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HOLLYWOOD AAN DE AMSTEL 

Door Thys Ockersen   foto`s : Still-Photo/ Thys Ockersen 

Mijn vrouw verkeert in grote staat van 

opwinding. Ze is aan de telefoon en staat 

op het CS van Haarlem oog 

in oog met niemand minder 

dan George Clooney, Brad 

Pitt en Matt Damon. Die 

maken daar opnamen voor 

Ocean`s Twelve. De vreugde 

is van korte duur want een 

regieassistent vraagt haar of 

ze bij de figuratie hoort. 

Niet? Of ze dan het perron 

zou willen verlaten. Een 

Amerikaanse filmploeg in 

Nederland en de 

belangstelling is groot. Wie 

later het  resultaat ziet waarbij CS Haarlem 

de achtergrond is voor veel commotie, 

maar een uiterst magere scène met een 

povere dialoog  opleverde, 

heeft een Hollywoodfilm als 

geld verspillende productie 

aan het werk gezien. Een 

eindje verderop is hun 

landgenoot Rob Schneider 

bezig met: Deuce Bigelow, 

European gigolo, later 

kandidaat voor de Razzy voor 

slechtste film en vertolking. 

Wat brengt een buitenlandse 

filmproductie naar ons land? 

Zijn het de molens, tulpen, orgels en 

walletjes die hun aantrekkingskracht 

uitoefenen op die buitenlandse films? Is het 

een van onze nationale helden: Anne Frank, 

Rembrandt, Vincent van Gogh ? Misschien 

is het ook een budgettaire kwestie, want in 

ons land is het filmvak nauwelijks 

beschermd en terwijl een Nederlandse 

cameraman of geluidsman 

niet snel aan een 

Hollywoodfilm kan 

meewerken is het 

omgekeerde altijd 

mogelijk. Wij hebben geen 

strenge vakverenigingen 

die eisen aan producers 

kunnen stellen. Toen in 

1976  A bridge too far in 

Deventer werd 

opgenomen (Deventer als 

substituut voor Arnhem 

waar de echte geallieerde 

landing had plaats gevonden) zat er slechts 

een Nederlander- Cornelius van Eijk- in de 

crew als “Dutch liaison”. En dat terwijl we 

toen al over vakbekwame 

technici  beschikten, die  

niet onderdeden voor hun 

buitenlandse collega`s. Wel 

speelden er Nederlanders 

in mee; als Nederlanders 

natuurlijk : Marty 

Smithuizen, Hans Croiset, 

Siem Vroom, Erik van `t 

Wout , Peter Hoeksema en 

natuurlijk  Peter Faber die  

alleen in de Nederlandse 

advertenties tussen de grote sterren met 

zijn naam mocht prijken. Ik ben kort 

betrokken geweest bij die spektakelfilm. Ik 

had lunch met de miljoendollar 

scenarioschrijver William Goldman die toen 

vanwege Butch Cassidy & the Sundance Kid  

en   All the presidents men de best betaalde 

 
Brad Pitt en Matt Damon op CS 

Haarlem voor Ocean’s Twelve 

William Goldman (1976) 
Foto: Thys Ockersen 
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Joe Lavin, producent A 

bridge too far 

 
Marina Vlady in La ragazza in vetrina 

scenarioschrijver 

was. Toch was hij 

jaloers op mijn 

kennis van vier 

talen. Ik deelde 

hem fijntjes mee, 

dat ik die talenkennis 

graag wilde ruilen 

voor zijn talent om voor veel geld een script 

te schrijven. 

Weer een tijdje later lunch met regisseur 

Richard Attenborough en producer Joseph 

E.Levine. Levine was een producer van de 

oude stempel. Hij liep al rond met een 

wandelstok waarvan het handvat een 

afbeelding van de brug was. Hij had die 

ochtend Prins Bernard ontmoet om toch 

vooral van Koninklijke huize een soort 

goedkeuring te krijgen. Trots haalde Levine 

uit zijn broekzak een papiertje te voorschijn 

waarop hij zelf had geschreven: “Ik werk 

aan de film mee!! , Prins Bernard“ Ik werd 

er stil van…… 

Tegen de tijd dat de film van start ging werd 

ik op een ochtend gebeld door de Britse 

castingdirector die zo`n 

veertig Nederlandse acteurs 

en actrices op bezoek ging 

krijgen. De lijst werd aan mij 

voorgelegd; of ik in een zin 

een beschrijving kon geven, 

want haar zeiden die namen 

niets. Ik was verbaasd over 

sommige van die namen, 

maar probeerde snel een kwalificatie te 

formuleren. 

Voor A bridge too far had Joseph E.Levine 

een topcast verzameld. Elke keer dat hij de 

film op voorhand aan een land verkocht kon 

hij een dure acteur contracteren: Michael 

Caine, Sean Connery, Dirk Bogarde, Gene 

Hackman, James Caan, etc, maar hij maakte 

een misser. Hij had geen miljoen over voor 

Audrey Hepburn die de rol van een 

Nederlandse verpleegster moest spelen.( en 

zij had als zestienjarige bij de luchtlanding 

van Arnhem dat werk nu juist gedaan. Ze 

had zelfs de latere Bondregisseur Terence 

Young verpleegd) Uiteindelijk werd het de  

Liv Ullmann die samen met Lord Laurence 

Olivier in de rol van dokter een onduidelijk 

Nederlands brabbelde. In ons land werd 

daar toch wel aanstoot aan genomen, maar 

die tien bezoekers die met mij die zomer de 

film zagen op Hollywood boulevard konden 

het echt niets schelen.  

