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WILLEM NIJHOLT ‘S EERSTE  GROTE  LIEFDE:  DEANNA DURBIN 

 

Inleiding: Iedereen heeft zo 

zijn idolen uit zijn jeugd. Wie in 

Nederland in  de jaren vijftig 

naar de bioscoop ging werd 

getrakteerd op  Laurel & 

Hardy, Abbott & Costello, 

Martin & Lewis, Norman 

Wisdom, Danny Kaye, Charlie 

Chaplin, George Formby, Roy 

Rogers of  Esther Williams. 

Onvergetelijke momenten die 

ons grauwe bestaan kleur 

gaven waarbij  we onze helden 

voor eeuwig  in ons hart 

sloten. Maar wat als je opgroeit 

in Nederlands Indië  en vier 

jaren in een Jappenkamp wordt 

opgesloten. Je komt er uit en 

je ziet een film met  het mooie 

meisje  Deanna Durbin. Wat 

doet dat met je? Dit overkwam  

Willem Nijholt  wiens relaas 

hier opgetekend is. Een 

combinatie  van een 

telefoongesprek, een email en 

zijn autobiografie  Met bonzend 

hart. 
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DEANNA DURBIN 

Edna Mae Durbin werd op 4 december  1921 

in Winnipeg, Canada geboren. Op haar 

veertiende was ze al een talentvol zangeresje 

dat ontdekt werd door een talentscout van 

M.G.M. Ze kreeg in 1936 een rol in de korte 

muziek film  Every Sunday, waarin een andere 

veelbelovende ster Judy Garland zat. M.G.M 

koos voor Judy Garland, Deanna kwam bij 

Universal terecht en begon met Three Smart 

Girls  haar succesvolle filmcarrière. Ze zou tot 

en met 1948 meer dan twintig films maken en 

onder de jongeren was deze bakvis een grote 

ster. In 1938 deelde ze een Oscar met Mickey 

Rooney  voor het brengen  naar het filmdoek 

van de geest en personificatie van de jeugd. 

Ze was de hoogst betaalde  vrouwelijke 

filmster toen ze in 1948 het filmen voor 

gezien hield en met haar man Charles David 

naar Frankrijk vertrok en nooit meer een film 

maakte, nog steeds aanbeden door  veel fans. 

Ze stierf in Frankrijk op hoge leeftijd – 91- op 

20-4-2103.  

 

WILLEM NIJHOLT 

Een van de grootste entertainers die Nederland  

ooit heeft voortgebracht : Acteur, cabaretier, 

danser, zanger , filmster, regisseur. Hij werd 

geboren op Midden-Java waar zijn vader bij de 

KNIL was. Na jaren in een Jappenkamp te 

hebben gezeten kwam hij na de oorlog in 

Nederland. Hij ging naar de toneelschool in 

Amsterdam en begon te acteren. Belangrijke 

toneelstukken: Amadeus,  Cyrano de Bergerac, 

Mevrouw Warren`s beroep,Tartuffe, Romeo en 

Julia, Spooksonate, De zaak Lorca is ons niet 

bekend, enz. Ook op tv was hij zeer actief en 

werd hij heel bekend  met  o.a. Het belang van 

ernst, Kunt u mij de weg naar Hamelen 

vertellen, meneer ?, De Willem Nijholt show,  

Woyzeck, De Kris Pusaka, De stille kracht, 

Oebele , Schakels , enz.  Zijn  twee beste films 

zijn ongetwijfeld Havinck van Frans Weisz en 

Alaska van Mike van Diem die een Oscar kreeg 

voor de beste buitenlandse korte speelfilm. 

Willem heeft ook in veel musicals gespeeld  

o.a. in Oliver  als Fagin en in Miss Saigon als 

de Engeneer.  

 

 

 



5 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Hoe was je kennismaking met 

Deanna Durbin? 
 

 
Nadat in 1945 in Augustus de 

Jappen hun 
concentratiekamppoorten weer 

openzetten, herinner ik me dat 

mijn broertje en ik vanuit 
hetzelfde mannenkamp, waarin 

wij waren geraakt, op zoek 
gingen in Semarang naar het 

vrouwenkamp Lampersari, 
waarin mijn moeder nog zou 

zitten. Lopend op onze blote 
kakkies (schoenen waren 

inmiddels totaal versleten) en 
eindelijk na een barre tocht in 

het kamp aangekomen, bleek 
moeder al in een ziekenhuis 

buiten Semarang opgenomen te 
zijn. Zij was heel erg ziek. Wij, 

broertje Jan, en  ik kwamen op 

een gegeven moment terecht op 
een pleintje waar een groot 

doek was gespannen waar 
filmfragmenten van het nieuws 

van de dag werden vertoond. En 
daar, midden tussen de 

Javaanse bevolking met 
kinderen en loslopende honden 

en bijbehorend lawaai, werd ook 
een film vertoond. Een 

openluchtbioscoop! Wij op een 

draf er naar toe, dat moesten 
we zien ! We komen op een 

pleintje en inderdaad er is een 
laken gespannen en er zijn van 

die lage banken aangesleept en 
het zit vol met Indonesiërs, hele 

families bij elkaar op banken en 

de grond en alles kijkt naar 
boven waar je beelden ziet van 

de oorlog en ontploffingen. 
Schietende soldaten en colonnes 

die komen aanmarcheren en 
alles onder luid commentaar van 

de toeschouwers; daardoorheen 
gillende en heen en  weer 

rennende kinderen. Wij zijn 
naast elkaar aangeschoven op 

zo`n bank en kijken. We 
verstaan er niets van, maar we 

begrijpen wel dat we naar het 
nieuws kijken. Dan volgen er 

een paar tekenfilms . Grote 

hilariteit en dan…dan begint  er 
een hoofdfilm. Een Amerikaanse 

film zonder ondertiteling en met 
een schetterend geluid, 

wapperend en wel door de 
windvlagen zagen wij in zwart-

wit een romantische versie van 
het Assepoester verhaal. Met in 

de hoofdrol Deanna Durbin.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Haar stem had ik voor de oorlog 
al dikwijls  op de radio gehoord 

en ik vond dat toen gejodel. 
Maar met het beeld erbij en ook 

door het overdonderend 
gefilmde schmalz-verhaal, werd 

ik totaal uit de werkelijkheid van 

 
Willem (links) 11 jaar oud met 

zusje Ria en broertje Jan na de 

bevrijding. 

 



6 
 

de chaos, stank en verlatenheid 
waarin ik verkeerde gehaald en 

zat ik daar niet meer als een 
mager en angstig jongetje in 

een half vergaand onderbroekje 
op blote beri beri voeten op een 

houten bankje, maar werd ik 

meegezogen in het verhaal van 
het arme weesmeisje dat bij een 

stinkend rijke familie in huis was 
gekomen en dat uiteindelijk de 

Prins als man kreeg en nog lang 
en gelukkig leefde en met haar 

fluwelen stem iedereen 
bekoorde. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

First Love heette die film. Dat 
kon ik lezen en vermoedde de 

betekenis  van die titel. Ik was 
voor mijn leven lang verkocht 

aan het meisje met die gouden 
stem en haar stralende 

persoonlijkheid. Na die film 
werden wij opgepikt door een 

Hollandse man, die Bier-en- 

Broodspot heette, en die ook 
vanuit een ander kamp naar zijn 

familie zoekend rondliep, en die 
ons bij een Duits 

Nonnenklooster (dat natuurlijk 
niet door Jappen noch 

Indonesiërs als vijand werd 
gezien) bracht, waar we veiliger 

verborgen konden worden voor 
de Merdeka-groeperingen die 

net aan het uitbreken waren 

geslagen en  fanatieker en 
direct gevaarlijker voor de 

Nederlanders bleken dan de 
Japanners met 

hun uithongeringsmethoden in 
de voor de Indonesiër gesloten 

kampen. De Merdeka, 

tjingtjangde (met vlijmscherp 
geslepen bamboespiesen 

doodsteken) er genadeloos op 
los. Iedere Nederlander ging er 

aan. Zonder pardon. Kind, 
vrouw en man. 