MEISJES ACHTER DE RAMEN 

Ik herinner me die foto in een krant in 

1961 van de Italiaanse regisseur Luciano 

Emmer  met naast zich Lino Ventura die 

argwanend de fotograaf aankijkt. Kort 

daarvoor is bij opnamen op de walletjes 

voor La ragazza in vetrina ( Meisjes achter 

de ramen) Emmer door een pooier in een 

gracht gegooid. Het geduld 

was op en de vergoeding 

voor de dagelijkse gang van 

zaken op de wallen woog  

blijkbaar niet op tegen het 

tarief van de echte meisjes 

achter de ramen. Luciano 

Emmer-een van de 

neorealistische filmers van het 

naoorlogse Italië- had een naïef verhaaltje 

bedacht over twee mijnwerkers (Ventura 

en Bernard Fresson) die naar Amsterdam 

gaan om na hard werken onder de grond 

plezier te maken met twee hoertjes 

(Marina Vlady en Magali Noel). De film is 
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Herbert Curiel en Hans Tiemeijer in 

 Spy in the sky 

 

waarschijnlijk terecht in de vergetelheid 

geraakt. 

Nog merkwaardiger is Spy in the sky  die ik 

een paar jaar geleden eindelijk eens zag.  

 

 

Hij is gemaakt door W.Lee Wilder de 

ondergeschoven broer van Billy Wilder die 

naar zijn broer alleen maar minachtend 

refereerde als die “dumb son of a bitch”. 

W.Lee Wilder was eerst 

handtasjesfabrikant en besloot-

waarschijnlijk aangemoedigd door het 

grote succes van broer Billy- om ook 

filmregisseur te worden. Maar van heel 

goedkope films.  

Spy in the sky begint met de Amerikaanse 

actieacteur Steve Brodie die op het CS 

station van Amsterdam arriveert waar een 

groot bord staat: Vienna. Goed, 

Amsterdam als Wenen en daarna wordt er 

heel wat afgerend en bedreigd door 

Brodie met tegenover zich Andrea 

Domburg, Hans Tiemeyer, Bob de Lange. 

Maar degene die het meest met een 

pistool bij het Rijksmuseum staat te 

zwaaien is de latere regisseur Herbert 

Curiel die halverwege de film echter wordt 

geliquideerd. Nederlandse acteurs hadden 

genoeg mogelijkheden om in buitenlandse 

films mee te spelen, want ze spraken 

aanvaardbaar Engels.  

Zo vlak na de oorlog maakte de 

Amerikaanse tv een serie Secret file USA 

met Robert Alda ( vader van MASH acteur 

Alan en vertolker van George Gershwin in 

Rhapsody in Blue). In de 

kindervoorstellingen van de jaren vijftig 

zag je in het voorprogramma vaak een 

aflevering. Als kind kon ik al niet geloven 

dat geheimagent Alda werkelijk Oost-

Duitsland of Oostenrijk binnendrong om 

ex-Nazi`s en communisten op te sporen, 

want hij vond altijd Nederlandse acteurs 

op zijn weg: Lex Goudsmidt, John Soer en 

alweer Bob de Lange. Een paar jaar 

geleden draaide ik in mijn Zandvoortse 

filmclub een aflevering die werkelijk voor 

de deur op het Gasthuisplein was 

opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inmiddels stokoude Lex Goudsmidt die 

als Duitse soldaat meespeelde had ik  

Robert Alda in Zandvoort op het Gasthuisplein 

voor Secret file USA 
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 Eric Schneider wordt in 10.32 verleid door 

femme fatale Linda Christian 

 
De dubbelhanger van Joseph Schildkraut loopt in 

de rol van Otto Frank naar het Achterhuis 

uitgenodigd, maar die dutte weg tijdens 

de vertoning. Regisseur van de serie was 

ook zo`n alles filmer Arthur Dreifuss die in 

1959 naar ons land terugkeerde voor een 

oorlogsfilm The last blitzkrieg over het 

Ardenne offensief waarbij Duitse 

militairen zich verkleedden als 

Amerikaanse GI`s. Dat was nog historisch, 

maar de Veluwe waar Dreifuss  zijn 

verhaaltje opnam kon moeilijk voor de 

Ardenne doorgaan en Kerwin Mathews en 

Van Johnson hadden niets Duits in zich. 

Ook “onze” Ton van Duinhoven was hier 

een Duitser in vermomming en jaren later 

vertelde hij me dat hij toch wel even de 

hoop had gekoesterd dat hij als Ton van 

Hoven de overstap naar Hollywood zou 

kunnen maken. Helaas… Het meest 

gênante moment was  het einde als Van 

Johnson dodelijk getroffen in een duinpan 

ligt en het uitschreeuwt dat hij fout was 

geweest en dat alle Nazi`s fout zijn. 