Dat we daaraan zijn 
ontsprongen mag een 

Godswonder heten. Later, na 
hereniging met moeder en zusje 

(ook een wonderlijk toeval), 
maar te lang om nu te 

verhalen, doch uitgebreid 
beschreven in mijn boek dat een 

paar jaar geleden uitkwam: Met 

bonzend hart).   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Wij werden van dat klooster in 
door Engelse militairen 

bewaakte vrachtwagens naar de 
haven gebracht, waar De Oranje 

- het eerste ziekentransport 
naar Holland  ging.   

 
Als je in een kamp hebt gezeten 

en  je ziet zo `n Amerikaanse 
film dan zie je toch een 

 

Deanna in First Love met haar 

prins (Robert Stack). 

 

Willem, Jan, Ria 

en hun moeder. 
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wonderlijke wereld?  
Surrealistisch moet dat zijn. 

 
Ik was vanaf het eerste beeld 

sprakeloos van wat ik zag. 
Glanzende vloeren in balzalen; 

sleeën van zwarte auto’s waar in  

bont en kant  en veren gehulde  
dames en heren met chique 

pakken aan en hoge hoeden op, 
in - en uitstapten, en…… 

gigantische huizen met wel 
vijftien bedienden, ook in 

beeldig kostuums allemaal. En 
jonge mooie mensen die gingen 

paardrijden en …Deanna. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ik was in een andere wereld 

gezogen en voor mij werd die 
wereld in zwart-wit de echte 

wereld en ik vergat de 
stinkende, smerige wereld in 

kleuren om mij heen. Nee, daar 
zes meter hoog, geprojecteerd 

op een fladderend laken, daar 
was de realiteit !  

Bij één scène  werd ik me er 
weer van bewust van wie en wat 

ik was. Dat was toen het nare 

nichtje van Deanna naar een 
afspraak moest en op haar 

gigantische bed van satijn, 
onder kilometers tulen klamboes 

lag te snauwen ( nooit van 52 
cm leefplek op een brits met 

wandluizen gehoord) tegen een 
heen en weer hollend 

dienstmeisje, omdat ze niet wist 
wat ze moest aantrekken en het 

dienstmeisje  een wel dertig 

meter lange spiegelwand open 
liet duwen en…daar hingen wel 

honderd jurken en bontjassen 
en… en… er stonden rijen en 

rijen schoenen en.. dan voelde 
ik weer even mijn magere billen 

in mijn versleten pendek op die 

houten bank en moest meteen 
(schuldig) aan maatje (mijn 

moeder)  denken hoe zij er nu 
uitzag en zich moest voelen. En 

hoe ze vroeger van die film zou 
hebben genoten. Want maatje 

ging (waar we ook woonden) 
graag naar de bioscoop en ik 

mocht heel vaak mee en dan 
zaten we dicht tegen elkaar aan 

te genieten van wat er werd 
vertoond (en hoe lekker ze dan 

rook, niet zoals nu). Om het 
later thuis na te vertellen aan pa 

en Jantje, die liever met zijn 

vriendjes voetbalde. Toen de 
film was afgelopen en 

Assepoester uiteindelijk in 
tranen in de armen van haar 

Prins toch nog goed terecht 
gekomen was, ging ik als in 

trance aan de hand van Jantje 
met de stroom  mensen het 

plein weer af en liep zonder te 
weten waar naar toe met hem 

mee. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Ik wist dat ik een glimp had 

opgevangen van een wereld 
waar ik bij wilde horen en dat ik 

diep in mijn magere karkas 

 

 
First Love met Deanna en 

Robert Stack. 
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gevoeld had dat die glorieuze, 
zilveren, rond walsende  en 

kwinkelerende  fee hoog boven 
ons hoofd  en zes keer 

uitvergroot  tegen de zwarte 
tropenhemel mij had geraakt, 

had betoverd.  En dat gevoel is 

ook nooit meer overgegaan. Zo 
is Deanna mij first love 

geworden. 
 

En daarna bleef je haar films 
zien.  

 
Dat gebeurde eigenlijk al heel 

gauw, want toen ik twee 
maanden later de Oranje  vol 

met de ergste zieken, dus ook 
maatje met ons , vanuit 

Semarang op haar eerste reis 
als hospitaalschip naar 

Nederland vertrok, op de eerste 

avond aan boord First Love  
weer werd gedraaid. En in 1974 

toen mijn broer met zijn gezin 
vanuit Australië voor een lang 

verlof voor het eerst weer naar 
Nederland kwam , juist op de 

dag van hun  aankomst 
diezelfde avond voor het eerst 

op de Hollandse tv First Love 
werd vertoond. 

En nu heb ik natuurlijk alle films 
op video en DVD en ook een 

grote verzameling foto´s. 
 

En hoe ben je in contact met 

Deanna Durbin gekomen ? 
 

Er zijn  heel veel jaren voorbij 
gegaan en ik had zelf fans die 

me schreven. En een van hen 
die waarschijnlijk ergens 

gelezen had dat ik  zo gek was 
op Deanna Durbin liet me weten 

waar ze in Frankrijk bereikbaar 
was. Een postadres of zo en dat 

ze nog altijd fanmail kreeg en 

brieven beantwoordde. Ik heb 
toen een brief aan haar 

geschreven met mijn verhaal en 
dat heeft diepe indruk gemaakt. 

Dat was natuurlijk toch wat 
anders dan al die fan brieven 

van mensen die haar gewoon in 

de bioscoop hadden gezien. En 
zo is er een contact ontstaan 

waar bij ik af en toe vertelde 
waarmee ik bezig was en dan 

kreeg ik een kleine, leuke 
reactie. Zij had zich van de 

buitenwereld afgesloten. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ze heeft nog een keer een 

interview voor de Britse tv 
gegeven, maar verder niets. Ik 

kreeg het idee dat ze het wel 
waardeerde na jaren al die fan 

brieven te ontvangen, maar ze 
vond het ook een heel gedoe ze 

te beantwoorden. 
 

En een ontmoeting heeft er 
nooit plaats gevonden. 

 

Ik voelde dat ze daar niets voor 
zou voelen en ik heb er nooit op 

aan gedrongen. We hebben het 
zo gelaten. Misschien was dat 

ook wel zo mooi. 
 

En je bent nog steeds fan. 
 

Absoluut, dat gaat nooit weg. En 
af en toe bekijk ik een van haar 

films. 

 
Deanna Durbin in 1981. 
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Goedemorgen Thijs, 

Goed bericht. 

Ik me de pokken gezocht, want na de 

verhuizing in Mei j.l in Amsterdam, grote 

troepzooi. 

Kon de brieven van Deanna niet vinden. 

In de tas gekeken hier in Frankrijk bleek 

dat ik ze meegenomen had. Ik sprong een 

gat in de lucht. 

Om zo snel mogelijk voor jou het in bezit 

te krijgen, gaat Ben de brief en de 

enveloppe scannen en dan komen ze naar 

jou toe. 

Via het luchtruim, waar zij haar liederen nu 

al twee jaar laat horen. 

Ik hoop dat je er nog wat mee kan.  

Haar brief is het antwoord op mijn verhaal 

aan haar over het Jappenkamp. 

De toon is lief en toch afstandelijk.  

Je begrijpt dat ik weer 11 jaar was en  als 

het ware haar voor het eerst zag en hoorde 

zingen. 

Ben gaat de brief met enveloppe scannen. 

In die enveloppe, stuurde ik een foto aan 

haar om te tekenen, én een  

als vanzelf een franco biljet. 

Dat hoort. 

“ Walzing high in the clouds” hoor ik haar 

nu in mijn hoofd zingen. 

Best groeten en houdoe! 

Willem. 
 

 

 

Winnipeg, Canada, 4-12-1921--- 28-

4-2013, Neauphle-Le- Chateau, 

Frankrijk 

Een heel jonge Willem met zijn 

vader in vooroorlogs Nederlands-

Indië  
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Met filmsterren heb ik altijd wat gehad. 

Sinds de kauwgomplaatjes met Linda 

Darnell, Yvette Mimieux, Rory Calhoun  en 

vele anderen heb ik een fascinatie voor de 

sterren gehouden. De eerste maal dat ik er 

een in levende lijve ontmoette was  in mijn 

begintijd als boekhandelaar in de jaren 

zestig bij de ILA inloop winkel in de 

Kalverstraat. Een grote man met een baard, 

in een geruit pak van grove kwaliteit staat 

voor me bij de kassa en vraagt iets. Ik 

herken hem door zijn baard heen als de ster 

uit Stanley Kubrick´s The Killing  uit 1956.En 

natuurlijk uit Dr. Strangelove,  mijn  

favoriete film, ook van Kubrick. 