Johnson moet nog vaak teruggedacht 

hebben aan betere tijden toen hij 

zwemfilms met Esther Williams maakte en 

in een echte oorlogsfilm over het Ardenne 

offensief excelleerde: Battleground. 

Dreifuss, die eigenlijk alles aanpakte, 

kwam  in 1966 nog een keer terug  naar 

Nederland om de thriller 10.32 met Linda 

Christian en Eric Schneider  te maken. 

Producent Lou Landre dacht ik haal een 

Amerikaanse regisseur er bij, die kunnen  

 

het. Deze film van eigen bodem ging 

roemloos ten onder omdat er inmiddels 

een aantal jonge Nederlandse filmers aan 

het werk waren die moderne films 

maakten waar 10.32 hopeloos ouderwets 

bij afstak.  

In 1958  werd ook Het dagboek van Anne 

Frank  verfilmd. Het hele achterhuis werd 

drie verdiepingen hoog in Hollywood 

nagebouwd, maar voor  buitenopnamen 

van de Prinsengracht ging de zoon van 

regisseur George Stevens, Stevens jr. naar 

Amsterdam. Een ( andere) gracht werd 

ondergespoten met kunstsneeuw en 

Duitse soldaten marcheerden langs het 

Achterhuis. Amsterdam kon zien hoe 

Hollywood zo iets aanpakte. Maar 

niemand van de cast was overgekomen. 

Voor een opname van Otto Frank die uit 

een vrachtwagen stapt na de oorlog en 

zijn huis ingaat werd een dubbelganger 

genomen die in de verte een beetje op 

acteur Joseph Schildkraut leek.  

 

 

 

De film kreeg lovende kritieken, op 

hoofdrolspeelster Millie Perkins na die te 
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Eva Bartok, Alexander Knox, Peter Finch en 

Tony Britton in Operation Amsterdam 

 

Een shootout in een Amsterdams decor in de 

Britse Pinewood Studios 

oud (20) en te glamorous was ( hoewel 

Anne altijd een filmster wilde zijn). Millie 

Perkins kwam later nog naar Amsterdam 

om het echte Achterhuis te bezoeken en 

verliet diep aangeslagen het pand. Andere 

Anne Frankfilms zouden volgen, maar voor  

Anne Frank, the whole story werd een stuk 

van de Prinsengracht gewoon nagebouwd 

in een Tsjechische filmstudio, zoals het 

oude Delft van Johannes Vermeer bij The 

girl with the pearl earring  in een 

Luxemburgse studio tot leven kwam. Wie 

heeft Nederland nog nodig? 

OPERATIE AMSTERDAM 

Je hebt van die films die slecht zijn, maar 

toch ook leuk. Ik koester ondanks alles : 

Operation Amsterdam, misschien omdat ik 

in 1959 als dertienjarige deze film voor 

boven de veertien  mocht zien. Twee 

Nederlanders ( de Brit Peter Finch en de 

Canadees Alexander Knox) worden met 

een Engelse officier (Tony Britton) in de 

eerste dagen van mei als de Duitse 

troepen Nederland binnenvallen naar ons 

land overgevaren om de voorraad 

diamanten veilig te stellen. Lex Goudsmidt 

roeit ze van de kruiser naar de haven van 

IJmuiden waar het een chaos van jewelste 

is. Kosten noch moeite heeft de Rank 

maatschappij bespaard om de film een 

spectaculair begin te geven met veel 

explosies.  

 

 

 

 

 

Maar eenmaal in Amsterdam aangekomen 

verklaren de avonturiers dat ze het 

vreselijk druk hebben en heel snel de 

diamanten willen afvoeren. Toch bewegen 

ze zich rustig door een vrij verlaten stad 

die in afwachting is van de Duitse invasie, 

maar overal zijn er al Duitsers vermomd 

als Nederlandse soldaten. Ook als jong 

knaapje kreeg ik een onbehaaglijk gevoel 

bij een scène waarin een oude  joodse 

diamantair aan Peter Finch vraagt of hij en 

zijn zieke vrouw met hem mee mogen. 

Finch antwoordt dat dit helaas niet 

mogelijk is. De  kijker kan wel raden hoe  

het met het echtpaar zal aflopen. Maar als 

later in de film Finch wel de mooie Eva 

Bartok vraagt mee te gaan ( ze weigert) en 

ook nog een zielige jongen ( hij krijgt een 

schot in zijn been), dan wordt die scène 

met die oude man nog navranter. Als ik 

die oude man was geweest had ik 

desnoods een schip gekocht van die  

diamanten en ze nooit aan  Finch 

overhandigt.  

 

 

 

 

 

 

 

De film eindigt nog met een hevige 

schietpartij tussen de vijfde colonne en 

het verzet ( dat nog helemaal niet 
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 Wim Wagenaar in actie voor Puppet on a chain 

bestond) op een plein dat veel weg heeft 

van de Nieuwmarkt, maar in de Pinewood 

studio`s werd gebouwd. Je ziet dat het in 

een studio is gemaakt, want achter de 

Amsterdamse gevels zijn geen andere 

huizen,  alleen maar  lucht. 