 

 

 

 

 

 

Maar hoe heet hij ook  weer? Iets met 

Serling ? Hij speelt General Jack D. Ripper , 

de man die zijn  basis met B. 52 

bommenwerpers  afsluit van de 

buitenwereld en zijn “wings” op weg stuurt 

naar de Sovjet Unie. Maar hoe heet hij ook 

al weer?  

Flarden dialoog uit de film komen in mij 

op.”Mandrake have you ever seen a 

commie drink a glass of water? Vodka, 

that`s what they drink, isn`t it? Have you 

ever heard of fluoridation of water, 

Mandrake ? “ Group captain Mandrake 

werd gespeeld door Peter Sellers. 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen sta ik hem wat dom aan te 

kijken en zijn vraag dringt niet tot mij door. 

“Sorry what is your question”? stamel ik. 

“Books on sailing or sailboats.”zegt hij lijzig. 

Ik moet een gesprek beginnen, laten 

merken dat ik hem herken. Maar het is zo 

stom als ik zijn naam niet weet.. Het is iets 

met een H op het eind. En zijn voornaam is 

…Serling, Serling. Tom Serling. Nee, nee dat 

is het niet. Ik moet een truc bedenken. 

“Maybe there is a book about sailing, and 

the author is Stanley Kubrick.”zeg ik. Hij 

kijkt bedenkelijk en zegt  in zijn baard 

STERLING HAYDEN : HIELD VAN ZEILEN, HAATTE ACTEREN 

Door  Jan Meng 

 

 

Jack D. Ripper in 

Dr.Strangelove 

 



11 
 

krabbend: “Kubrick never wrote about 

sailing….or sailboats.” Hij is het dus wel. 

Jezus, hoe heet hij toch, het ligt op het 

puntje van mijn tong. De acteur wordt 

ongeduldig en begint met zijn vingers op de 

toonbank te trommelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“I have a nice biography on Jack the 

Ripper.” zeg ik wanhopig, een houvast 

zoekend. Generaal Jack D.Ripper leunt 

voorover, kijkt me met staal blauwe ogen 

aan en snauwt: ”Look here, Mister, if you 

don’t  sell books on sailing, why don’t  you 

say so? “ 

Het moet me te binnen schieten, nu! Ik 

pijnig mijn geheugen. Sterling… Ja Sterling, 

dat is goed maar wat nog meer?  

“Have you ever seen a commie in a sailboat 

?”vraag ik zenuwachtig giechelend. Ik zie 

het, de maat is vol. Hij draait zich om en wil 

de winkel verlaten. Op dat moment valt zijn 

naam in mijn mond. “STERLING HAYDEN!” 

schreeuw ik. Zijn rubberzolen piepen op het 

zeil als hij zich opnieuw omdraait. “This is 

the first time that somebody recognizes me 

abroad.”zegt hij met een vage glimlach. 

We raken in gesprek en hij vertelt dat hij 

bezig is een reis rond de wereld te maken in 

zijn zeilboot. Hij haat acteren, maar houdt 

van schrijven. “But acting is a better way to 

make money.” zegt hij met die prachtige 

zware stem. Als hij me vraagt om wat te 

gaan drinken sluit ik zonder pardon de 

winkel twee uur eerder. In het café 

tegenover de Munttoren drinken we 

wodka. Have you ever seen a commie drink 

water?  denk ik.  

Een paar jaar later werk ik op het Spui en 

een Amerikaanse uitgever laat een boek 

zien. De titel is Voyage, sailing around the 

world en de auteur is Sterling Hayden. Ik 

beste tien exemplaren. Mijn collega roept 

verbaasd : “Maar we verkopen toch geen 

boeken over zeilen?” 

“Mandrake,have you ever seen a commie 

drink a glass of water? “zeg ik tegen haar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Guitar met Joan Crawford. 

 

The Killing van Stanley Kubrick. 
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FAVORIETE FOTO VAN DE MAAND 

DU CRIME CONSIDERÉ COMME UN DES BEAUX- ARTS 

 In 1980 werd Thys door   Pat Andrea uitgenodigd om naar Parijs te komen waar de 

schilder optrad in de korte film Du crime  consideré comme un des beaux-arts (Misdaad 

gezien als een der schone kunsten) van de filmer Frederic Compain. Thys fotografeerde 

op de set Pat en Michel Piccoli tegen een achtergrond van tekeningen van Pat Andrea. Hij 

mocht zelfs een scene regisseren waarin een Nederlandse tekst in voorkwam waarop 

Piccoli alleen maar antwoordde: “Ah, bon”. In 1983 werd Thys co-producent van Le 

Mecène van Frederic Compain een korte speelfilm die in Den Haag werd opgenomen met 

Anne Wiazemsky in de hoofdrol. 

 
 

 

 

 
Michel Piccoli en Pat Andrea in Du crime  consideré comme un des beaux-arts. Foto Thys Ockersen. 
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Door Thomas Leeflang 

 

Woody Allen werd in 1935 als 

Allen Stewart Konigsberg 

geboren in Flatbush in New York 

City. Zowel zijn vader Martin 

Konigsberg als zijn moeder 

Nettie Cherry kwamen van de 

Lower Eastside van Manhattan. 

De 'roots' van de familie lagen 

van vaderskant in Rusland en 

van moederskant in Wenen. 

Maar die van hun zoon Allen lag 

duidelijk in New York City. Of 

exacter, in Brooklyn, volgens 

Woody Allen een wijk waar de 

mensen zó ongelukkig waren 

dat ze niet eens zelfmoord 

wilden plegen.  

Grootvader Isaac was een 

koffiehandelaar die tegelijkertijd 

in Brooklyn een paar bioscopen 

exploiteerde en er ook nog een 

taxionderneming op na hield. 

Zijn jeugdjaren en de besognes 

van de 'lower middle class 

people' in Brooklyn, die 

opgekeken tegen 'die van 

Manhattan', portretteerde Allen 

op zijn manier in in 1987 in 

Radio Days, tegelijkertijd een 

hommage aan de populaire 

muziek uit de jaren veertig en 

de helden uit radioseries als The 

Masked Avenger en Biff Baxter: 

G-Man.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praten en schrijven over Woody 

Allen komt eigenlijk neer op het 

citeren van de regisseur, acteur  

en auteur in kwestie: 'Andere 

mensen zingen onder de 

douche, ik tob!' Net als veel van 

de teksten van Bop Hope, Lenny 

Bruce, Groucho Marx en W.C. 

Fields zijn die van Woody Allen 

in boekvorm verschenen. Wie er 

in bladert en op een willekeurige 

bladzijde stopt, kan meteen 

beginnen: 'Niet alleen God 

bestaat niet, probeer maar eens 

een loodgieter te krijgen op 

zondag!' Of: 'Sterven maakt niet 

dorstig, tenzij je bent 

neergestoken na het eten van 

een zoute haring!' In de film 

Het ingewikkelde leven (op film) van 

WOODY ALLEN 

 

Woody Allen in Amsterdam in 1971. 

Foto Thys Ockersen. 



14 
 

Hannah and Her Sisters vraagt 

hij vertwijfeld aan zijn wijze 

joodse schoonvader hoe het 

mogelijk is dat er een God en 

tegelijkertijd nazi's hebben 

kunnen bestaan. Hij krijgt het 

banale en tegelijkertijd 

ontroerende antwoord: 'Schei 

toch uit, ik weet niet eens hoe 

een blikopener werkt!' Het heeft 

er alle schijn van dat Woody 

Allen voor het verzinnen van 

zulke dialogen minder tijd nodig 

heeft dan een gewoon mens om 

ze te kunnen lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1992 haalde Woody Allen, 

volgens News Week 'de 

grappigste neuroot van deze 

eeuw', het wereldnieuws. Niet 

met een van zijn films, hij zou 

een 'liefdesrelatie' hebben met 

Soon-Yi, de 21-jarige 

pleegdochter van zijn ex-

vriendin, actrice Mia Farrow. 