SIMONSKOOP 

In 1971 werd er voor mijn kamer op het 

Thorbeckeplein in Amsterdam een 

telefooncel neergezet. Het was een prop, 

maar het duurde even eer er een opname 

mee werd gemaakt. Veel mensen liepen 

voor niets de cel in om een telefoontje te 

plegen. De Britse commercial regisseur 

Geoffrey Reeve was bevriend met een van 

de succesvolste schrijvers van die tijd: 

Alistair MacLean wiens boeken voor twee 

filmkrakers hadden gezorgd: The Guns of 

Navarone en Where eagles dare.  Een 

script of  boek van MacLean in handen 

was puur goud. Dat moet Reeve ook 

gedacht hebben. Het ging allemaal over 

Volendamse poppen waar drugs in zaten. 

En dat tegen een Amsterdamse couleur 

locale! De opnamen  van Puppet on a 

chain verliepen niet vlekkeloos. Het schijnt 

dat Reeve te veel productionele 

problemen moest oplossen om zich 

helemaal met de regie bezig te houden. 

Hij had een Zweeds acteur Sven-Bertil 

Taube voor de hoofdrol. Een vriendelijke 

man met net te weinig charisma om voor 

een tweede James Bond door te gaan. 

Peyton Place ster Barbara Parkins moest 

daarom veel goed maken. En er was nog 

een Britse actrice Suzanna Leigh, die om 

onduidelijke redenen in de eindmontage 

verdwenen is. Om de film te redden had 

Wim Wagenaar een geweldige 

bootachtervolging in scène gezet  die door 

de grachten van Amsterdam ging.  Maar 

toen had Reeve de regie al overgedragen 

aan Don Sharp die meer ervaring had. En 

die boot Chase  ging de film redden. 

Toen de film uitkwam zat Warner Bros. 

toch met een probleem. Met vijf man- 

meer pers kwam niet opdagen- lieten we 

in de Sherry Bodega de bereidwillige Sven-

Bertil Taube geloven dat wij de hele 

Nederlandse pers vertegenwoordigden. 

Pas toen Barbara Parkins naar ons land 

kwam nam de belangstelling toe, maar 

wat de film werkelijk  een succes maakte 

was wat in eerste instantie een fatale 

beslissing leek. Simon van Collem 

presenteerde op tv schaamteloos de hele 

bootachtervolging, maar in plaats van dat 

het publiek het toen wel voor gezien hield 

kwam men in grote getale naar de  

Bellevue Cinerama bioscoop om het nog 

eens helemaal op het grote doek te 

beleven.  Men genoot van de speedboten 

die door de grachten joegen. En het 

maakte ook helemaal niets uit dat als een 

boot de hoek van een kanaal om ging hij 

plotseling bij het Muiderslot arriveerde. 

 

En zo is er wat afgefilmd in ons land. Grote 

sterren brachten soms enkele dagen door 

voor een paar scènes.  Amerikaanse 
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Roger Corman op de 

Zaanse schans.  

Foto: Thys Ockersen 

 

toeristen konden hun ogen niet geloven in 

1975 toen ze hun Kojak , Telly Savalas, op 

de bloemenmarkt van de Singel een scène 

voor Inside out zagen spelen met Robert 

Culp. Robert Mitchum kwam in 1977 voor 

The Amsterdam kill, en hij was al in 

Noordwijk geweest in 1968  met Mia 

Farrow en Elizabeth Taylor voor Secret 

ceremony. Burt Reynolds verruilde de 

Californische zon in 1980 voor  regen bij 

Rough Cut en in 1972 werden voor een 

watersnoodfilm naar een boek van Jan de 

Hartog The little Ark in het IJsselmeer 

halve huizen gebouwd.  My Fair Lady ster 

Rex Harrison trok in 1982 een Duits 

uniform aan  voor  Seven graves for Rogan 

en Rod Steiger deed hetzelfde voor Lucky 

Star in 1980.En ga zo maar door. 

HORROR MET ROGER CORMAN 

In mei 2006 bracht ik een paar dagen door 

met Roger Corman, de man die zo`n vier 

honderd films heeft geproduceerd, 

waarvan zestig geregisseerd. En met zijn 

tachtig jaar is hij nog steeds actief met 

behulp van zijn vrouw Julie die mee 

produceert. In 1968 had hij een racefilm 

op het circuit van Zandvoort gedraaid: 

Wild Racers. 
 

 

 

 

 

 

En hij kon zich herinneren dat hij met 

diverse mensen second unit opnamen had 

gemaakt ( regisseur Daniel Haller, 

assistent Francis Coppola(!), hijzelf en 

scenarist Charles Pearce). Ik vertelde hem 

dat ik voor de NOS toen opnamen maakte 

van de formule 2 race en een stapje opzij 

moest doen op de pits voor een van zijn 

ploegen. Ik nam Roger en Julie mee naar 

de Zaanse Schans, maar de Cormans 

hadden geen belangstelling voor 

toeristische activiteiten. 