Farrow eiste vier miljoen dollar 

schadevergoeding van haar 

voormalig levensgezel, een 

behoorlijk bedrag, zeker in 

vergelijking met de armzalige 

schommelstoel die zij als 

'alimentatie' van haar toch niet 

onvermogende andere ex-

echtgenoot Frank Sinatra 

meekreeg. Het publiek gniffelde 

en sprak er bij voorbaat 

schande van, alleen trouwe 

Allen-fans sloegen er geen acht 

op: 'So what?!' 

Pauline Terreehorst in de 

Volkskrant van 3 oktober 1992: 

'Iedereen die na de publicaties 

over Allens liefdesleven anders 

naar diens werk kijkt, heeft van 

dat werk niets begrepen.' Tot 

die categorie kon zelfs TriStar 

gerekend worden, de 

maatschappij die Allens film 

Husbands and Wives in 

september 1992 van schrik in 

beperkte roulatie in acht steden 

in de VS in première wilde laten 

gaan. Een grootscheepse 

reclamecampagne werd ijlings 

afgelast omdat volgens de 

'director of publicity & 

promotion' van TriStar Pictures 

'de crisis in Allens persoonlijke 

leven het succes van de film zou 

kunnen overschaduwen'.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Farrow in Hannah and her sisters. 
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Achteraf viel dat mee. Uit de 

openlijk op televisie vertoonde 

bekvechterijen tussen Mia 

Farrow en Woody Allen kwam 

Allen ongeschonden 

tevoorschijn: het gehakketak 

bleek gewerkt te hebben als een 

daverende reclamestunt. 

Husbands and Wives trok 

gedurende de eerste maand in 

achthonderd Amerikaanse 

bioscopen meer publiek dan 

welke andere Woody Allen-film 

ook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bracht Allens meest bezochte 

film tot op dat moment, Hannah 

and Her Sisters uit 1986, 40 

miljoen dollar op, Husband and 

Wives overschreed met gemak 

de 200 miljoen dollar. Bekend 

was inmiddels dat in Husbands 

and Wives met wat goede wil 

overeenkomsten te ontdekken 

zouden zijn met het werkelijke 

leven van Woody Allen, wat 

voor Amerikanen de film een 

zekere meerwaarde gaf. De 

echte liefhebbers van de films 

van Woody Allen wonen echter 

in Europa, links-liberale 

intellectuelen die bijna dwepen 

met hun idool. Allen heeft zelfs 

een keer aan zijn vaste 

producers Jack Rollins en 

Charles H. Joffe voorgesteld om 

zijn films niet in New York maar 

in Parijs in première te laten 

gaan.  

 

Woody Allen is geen 'comedian' 

in de ware zin van het woord, al 

zijn de films die hij maakte stuk 

voor stuk hilarisch. Hij komt niet 

voort uit de vaudeville of de 

music hall, zoals veel van zijn 

oudere Amerikaanse en Britse 

collega's maar ontwikkelde zijn 

talent voor het métier toen hij 

nog op school zat en als 'side 

job' voor dagbladcolumnisten en 

presentatoren van tv-'talk 

shows' als 'gag writer' werkte. 

Zelf liet hij zijn jiddische 

'wisecracks' en venijnige 'one-

liners' à la Groucho Marx en 

Lenny Bruce in de jaren zestig 

los op het publiek in kleine clubs 

als The Duplex, The Bitter End 

en Bonsoir in de Newyorkse 

kunstenaarswijk Greenwich 

Village.  

In dat decennium bepaalde de 

'witz' nog voor een groot deel 

de Amerikaanse humor, een 

lastig genre waarvan jonge 

ambitieuze 'standup comedians' 

zich graag bedienden. Ook meer 

gearriveerde conférenciers 
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gebruikten het stijlmiddel, om te 

ontdekken dat niets is zo 

moeilijk is als het goed vertellen 

en doseren van een 'witz'. 

Woody Allen in zijn 

nachtclubtijd: "Mijn vrouw is zo 

onvolwassen. Ik nam 

vanochtend een bad, ze komt de 

badkamer binnen en laat mijn 

bootjes zinken.' Hij voelde 

destijds al meer verwantschap 

met Mort Sahl, Bob Hope, Milton 

Berle en Syd Caesar, die het 

van hun woordgrappen moesten 

hebben. Komieken uit 

Hollywoods Gouden Jaren met 

puur visuele humor in de 

traditie van Chaplin en Keaton 

bewonderde hij wel maar 

inspireerden hem niet.  

 

Meer dan wie ook heeft Woody 

Allen het talent om zijn publiek 

op een totaal andere manier 

'visule humor' voor te zetten. 

Bijvoorbeeld door het ouderwets 

filmen van scènes, zodat die er 

op het doek uitzien alsof ze 

inderdaad in de jaren twintig 

van de vorige eeuw zijn 

opgenomen. Het is een techniek 

die Woody Allen samen met zijn 

vaste cameraman Gordon Willis 

perfectioneerde. Een hoogtepunt 

in dat opzicht is zijn kleine 

meesterwerk uit 1983, Zelig. De 

gewenste resultaten kwamen, 

na tal van mislukte pogingen, 

pas tevoorschijn toen met 

overjarige camera's en niet al te 

lichtsterke objectieven met een 

vast brandpunt op zwart/wit-

materiaal 'net als toen' werd 

gedraaid. Willis en Allen gingen 

zelfs zover dat zij de belichte 

films lieten ontwikkelen op 

houten rekken, zoals dat ook 

vroeger in het laboratorium 

werd gedaan. Het doet bijna 

ironisch aan te weten dat het, 

dankzij de huidige digitale 

revolutie, intussen heel 

eenvoudig is zulke effecten te 

bewerkstelligen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Zelig schetst Allen het fictieve 

levensverhaal van 'The 

Incredible Changing Man' 

Leonard Zelig. De 

wonderbaarlijke geschiedenis 

speelt zich af in de jaren twintig 

en dertig van de vorige eeuw en 

toont aan dat Leonard Zelig het 

vermogen bezat de sociale en 

fysieke eigenschappen over te 

nemen van personen met wie 

hij in contact kwam. Door dat 

dwangmatige assimilatiedrang 

wordt Leonard sportman onder 

ZELIG 

Meesterwerk van Woody Allen 
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topsporters, politicus onder 

politici, rabbi onder rabbi's, 

Chinees onder Chinezen, 

wetenschapper onder 

wetenschappers, enzovoorts.  

Zelig is een adembenemende 

'docucomedy' geworden waarin 

fragmenten uit oude 

bioscoopjournalen van Pathé 

News, Metrotone, Universal 

News en UFA Wochenschau 

geraffineerd zijn vermengd met 

in 1983 gemaakte 'authentieke 

historische' sequenties uit 

'newsreels'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keer op keer is Leonard Zelig te 

zien in een op film vastgelegde 

gebeurtenis die destijds ook 

echt heeft plaatsgevonden. Op 

de Reichsparteitag des Sieges, 

in 1933 door de NSDAP in 

Neurenberg gehouden, kruipt 

Leonrad Zelig als SA-man weg 

achter de Führer, om ongezien 

te blijven voor de naar hem op 

zoek zijnde psychiater dr. 

Eudora Fletcher (Mia Farrow).  

De scène van Woody Allen als 

'bruinhemd' temidden van 

hysterische nationaalsocialisten 

rond hun leider, doet 

verbluffend echt aan. Net als 

Leonard Zeligs onverwachte 

verschijning naast Pius Xl op het 

pauselijk balkon in het Vaticaan. 

Samen met de 'in het geheim' 

vanuit een kast op film 

geregistreerde gesprekken die 

Leronard Zelig met de ketting 

rokende psychiater Fletcher 

(patiënt en dokter trouwen 

later) voerde, zijn het 

hoogtepunten in het oeuvre van 

Woody Allen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de 'echtheid' waarmee 

Woody Allen Leonard Zelig in de 

'documentaire' tot leven wekt, 

ontstond een film die in de 

geschiedenis van de 

cinematografie inmiddels al 

dertig jaar onderschat is.  

In de pers kregen de tophits 'uit 

Zeligs tijd' van Dick Hyman 

weinig of geen aandacht. Bernie 

Knee, Steve Clayton en Tony 

Wells zongen hartverwarmend 

in 'oude stijl' Leonard the Lizard 

en You May Be Six People But I 

Love You terwijl er opzwepend 

werd gedanst in nachtclubs en 

danshallen op de tonen van 

Doin' the Cameleon.  