Roger Corman  ging meteen de kleine 

huisjes bekijken en vroeg zich af of hij hier 

een horrorfilm kon draaien.( hij is 

beroemd om zijn Edgar Allan Poe 

verfilmingen). Driftig als een jonge man 

holde hij tussen de huisjes door. En met 

Julie bezocht ik de filmacademie om te 

kijken of daar goedkoop personeel te 

verkrijgen was. Of misschien een 

coproductie binnen de mogelijkheden lag. 

Nee dus. We filosofeerden over de cast. 

Een jongeman met magische krachten, 

een baron ( Rutger Hauer misschien? Of 

Christopher Lee ?) en een jongedame uit 

het dorp. Lachend claimde ik de rol van 

boer die altijd roept: “Down with the 

baron !”.  Toen ik later Julie Corman per 

email vroeg wordt het nog wat? 

Antwoordde ze dat Nederland te duur was 

voor hun films. En dat vond ik toch wel 

jammer. 
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ROCK HUDSON: Ik 

kan geen verliezer 

spelen. Ik zie  er niet 

uit als een verliezer. 

 

JOHN HUSTON: Ik 

probeer niet te 

raden wat 

miljoenen mensen 

willen zien. Het is 

moeilijk genoeg om 

te weten wat ik wil 

zien. 

ROBERT DUVALL:  

De western  is voor 

Amerika wat 

Shakespeare is voor 

de Engelsen . 

CHARLES 

LAUGHTON: Ik heb 

een gezicht dat lijkt 

op de achterste van 

een olifant. 

SOPHIA LOREN: 

Alles wat je ziet aan 

mij dank ik aan 

spaghetti. 

DEAN MARTIN: Ik 

haat het om 

geheelonthouder te 

zijn. Stel je voor je 

wordt wakker en 

dat is dan wat je de 

rest van de dag 

voelt. 

MARILYN 

MONROE: 

Hollywood is een 

plek waar ze je 

1000 dollars voor 

een kus betalen en 

vijftig cent voor je 

ziel. 

WC FIELDS: IK 

drink nooit water 

omdat vissen er in 

neuken. 

JUDY GARLAND: 

Hollywood is een 

vreemde plaats als 

je in de problemen 

zit. Iedereen is 

bang dat het 

besmettelijk is. 

HUGH GRANT: Ze 

houden van me in 

Japan.  Maar  ik wil 

niet hun liefde, 

maar hun geld. 

RITA HAYWORTH: 

Elke man die ik 

kende werd 

verliefd op Gilda, 

maar werd  

‘s ochtends wakker 

met mij. 

WILLIAM HOLDEN:  

Ik ben een hoer. 

Alle acteurs zijn 

hoeren. We 

verkopen ons 

lichaam aan de 

hoogste bieder.  

FILMWIJSHEDEN 
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PITTIGE UITSPRAKEN ROBERT MITCHUM 

 
Het enige verschil tussen mij en andere 

acteurs is dat ik meer tijd in de 

gevangenis heb doorgebracht. 

Ik gaf op om een serieus acteur te zijn 

toen ik meemaakte dat Greer Garson ( in 

Desire me  1947) 125  takes nodig  had 

om nee te zeggen. 

Films vervelen me, vooral die van mij 

Ik heb nog steeds dezelfde houding als 

toen ik begon. Ik heb niets veranderd, 

behalve mijn ondergoed. 

( 0ver zijn  acteertalent) Ik heb drie 

uitdrukkingen: Links kijken, rechts kijken 

en vooruit kijken. 

De mensen denken dat ik een 

interessante loop heb, ik probeer alleen 

maar mijn buik in te houden. 

Jaren geleden had ik een miljoen dollars 

gespaard, veel geld in die tijd, en ik 

gebruikte het allemaal voor een 

paardenfarm in Tucson. Als ik er naar toe 

ga en de zaak bekijk dan realiseer ik me 

dat mijn carrière een miljoen dollar 

paardenstront  waard is. 

Ik heb twee acteer stijlen: Met of zonder 

paard. 

(Over de Vietnam Oorlog in 1968) Als ze 

daar niet naar redelijkheid willen 

luisteren, dood ze , bombardeer ze. 

Natuurlijk was ik blij dat John Wayne de 

Oscar kreeg ( voor True Grit 1968). Ik ben 

ook altijd blij als de dikke dame de 

Cadillac wint op tv. 

 

 

Weet je wat de gemiddelde Robert 

Mitchum fan is? Die zit vol met wratten 

en hij heeft roos. En misschien heeft hij 

ook nog een hernia. Maar hij ziet me op 

het witte doek en hij denkt: als die idioot 

het kan maken dan kan ik president 

worden. 

De Rin Tin Tin methode is goed genoeg 

voor mij. Die hond maakte zich nooit 

zorgen over motivatie, concepten en al 

dat soort rotzooi. 

Over Sarah Miles bij  Ryan`s Daughter : Ze 

is een monster. Als je soms denkt dat ze 

niet sterk is pas dan maar op. 