 

 

Woody Allen met Jack 

Dempsey. 
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Woody Allens Zelig trok van alle 

Woody Allen films het minste 

aantal bezoekers. Waren voor 

Zelig onbekende spelers zijn 

gebruikt, en zou de film als 

serieuze documentaire over een 

'cause célèbre' uit de jaren 

twintig aan tv-stations zijn 

aangeboden, dan zou menigeen 

er ingevlogen zijn. Temeer 

omdat in Zelig eigentijdse 

intellectuelen als Saul Bellow, 

Irving Howe en Susan Sontag 

(en een pseudo-ex-nazi, 

Bricktop) in tussengevoegde 

'statements' in kleur hun visie 

gaven op de persoon, de kwaal 

en de plaats in de historie van 

Leonard Zelig.  

De perfectie is bijna tot in het 

onmogelijke doorgevoerd. Zo 

schreef Woody Allen op 8 juli 

1983 een persoonlijke brief aan 

de operateurs van bioscopen 

waar Zelig werd vertoond. 

Daarin vertelde hij dat Zelig 

absoluut moest worden 

geprojecteerd in de klassieke 

beeldverhouding 4:3 en niet in 

het moderne langwerpige 'wide 

screen'-formaat. Verder deelde 

Allen mee dat Zelig 46 'hot-

splices' bevatte, 46 met filmlijn 

gemaakte lassen omdat 

kleurgedeelten in de zwart/wit-

film werden geplaatst. De 'natte 

lassen' waren nog eens 

verstevigd met oersterke 

doorzichtige tape, zodat het 

gevaar van breuk tijdens de 

projectie uitgesloten kon worden 

geacht. Woody Allen in zijn brief 

tot de projectionisten: 'Als u bij 

het op de hand nakijken van de 

film onverhoopt een zwakke las 

ontdekt, knip dan alstublieft 

géén beeldjes weg. Voorzie de 

las van een nieuw stukje tape. 

Help ons daarmee, het is echt 

belangrijk. Veel dank, Woody 

Allen.'  

In veel Amerikaanse en 

Europese projectiecabines hing 

Allens brief (met handtekening!) 

ingelijst aan de wand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelig (Woody Allen) in Nazi 

Duitsland. 

 

Zelig ontmoet de schrijver Eugene O’Neill. 
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Woody Allen stond er ook op dat 

de begeleidende tekst in Zelig in 

ieder land in de daar gangbare 

taal zou worden uitgesproken 

door de commentator van het 

bioscoopjournaal. Hij stuurde 

zijn medewerkster Gail Sicilia 

naar Nederland om de 

synchronisatie te regelen, te 

begeleiden en te controleren. 

Vooraf was in de VS al beslist 

dat voor Nederland Philip 

Bloemendaal, 'de stem van 

Polygoon' Zelig zou 'inspreken'. 

Om niet meer te achterhalen 

redenen werd het echter acteur 

Arnold Gelderman. die het 

overigens uitstekend deed.  

De recensies van Zelig waren 

over het algemeen heel positief. 

Rex Reed van de New York Post 

van 12 juli 1983 besloot zijn 

bespreking met: 'Woody Allen is 

Amerika's briljantste komiek. 

Zelig is een geniaal werkstuk, 

een film zoals geen ander, er is 

gewoon geen vergelijkbare film. 

Verduiveld grappig!'  

 

 

 

'Diabolically hilarious' dus. Peter 

van Bueren biechtte een 

decennium na de première van 

Zelig in de Volkskrant van 9 

september 1994 op dat hij 

destijds, geheel in de stijl van 

Zelig, een geloofwaardig maar 

geheel verzonnen interview met 

Woody Allen publiceerde. Toen 

Allen in een tv-'talk show' van 

dat 'fake' interview hoorde, 

schoot hij naar voren in z'n stoel 

en wilde het meteen in vertaling 

hebben. 'That's perfect!' aldus 

Woody Allen. 
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Deze uitstekende acteur  is nog steeds 

geen bekendheid  en dat terwijl hij 

eindelijk de rol van  zijn  leven heeft als 

titelvertolker van de tv serie Ray 

Donovan. In deze serie speelt hij 

regelaar, een man die de vuiligheid van  

sterren en filmproducers in Hollywood 

opruimt, vaak met harde hand en zo als 

de serie laat zien soms met dodelijke 

afloop. Zijn werk wordt bemoeilijkt door 

een broer , Bunchy, die zwaar geestelijk 

te lijden heeft van misbruik door een 

priester in zijn jeugd ( Dash Mihok) en 

een tweede broer  Terry ( Eddie Marsan) 

die net iets te veel slagen bij het boksen 

heeft ontvangen heeft en ook  

gehandicapt is. Maar d3e echte grote 

crimineel is de vader van de drie broers 

Mickey Donovan ( Jon Voight) die  

 

pretendeert een goede grootvader voor 

zij  kleinkinderen te willen zijn  ,maar 

altijd  als eerste aan zichzelf denkt  en 

een doortrapte boef is. 

Liev Schreiber lijkt de juiste rol te 

hebben en de vergelijking met James 

Gandolfini  in The Sopranos  wordt veel 

gemaakt. Een karakter wiens 

handelingen niet goed te praten zijn 

,maar die toch sympathie bij de kijker 

oproept. De  op 4 oktober 1967 in San 

Francisco geboren Isaac Liev Schreiber 

(Liev komt van Lev Tolstoj) komt van 

een joods arbeiders gezin van moeder`s 

zijde afkomstig uit Polen en Rusland. 

Zijn vader was van een midden klasse 

protestantse achtergrond. Toen Liev een 

jaar oud was scheidden zijn  ouders ( 

FAVORIETE ACTEUR: LIEV  SCHREIBER 
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allebei acteurs) en zijn moeder nam 

hem mee naar New York. Zijn moeder 

leerde hem lezen en hij mocht alleen 

maar oude zwart-wit films zien. Charlie 

Chaplin en Basil Rathbone werden  zijn 

favoriete acteur. Hij wilde 

toneelschrijver worden , maar zijn leraar 

adviseerde hem om acteur te worden. 

Met zijn ernstig uiterlijk heeft hij 

voornamelijk hele dramatische rollen 

gespeeld, waarbij hij voornamelijk op 

het New Yorkse toneel succes heeft 

gehad. Zijn grote concurrent was daar 

Philip Seymour Hoffman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILMCARRIERE  

Hij heeft sinds 1994 speelfilms gemaakt 

met weinig succes. Zijn talent wordt 

erkend, mar de juiste rollen ontbraken. 

En bij sommige films kan je zien dat hij 

de hoofdrol wegspeelt. The sum of all 

fears  was de vierde Jack Ryan verfilming 

waarbij  Ryan ( na Alec Baldin en 

Harrison Ford) een jonge versie kreeg in 

de vorm van Ben Affleck, maar voor 

Aflleck als groentje in het spionage vak 

was er weinig actie te doen en dat ging 

naar Liev Schreiber  ( als ervaren spion) 

die daardoor alle aandacht trok.  In de 

komedie Kate & Leopold waarin Hugh 

Jackman uit het verleden in New York 

terecht komt en verliefd wordt op Meg 

Ryan werd Liev halverwege de film 

weggewerkt en mocht de oninteressante 

Breckin Meyer het tegenspel geven aan 

Hugh Jackman. Beter voor Hugh, 

slechter voor Liev. Ook niet handig 

waren remakes van twee goede films  

The Manchurian Candidate en The 

Omen. Eindelijk wel die begeerde 

hoofdrollen en zelfs bij de eerste film 

tegenspeler van Meryl Streep ,maar  er 

was werkelijk geen eer aan te behalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond 2008 werd het beter. Hij zat als 

broer van Daniel Craig in Defiance, het 

verhaal van de Bielski broers die in de 

bossen van Minsk  tijdens WO2 joodse 

mensen in veiligheid brachten en een 

guerrilla strijd tegen de Nazi`s vochten. 

Een jaar later was hij een waardige 

tegenstander van Hugh Jackman in X 

Men- Origins: Wolverine. Nu als de 

broer van Jackman met wie hij steeds 

strijd levert. 

 

Liev Schreiber op toneel  

in Hamlet. 