Ze denken vaak dat ik mijn teksten niet 

ken. Dat is niet waar, ik ben gewoon te 

dronken om ze te zeggen. 

Over Lauren en Hardy bij  The Dancing 

Masters   1943) De een was dik, de ander 

dun en ze waren niet leuk. 

Gregory Peck vroeg  Mitchum of hij zijn  

tegenspeler wilde zijn in Cape Fear, de rol 

van een enorme hufter, een vrouwen 

mishandelaar, een verkrachter ,een 

moordenaar. Mitchum`s  antwoord was: 

Dat ben ik. Present. 
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SID CAESAR  ( 8-9-1922  

Yonkers, NY--- 12-2—2014 

Beverly Hills, Ca). 

Briljant komiek met een grote 

staat van dienst voor de tv. Vormde een 

duo met Imogene Coca  in 1953 met  Your 

show of shows en werkte ook veel  met 

komieken Howard Morris en Carl Reiner. 

Had een grote filmrol in It`s a mad mad 

mad mad world  en was daarna ( helaas) af 

en toe nog  in films te zien bv Grease 1 en 

2 , en twee films van Mel  Brooks : Silent 

Movie  als filmstudio baas  en History of 

the world part 1  als grotbewoner die de 

speer uitvindt. Altijd hilarisch, een groot 

komiek. 

RALPH WAITE  ( 22-7-1928 

White Plains, NY---13-2-2014  

Palm Desert, Ca) 

Karakter acteur met grote 

staat van dienst op het toneel 

en in films, maar werd pas echt bekend 

door zijn rol van Pa Walton in de 

langlopende tv serie The Waltons  

waarvoor hij een Emmy kreeg en een paar 

afleveringen regisseerde. Na een lange 

carrière probeerde hij als opvolger van de 

verongelukte Sonny Bono  voor  de 

Democraten een zetel in het Congres te 

krijgen , maar hij verloor van de weduwe 

van Sonny, Mary Bono(1998). Werkte voor  

de soapserie Days of our lives van 2009-

2013. 

GEORGETTE  REJEWSKY 

 ( 1910-2014). 

Nederlandse actrice van 

Russische/Belgische 

afkomst , die vanaf 1932 een grote 

carrière had op het toneel  en later ook tv 

deed. Begin jaren zestig was ze de moeder 

van Professor Higgins (Wim Sonneveld) in 

de musical My fair Lady. Ze  deed maar 

aan weinig films mee:  Wat gemakkelijk, 

was voordelig , Vandaag or morgen , A 

bridge too far ,Dokter Vlimmen , Twee 

vorstinnen en een vorst . 

MIKLOS JANCSO (1921-

2014) 

Hongaars filmregisseur 

die eerst documentaires  

maakte en daarna  speelfilms  die heel erg 

met de geschiedenis van Hongarije te 

maken hadden. Hij had een opvallende 

visuele stijl waarbij hij  camera instellingen 

had die lang duurden met veel 

bewegingen en veel actie in beeld. Hij 

werkte echter heel snel en maakte 

sommige films in een paar weken. 

Hoogtepunten:  Red Psalm  ( 1972, 

bekroond voor de beste regie in Cannes), 

The round-up ( 1965), Electra  (1974), 

Agnus Dei  (1971).Hij was getrouwd met 

regisseuse Marta Meszarios. Hun zoon 

Miklos Jancso jr. is cameraman. 

JOHN HENSON  ( 1965-

2014) 

John Henson was een 

acteur in de Muppetfilms 

en het vierde kind van Jim 

Henson, oprichter van de Muppet shows 

en Sesamestreet die in 1990 onverwachts 

op 53 jarig leeftijd overleed. Ook John is 

onverwachts overleden. Hij deed ook 

andere werkzaamheden in het bedrijf van 

zijn vader. 

IN MEMORIAM 
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HAROLD RAMIS   

( 21-11-1944, 

Chicago--- 24-2-

2014, Chicago) 

Zat in 1969 bij de 

Chicago`s Second 

City`s 

Improvisational  Theater Troupe waar hij  

kennis maakte met komieken John  

Belushi,  Gilda Radner  en  Bill Murray. Zijn 

kracht lag meer bij het schrijven van 

comedy dan acteren. Maar tegelijk met 

het schrijven  en regisseren van speelfilms 

zou hij er ook in optreden. Succesvolle 

films die door  anderen werden 

geregisseerd, maar door Ramis geschreven 

waren:  Ghostbusters, Back to School, 

Ghostbusters 2 en Meatballs. Zelf had hij 

veel succes als regisseur met:  

Caddyshack, Groundhog Day, Analize This 

en Multiplicity. Er is al jaren sprake  van 

een  Gostbusters 3, maar nu hij dood is, is 

de vraag of die er nog ooit gaat komen. Hij 

stierf aan een ziekte aan zijn auto immuun 

systeem.   

 

ALAIN RESNAIS 

 (3-6-1922 Vannes, 

 Fr.---1-3-2014 Parijs ) 

Belangrijk  Frans filmregisseur die in 1959 

met Hiroshima mon amour en in 1961 met 

L` annee dernière  à Marienbad  de wereld 

versteld  deed staan met een nieuw soort 

film maken  geïnspireerd door de Nouveau 

Roman. Vooral de ingewikkelde stijl van 

Marienbad  leidde tot veel discussies; tot 

op vandaag. Daarna kwamen Muriel en  La  

Guerre est finie. Zijn films begonnen een 

meer toegankelijker verteltrant te krijgen, 

maar bleven interessant en hadden veel 

conflictstof. In 

1974 maakte 

hij Stavisky 

met Jean Paul 

Belmondo als  

een Franse 

misdadiger. Resnais zou nog een keer voor 

verwarring zorgen met   Providence in 

1977. Een verhaal over een oude schrijver 

(John Gielgud)   die worstelt met een 

nieuwe roman, zoals een oude filmer 

worstelt met een nieuwe film. Alain 

Resnais is misschien wel de belangrijkste 

filmer van de Nouvelle Vague. Vlak voor 

zijn dood kwam zijn nieuwste film  Aimer, 

boire et chanter uit, gebaseerd op een 

toneelstuk van Alan Ayckbourn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L` annee dernière  à Marienbad 
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SCOTT  

KALVERT  

(1965-2014) 

Regisseur van 

voornamelijk 

muziek 

video`s met 

o.a. Guns N 

Roses, Cindi 

Lauper en 

Bad Religion. 

Twee speefilms: 

The Basket Ball diaries( 1995)  en Deuces 

Wild (2002) .Vermoedelijk zelfmoord.  

JEAN LOUIS BERTUCCELLI  (1942---

2014) 

Frans regisseur met een grote staat van 

dienst bij de tv en in de jaren zeventig 

enige films: o.a. Ramparts d `Argile, 

Docteur Francoise Gallant ( met Annie 

Girardot) en On s`est trompe  d` histoire 

d`amour. Dochter Julie is documentaire 

filmmaakster. 

SHEILA MACRAE  (1924, Londen ---

2014 New Jersey) 

Actrice en ex-echtgenote van 

zanger/acteur Gordon MacRae van wie ze 

scheidde en vier kinderen had. Ze speelde 

in films en voor de tv. Ze kreeg enige 

bekendheid door The Jackie Gleason Show 

( 1966-1970), een opvolger van The 

Honeymooners, waarin ze Jackie `s vrouw 

Alice Kramden speelde.  

Ze had in 1971 zelfs haar eigen tv show 

The Sheila MaCRae show, waaraan ook 

haar dochters Sheila en Meredith 

meededen. Haar laatste optreden was in 

1993 in een Murder she wrote aflevering. 

Leed de laatste jaren aan Alzheimer. 

 GABRIEL  AXE L(1918-2014) 

Was eerst 

acteur  in 

Denemarken en 

werd daarna 

filmregisseur  

van lichtvoetige 

, pikante 

komedies , wat serieuze films en ook een 

historische film : De rode Mantel .Opeens 

brak hij in 1987 internationaal  door met  

de charmante film  Babette`s Feast over 

een Française die in een kleine Deense 

gemeenschap  mooie maaltijden maakt. 

Hij kreeg er een Oscar voor en een Britse 

onderscheiding. In 2003 kreeg hij in 

Kopenhagen een life time achievement 

award. 
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Hoewel  hij al wat rollen 

in films had gespeeld 

was de rol van Dan 

Conner, de man van 

Roseanne, in de tv serie 

Roseanne 

  ( van 1988-1997 ) het 

moment   dat men hem 

leerde kennen. In 1993 

won hij er een Best 

Actor Golden Globe 

Award mee en gouden 

jaren van werk zouden volgen.  

Geboren op 22 juni  1952 in St.Louis, 

Missouri. Zijn vader die jong stierf was een 

postbode. Hij was in New York een ober – 

zoals velen-terwijl hij werk als acteur 

probeerde te krijgen. Zijn eerste tv 

optreden was in een commercial voor 

Burger King waarin hij met een verheerlijkt 

gezicht  een hamburger zat te eten. Of hij 

toen al zo zwaar is vermeld de biografie 

niet, maar tegen de tijd dat de wereld 

hem leerde  kennen in Roseanne  was hij 

groot en zwaar. Zijn handelsmerk om 

bepaalde rollen te krijgen. Een jaar voor  

Roseanne had hij al een rol in Raising 

Arizona (1987) van de Coen brothers en hij 

zou een vaste medewerker aan hun films  

worden: Barton Fink, The 

Hudsucker Proxy, The Big 

Lebowsky, Oh brother 

where art thou? en 

recentelijk Inside Llewyn 

Davis. Hij heeft alles in zich 

om leuke rollen te spelen, 

maar de goede lobbes kan 

ook zo omdraaien naar iets 

gevaarlijks. 

 Dat hij de energie en 

gratie had van een soort   

Oliver Hardy bewees  hij 

met King Ralph waarin  de 

onwaarschijnlijke Koning 

van Engeland 

mocht spelen die 

een aardig stuk 

rock & roll weggaf. 