 

Defiance met Daniel Craig. 
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Betere films en betere rollen kwamen 

eindelijk op zijn weg en hij regisseerde 

een film in Roemenië  Everything is 

Illuminated  naar een boek van Jonathan 

Safran Foer over een joodse jongeman ( 

Elijah Wood) die objecten van zijn 

familie verzamelt en dat brengt hem 

naar de Oekraïne waar  hij 

geconfronteerd wordt met het verleden 

van zijn familie tijdens WO2. 

 

 

 

 

 

 

 

Deze kleine film was geen wereld succes 

, maar Liev bewees dat hij een mooie 

film kon regisseren en verdiende  er 

zelfs prijzen mee. 

Liev Schreiber is getrouwd met de 

actrice Naomi Watts en ze hebben twee 

kinderen. 

 

 

 

 

 

 

Naomi Watts zegt over Liev : ”Zijn 

hersenen stoppen nooit.” Hij blijft 

denken over zijn rol Ray Donovan en 

blijft bijdragen leveren aan de scripts en 

ontwikkelingen van zijn karakter. Hij wil 

niet dat zoals bij Homeland gebeurde de 

show  een absurde richting opgaat. Hij 

bewaakt de kwaliteit. Zijn zorg is dat Ray 

Donovan wegglijdt van zijn film noir 

achtergrond, dat het meer gaat om Ray 

denkt dan dat hij zijn vuisten gebruikt. 

Het beloven spannende jaren te worden 

met de Ray Donovan serie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Men- Origins: Wolverine met Hugh Jackman. 

 

Everything is Illuminated met Elijah Wood. 
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Pawn Sacrifice als Boris 

Spassky. 

The Manchurian Candidate 

met Maryl Streep. 

Defiance 

Love in the time of Cholera 

Fading Gigolo 

Goon 

The Last Days on Mars 

The Omen met Julia Stiles 

en Seamus Davey-

Fitzpatrick 

Hitler the Rise of Evil 

Mixed Nuts 

http://www.imdb.com/name/nm2089090/?ref_=tt_cl_t15
http://www.imdb.com/name/nm2089090/?ref_=tt_cl_t15
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CUT & PRINT  

van Thomas Leeflang 

Thomas  Leeflang heeft een 

groot oeuvre aan filmboeken 

door de jaren opgebouwd. Zijn 

nieuwste boek is Cut & Print 

waarin hij de analoge jaren van 

Hollywood beschrijft. D.w.z. de 

jaren dat er projectoren in de 

bioscopen over de hele wereld 

stonden die 35 mm ) en 70 

mm)films draaiden en waarin 

een paar jaren geleden grote 

verandering is gekomen met de 

invoering van de digitale 4K 

beamers die een “film” op het 

witten doek projecteren. De leek 

in de bioscoop  

fauteuil ziet geen verschil. Niet 

meer het versturen en  gesleep 

met grote filmrollen, projectie 

mensen die de rollen aan elkaar 

zetten en projecteren, maar een 

film wordt in de computer 

geprogrammeerd en een 

medewerker van de bioscoop 

drukt een knop in. Er zijn nog  

 

maar weinig plekken in 

Nederland waar nog een 

projector staat, in ieder geval in 

het Film Museum, Eye, in 

verband met oude films. 

Thomas merkt ook op dat een 

bioscoop niet langer een plek is 

waar alleen films worden 

gedraaid, maar je kan ook naar 

live uitzendingen van  opera´s 

en toneelopvoeringen  kijken die 

uit het buitenland doorgeseind 

worden. Thomas Leeflang kijkt 

verder in zijn boek met een 

nostalgische blik terug naar al 

die mooie films en sterren die in 

het verleden in de 

bioscooptempels te zien waren. 

Het is een gedeeltelijke 

geschiedenis van de 

Amerikaanse filmindustrie, 

slechts een fractie komt aan 

bod, maar doet wel verlangen 

om veel van die films terug te 

zien ) Daar hebben we gelukkig 

de DVD´ s voor ). Een boek dat 

voor de echte filmliefhebber 

beslist de moeite waard is en 

het valt opnieuw op hoe groot 

Leeflang´s kennis is van de 

filmgeschiedenis. Het boek kost 

E 19.95 

 

 

 

 

NIEUWE BOEKEN 

 

 

 

Thomas Leeflang 

Foto Thys Ockersen 
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HET ZOVEELSTE LAUREL & 

HARDY BOEK   

van Bram Reijnhoudt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonder Bram geen Laurel & 

Hardy in Nederland . In de jaren 

zestig was de belangstelling 

voor Stan Laurel en Oliver 

Hardy in Nederland  tanende. 

Maar drie enthousiastelingen, 

Bram Reijnhoudt, K.Schippers ( 

de schrijver) en Piet Goedings ( 

bioscoop ondernemer) besloten 

in  te grijpen en stichtte een 

Laurel en Hardy Fonds  om de 

films van De jongens ( zo 

worden ze door de fans liefdevol 

genoemd) om hun films te 

preserveren en te vertonen op 

speciale dagen,. Ook kwam er 

een blad Blotto in 1984 met veel 

wetenswaardigheden over het 

duo en de mensen die met hen 

werkten. Bram Reijnhoudt is 

nog altijd de grote gangmaker 

achter de Blotto’s en schreef 

ook een aantal boeken. Dit boek  

is een collage van Blotto’s en 

voornamelijk dus  belangrijk 

voor  de mensen die ze niet 

hebben verzameld. Veel 

wetenswaardigheden over oa 

een feest in Ulverston (GB)waar 

het L& H museum is gevestigd ( 

de geboortestad van Stan); een 

bezoek van Stan aan 

Rotterdam, Expressfilm die de 

films van L&N H in Nederland 

uitbracht en hun connectie met 

Charlie Chaplin. En veel foto`s 

uit het verleden die het boek  

een mooi aanzien geven. Een 

welkome aanwinst voor 

iedereen die van het komische 

duo houdt en blijft genieten van 

hun films. Het boek dat 24,50 

kost is te verkrijgen via de 

website  www.LuLu.nl of via 

Amazon.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bram Reijnhoudt 

 

Good bye! Good bye! Good bye! 

http://www.lulu.nl/
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AUBREY MORRIS 

(Alessandro PeAubrey 

Steinberg,Hampshire, GB, 1-6-

1926---15-7-2015,) 

 

 

 

 

 

 

Typisch Brits acteur die 

excentrieke typetjes speelde. 

Werd door Jeremy Brett bij Alec 

Guinness geïntroduceerd als ` 

De beste kleine rollen speler van 

Londen. ` Hij was van Joods-

Oekraïense afkomst en zijn 

broer Wolfe Morris was ook  

 

acteur. Hij was altijd voor rare 

rollen inzetbaar. Een grafgraver 

in The Wickerman, een vies 

mannetje in Ripping Yarns, een  

man die steeds uit King Lear 

citeert in de serie Deadwood, en 

een onaangename reclassering 

ambtenaar in A Clockwork 

Orange. 

De twee broers ontbraken ook 

niet in de Hammer films. Wolfe 

in The Abominable Snowman, 

The camp on blood Island, 

Further up the creek, I only 

arsked en Yestersday´s Enemy. 

Aubrey in Blood from the 

Mummy´s tomb. 

Voordat hij op zijn negen en 

tachtigste stierf had hij dit jaar 

nog een rol gespeeld in de tv 

serie It´s always sunny in 

Philadelphia. 
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ALEX ROCCO 

(Alessandro  Frederico Petricone 

jr, Boston, 29-2-1936---18-7-

2015) 

 

 

 

 

 

Karakter acteur van Italiaanse 

afkomst die acteerlessen had 

van Jeff Corey en Leonard 

Nimoy. In zijn jeugd was hij lid 

van The Winter Hill Gang 

geweest en werd in staat van 

beschuldiging gesteld toen een 

van de leden van de band 

omkwam. Hij werd vrij 

gesproken, maar het maakte 

hem wel geschikt voor de rollen 

die hij ging spelen. Na wat 

kleine rollen in films als  Motor 

Psycho, The Boston Strangler , 

Blood Mania en The St. 

Valentine day’s Massacre kreeg 

hij in 1972 een kleine, maar 

heel opvallende rol van Moe 

Greene , gangsterbaas in Las 

Vegas die zijn woordje doet 

tegenover Michael Corleone (Al 

Pacino) en later tijdens doop 

scene van een baby -waarbij 

opruiming in de onderwereld 

wordt gehouden -een kogel in 

zijn oog krijgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex Rocco zoals hij zich was 

gaan noemen had zijn stempel 

gezet als acteur en kreeg veel 

aanbiedingen. Vaak voor 

gangsterrollen, maar hij was 

ook een geestig rappe prater die 

een rol van slimme manager of 

handige politieman kon 

neerzetten. Hij deed nog wel 

films ( Freebie and the bean, 

The friends of Eddie Coyle, 

Slither), maar hij was niet weg 

te slaan van de tv met komische 

rollen.( Three for the road, The 

facts of life, Sibs, The George 

Carlin show). Van zijn drie 

kinderen  is zijn  zoon Marc een 

filmregisseur, Lucien een dichter 

en zijn kleinzoon Anthony  is 

ook een regisseur en editor van 

video producties. 

 

 

 

 

The Godfather 
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THEODORE BIKEL  

(Wenen, 2-5-1924---21-7-2015, 

LA) 

 

 

 

 

 

Acteur en volkszanger die  van 

joods Roemeense afkomst waas. 

Dit maakte hem uitermate 

geschikt om Duitsers en Russen 

te spelen en een enkele keer 

een Nederlander. Eerst kwamen 

de Nazi rollen met Fraulein  en 

The enemy below, daarna 

speelde hij in de kinderfilms van 

James B. Clark in Nederland in 

The little ark en  Dog of 

Flanders. Hij had verder 

opvallende bijrollen in The 

Russians are coming, My Fair 

Lady en de tv film The diary of 

Anne Frank. Veel succes had hij 

met de vertolking van Tevje in 

de musical Fiddler on the roof , 

een rol die hij meer dan 2000 

keer op toneel speelde en zong.  

 

 

 

 

 

Toen rond 1980 Vanessa 

Redgrave te hard te keer ging 

als aanhangster van de 

Palestijnen nam hij een duidelijk 

joods standpunt in en schreef 

een aanklacht tegen haar. Hij  

speelde tot op hoge leeftijd en 

stierf een natuurlijke dood. 

NOVA PILBEAM 

(Wimbledon, 15-11-1919---16-

2015 ) 

 

 

 

 

 

 

 

Britse actrice die op jonge 

leeftijd in twee Hitchcock films 

zat The man who knew too 

much en Young and Innocent.  

Hitchcock wilde haar ook in de 

hoofdrol in Rebecca hebben, zijn 

eerste film in Amerika maar ze 

was te jong en als type 

ongeschikt voor die rol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The man who knew too much met 

Peter Lorre. 
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Ze trouwde in 1939 met 

regisseur Pen Tennyson die 

tragisch omkwam in 1941 bij 

een vliegtuig ongeluk. Nova ging 

weer films maken tijdens de 

oorlog en maakte tenslotte haar 

laatste film The devil´s plot in 

1951. In 1950 hertrouwde ze 

met Alexander Whyte van wie 

ze een kind had. 

NATASHA PARRY 

(Londen 2-12-1930---22-7-

2015, Frankrijk) 

 

 

 

 

 

 

 

Dochter van filmregisseur 

Gordon Parry. Debuteerde in 

1949 in Golden Arrow onder 

regie van haar vader en speelde 

veel in  de producties van 

echtgenoot Peter Brook. Dat 

waren o.a.  King Lear voor de 

Amerikaanse tv met Orson 

Welles in de hoofdrol , Meetings 

with remarkable men en The 

Tragedy of Hamlet . Ze was een 

opvallende verschijning, maar 

hoofdrollen  kreeg ze zelden. Ze 

was meestal de vriendin van de 

leading lady of the other 

woman. Dochter Irina Brook is 

een actrice, zoon Simon Brook 

een doc.filmmaker. Haar laatste 

film was Le gout des myrtilles in 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

VASILI PICHUL 

(Oekraine,15-6-1961---26-7-

2015, Moskou) 

 

 

 

 

 

Soviet en Russisch filmer vooral 

bekend door de 1988 film 

Malenkaya Vera (Kleine Vera). 

Het was een verhaal over een 

jong meisje aan het einde van 

het Soviet tijdperk. De film was 

in Rusland zeer succesvol. Puchil  

kreeg een speciale jury prijs op 

het Montral World Festival en de 

film de FEPRSCI prijs in Venetie. 

Zijn volgende film Vy gorode 

sochi tyomnye nochi (How dark 

 

 
The rough and the smooth met Tony 

Britton. 
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the nights are on the Black Sea) 

werd in 1989 in het Un Certain 

Regard in Cannes in 1990 

vertoond. In 2013 was zijn 

laatste werk een tv serie 

Pyataya Strazha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ROWDY” RODDY PIPER  

(Roderick George Toombs, 

Saskatoon, Canada, 17-4-1954-

-- 30-7-2015, Hollywood) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professioneel worstelaar in de 

NWA en WWF. Beroemd om zijn  

luide uitspraken ( hij vond zich 

de knapste worstelaar van 

allemaal) , zijn verschijning in 

de ring in een kilt en het 

uitdagen met de Pipers Pit van 

grote worstelaars zoals Hulk 

Hogan. Werd ook acteur en had 

veel succes onder regie van 

John Carpenter in de Zombiefilm 

They Live  in 1988. Zakte af 

naar low budget films als Alien 

opponent, Lights out, Blind eye 

en Street Team Massacre. Een 

van zijn kinderen , Ariel Teal 

Toombs, is actrice (ook in pulp 

films). Piper overleed 

onverwachts aan een 

hartaanval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

They live met Keith David. 

 

Wrestlemania 



31 
 

COLEEN GRAY 

(Doris Bernice Jensen, Nebraska 

23-10-1922---3-8-2015, Bel Air, 

LA ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werd ontdekt door een talent 

scout van Twentieth Century 

Fox en kreeg rollen in Kiss of 

death, Red River, The Killing en 

Nightmare Alley. Verdere 

interessante films ( en rollen ) 

bleven uit en ze werd nooit die 

grote ster die men had 

verwacht. Bleef spelen in films 

en tv  tot en met 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

ELLEN VOGEL 

(De Haag 26-1-1922---5-8-

2015, Amsterdam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Grande Dame van het 

Nederlandse Toneel. Speelde 

grote rollen in grote 

toneelstukken bij de 

Nederlandse Comedie. Acteur 

Fons Rademakers ( haar tweede 

man) die daar ook zat 

ambieerde een carrière als 

filmregisseur en zette Ellen 

vogel in  twee van zijn films; 

Makkers staakt uw wild geraas 

en Het Mes. In 1969 speelde ze 

overtuigend een vrouw die zich 

als man voordoet in Monsieur 

Hawarden  van de Belg Harry 

Kumel. Verdere mooie filmrollen 

bleven uit omdat in de jaren 

zestig de filmstijl een heel 

andere richting opging in ons 

land  met modernere thema`s 

en veel seks. Daar paste ze niet 

in en filmregisseurs van het 

kaliber Rademakers ontbraken, 

maar op toneel en op tv was er 
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genoeg werk voor haar. Pas veel 

later kwam ze nog eens terug in 

films in bijrollen met Brandende 

Liefde, The Discovery of heaven 

en De tweeling. Een prachtige 

vrouw die rollen een grote allure  

gaf zoals maar weinig bij het 

Nederlands toneel voorkwam. 

En zo komen ze vandaag de dag 

niet meer voor in ons land. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEORGE COLE  

( Londen, 22-5-1925---5-8-

2015 , Berkshire, GB) 

 

 

 

 

 

Acteur met een carrière van 

meer dan 70  jaren; was in zijn 

jonge jaren in de  Britse 

filmkomedies zeer populair. 

Alastair Sim, een groot komisch 

talent, werd zijn mentor en 

samen zaten ze in veel 

komedies zoals twee St. 

Trinian`s films, The happiest 

days of your life, Laughter in 

paradise. Hij maakte de hoogtij 

dagen mee van de Britse 

komedies. Hij werkte in de jaren 

zeventig voor de tv met de 

series Don’t forget to write, 

Comrade Dad en My good 

friend. George Cole was vooral 

geschikt voor rollen als handige 

oplichter of als  stuntel. Hij 

trouwde twee keer met actrices: 

Penny Morel en daarna Eileen 

Moore.   

 

Het Mes. 

 

Monsieur Hawarden. 

 

Makkers staakt uw wild geraas met 

Guus Hermus. 

 

 

Belles of St. Trinians met 

Alastair Sim. 
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1 SAM MENDES EN JAMES 

BOND 

 

 

 

 

 

 

Nadat Sam Mendes in 2012  

Skyfall had geregisseerd zat hij 

er niet op te wachten om nog 

eens zoveel jaren van zijn 

creatieve leven te besteden aan 

een Bondfilm. Maar hij kon 

SPECTRE niet weigeren. Zijn  

vrienden vooral oefenden veel 

druk uit. Het is een manier van 

leven i.p.v. een film regisseren, 

zo´ n Bond productie. Ik werd al 

ziek als ik er aan dacht om er 

nog een te doen. Maar goed ik 

heb het gedaan en ik wil nu iets 

heel anders maken. Want alles 

valt weg als je bij een Bondfilm 

betrokken  raakt. De James 

Bondsong is inmiddels 

opgenomen ,maar Mendes wil 

niet verklappen wie die heeft 

gezongen,. Je hoort het 

binnenkort. 

 

 

 

 

 

 

2 AMY SCHUMER IN BED MET 

STAR WARS 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS VAN HET 

HOLLYWOOD FILM FRONT 

 

 

Daniel Craig in SPECTRE. 
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De nieuwe filmster Amy 

Schumer die momenteel veel 

succes heeft met Trainwrecked  

heeft voor grote opwinding 

gezorgd door halfnaakt in bed te 

gaan liggen voor foto’s met R2-

D2 en C-3PO. Het meest 

opwindende wat er aan de Srar 

Wars saga was te beleven was 

Prinses Leia (Carrie Fisher) in 

een soort bikini in handen van 

Jabba the Hut. Dit gaat veel 

verder en de twee robotten 

hebben het nog nooit zo goed 

gehad. Niet tot vreugde van 

fatsoensrakker Walt Disney 

producties  die tegenwoordig 

verantwoordelijk is voor de Star 

Wars franchise en ook George 

Lucas die zijn erfgoed bewaakt 

kon er niet om lachen. Wel 

Amy`s fans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  IÑÁRRITU & DICAPRIO  

 

 

 

 

 

Alejandro Iñárritu is na Birdman 

met een nieuw interessant 

project bezig, The Revenant, 

over een ontdekkingsreiziger die 

in de jungle voor dood wordt 

achtergelaten door zijn 

reisgenoten en achter ze aan 

gaat om wraak te nemen. ( 

klinkt als Man in the wilderness 

met Richard Harris).Leonardo Di 

Caprio speelt deze man , Hugo 

Glass, en de filmopnamen die 

drie maanden zijn  uitgelopen 

waarbij de kosten zo’n veertig 

miljoen dollar hoger zijn 

geworden klinkt nu al als een 

film die in de hel is gemaakt. 

Crew leden zijn vertrokken en 

vervangen en de 

omstandigheden waren bar en 

boos ( net zoals bij Fitzcarraldo 

van Herzog). Misschien is een 

verhala over het maken van The 

Revenant nog interesanter dan 

die hele expeditie. Hoe dan ook 

men vremoed dat dit in ieder 

geval een nieuwe Oscar 

nominatie is voor 2016. En dat 

Di Caprio er nu een gaat 

winnen.  

 

 

De Star Wars film die nooit 

gemaakt zal worden. 
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4 MEL GIBSON REGISSEERT 

WO2 DRAMA 

 

 

 

 

 

Met Hacksaw Ridge gaat Mel 

Gibson –die als acteur geen 

carrière meer heeft-opnieuw 

een film regisseren. Dat is voor 

het eerst sinds Apocalypto 

(2006). Het gaat om een pacifist 

(Andrew Garfield) die tijdens 

WO2 niet wilde schieten, maar 

bij de medische dienst ging en 

daardoor een heleboel levens 

redde. Desmond T.Doss  kreeg 

hiervoor de Congressional Medal 

of Honor als enige militair die 

gewetensbezwaren had om te 

vechten, maar toch  

voortreffelijk werk verrichtte. 

Sam Worthington en Vince 

Vaughn  zitten ook in de film en 

voor Andrew Garfield is het na 

Spiderman opnieuw een nobele 

rol. Randall Wallace is een van 

de schrijvers van het script en 

Gibson heeft in het verleden 

veel succes gehad met deze 

schrijver van o.a. Braveheart en 

We were soldiers. 

 

 

5 ANNE REID `S BEDSCENE 

MET DANIEL CRAIG 

 

 

 

 

 

 

In 2003 maakte de karakter 

actrice  Anne Reid  o.a bekend 

van de nieuwe Upstairs 

Downstairs serie ) de film 

Mother  van Roger Michell 

waarin ze een bedscène had 

met en klusjesman gespeeld 

door Daniel Craig die nog net 

niet tot James Bond was 

benoemd. Ze heeft nu toe 

gegeven dat ze toen op haar 

acht en zestigste behoorlijk 

zenuwachtig was om die 

naaktscene te doen met de 

aantrekkelijke acteur en dat ze 

de avond tevoren behoorlijk had 

gedronken. E vind het heel 

vreemd om die scene te doen 

omdat ze de acteur ook niet 

kende, maar ze zou achteraf 

gezien het veel sexyer hebben 

gedaan. “Ik dacht dat ik  het 

lachobject zou worden bij elk 

diner in Engeland. Het liep 

uiteindelijk goed af, maar het 

was gewaagd. Ik voelde me 

zo´n idioot. Iedereen vindt 

seksscenes erg moeilijk om te 

doen, omdat er mensen staan te 
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kijken terwijl jij moet doen alsof 

je hevig met seks bezig bent. En 

iedereen is bezig lampen op je 

te zetten. Moeilijk om je te 

concentreren.” 

Ze vertelt verder “Ik ging Daniel 

opzoeken toen hij in november 

en toneelstuk op Broadway deed 

en het was erg leuk. Hij was erg 

aardig. Ik denk dat hij geniet 

van zijn leven in Amerika en van 

zijn James Bondrol. Misschien 

kom ik nog eens in een 

Bondfilm….. ik dacht altijd dat ik 

een Bondgirl kon zijn toen ik 

jonge was.” 

6  SING-A-LONG_MONTY 

PYTHON AND THE HOLY GRAIL 

 

 

 

 

Na The Rocky Horror Picture 

Show en The Sound of music  

zal deze Python film op 14 

oktober slechts voor een keer in 

500 bioscopen in Engeland 

meegezongen kunnen worden. 

Een film die  inmiddels al weer 

40 jaar oud is. Er komt een 

speciaal gemaakte introductie 

van Python leden Terry Gilliam, 

Terry Jones, Michael Palin en 

John Cleese. De distributeur 

Park Circus ziet graag dat veel 

mensen verkleed als hun 

favoriete karakter de bioscopen 

bezoeken. 

7  NIEUWE WOODY ALLEN 

 

 

 

 

 

 

Terwijl Woody Allen`s laatste 

film Irrational Man met Joaquin 

Phoenix en  Emma Stone op 

uitkomen staat begint hij 

binnenkort aan een nieuwe film 

die zoals altijd bestempeld 

wordt als Untitled. Grote 

verrassing in de film is  Jeannie 

Berlin (65) de dochter van  

Elaine May die ooit in 1972 in  

twee opvallende films speelde: 

The Heartbreak Kid  en Sheila 

Levine is Dead and Living in 

New York. Daar bleef het zo’n 

beetje bij. Voor The Heartbreak 

Kid had ze notabene  een Oscar 

nominatie gekregen. Er is geen 

verklaring gegeven voor haar 

lange absentie. Andere 

medewerkenden aan de film zijn 

Kristen Stewart, Corey Stoll (de 

boef in Ant-Man), Jesse 

Eisenberg, Parker Posey, Blake 

Lively en Bruce Willis.  De film 

wordt in new York opgenomen 

en de inhoud is zoals gewoonlijk 

geheim. 

 

 
Jeannie Berlin. 
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VOLGENDE MAAND IN FILM FUN 21: 

 

ROY ROGERS 

 