Ook in  Blues 

Brothers 2000 was 

hij goed op dreef 

met 

muzieknummers.  

Sommige rollen 

leken op zijn lijf 

geschreven, zoals Fred Flintstone in The 

Flintstones die alleen maar gemaakt kon 

worden als hij de hoofdrol accepteerde.  

Of  The Babe het levensverhaal van  Babe 

Ruth. En kwaadaardiger de 

opportunistische politicus Huey Long in 

Kingfish a story of Huey P.Long. De 

hoofdrollen zijn wat minder geworden, 

maar John  Goodman weet nog steeds  de 

show te stelen  in bijrollen zoals dit jaar in 

The Monuments Men  en Inside Llewyn 

Davis. 

FAVORIETE ACTEUR: JOHN GOODMAN 

 
 

 

 
Koning Ralph 

 
Babe Ruth 

 

Fred Flintstone 
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In  Amerika noemen ze het previews. 

Kleine filmpjes van een paar minuten die 

een grote speelfilm moet verlopen. 

Deskundig gemaakt. Althans in Amerika 

want daar zijn speciale bedrijven  gericht 

op marketing die precies uitkienen hoe je 

een film moet verkopen. In Nederland 

wordt dit werk voornamelijk door de 

producent en-of regisseur gedaan. In mijn 

jeugd vond ik ze al prachtig al werd ik ook 

overdonderd door de rare montages. 

Vooraf aan een Ali baba film in de 

Zandvoortse Monopole  zag ik een ander 

Arabisch onder werp waarbij de held eerst  

een exotische dame kuste en daarna die 

dame (dezelfde?) met een dolk doodstak. 

De snelle montage bracht mij totaal in de 

war  en ik heb slapeloze nachten gehad 

door dit onbegrijpelijke geweld. Een 

andere trailer was van Trapeze  met Burt 

Lancaster , Tony Curtis en de beeldschone 

verleidster Gina Lollobrigida.  

 

Een circusfilm die ik al had gezien en wat 

ontdekte ik in de trailer dat  twee scenes 

die uit elkaar lagen aan elkaar werden 

`geplakt` en een nieuwe scene vormde. In 

scene een klapt Lancaster aan de trapeze 

tegen zijn partner aan en in scene twee 

wordt het net weggehaald om de  

spanning op te voeren. Aan elkaar stort 

Lancaster dus naar beneden waar geen 

net is. Mooie verlakkerij. Toen wist ik dat 

je voorzichtig moet zijn  met trailers. Wat 

ook niet kan is iets laten zien wat niet 

(meer) in de film voorkomt. In de 

oorlogsfilm The monuments men  stapt 

Matt Damon op een mijn en zowel George 

Clooney als Joh Goodman zeggen: 

“Waarom deed je dat ? “  Waarop Damon 

laconiek antwoordt: “ Jullie gaan te veel 

met elkaar om. “. Niet in de film terug te 

vinden. 

Ik heb ooit van een Nederlandse film een 

trailer gemaakt. Regisseur en editor waren 

zo emotioneel betrokken bij hun film  dat 

ze niet tegen de taak waren opgewassen. 

Ik had aan de film meegewerkt en kende 

het materiaal goed. Ik ging aan de 

montagetafel zitten en sneed de trailer in 

een uur in elkaar. Moet zeggen dat mijn  

trailer opwindender was dan de 

uiteindelijke film. 

TRAILERS 

 

Trapeze 

 

The monuments men 
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Ik zat een keer in het Grauman`s Theater  

op Hollywood Boulevard waar een trailer 

van Regarding Henry  werd vertoond. Ik 

had de trailer al eerder gezien dus ik zei 

tegen de vriendin die ik bij mij had: “Je ziet 

het hele verhaal voorbij komen”. Het was 

een eenvoudig verhaal over een niet zo 

aardige man (Harrison Ford) die 

geopereerd wordt en als aardige man 

terugkomt.  Ik praatte nogal hard en een 

paar geïrriteerde bezoekers draaiden zich 

om en zeiden :” St..”, maar toen de trailer 

voorbij was draaiden ze zich weer om en 

zeiden:  “U had gelijk  dat was de hele 

film”. 

GOEDE TRAILER, GOEDE FILM 

SLECHTE TRAILER, SCLECHTE FILM 

Trailers moeten de functie ten hebben de 

aandacht te trekken voor de film en vooral  

niet te veel prijs te geven. Die balans is 

moeilijk te bepalen. In de jaren zestig toen 

ons land overspoeld werd met Italiaanse 

spektakelfilms als Goliath en Maciste , en 

spaghettti westerns duurden de trailers 

wel 5 minuten waarin  alle hoogtepunten 

luid werden aangekondigd. Een overkill 

dus. Pas nog is er in  de VS door bioscopen 

geprotesteerd tegen te lange trailers die 

te veel informatie verschaffen. 

Net in de bioscoop gezien:  12 Years a 

slave   waarin een vrije, zwarte man in 

slavernij terechtkomt. De rillingen liepen 

me over het lijf, wat een sterk onderwerp, 

wat een goede trailer. En daarna Kenau  

over de dame die Haarlem tegen de 

Spanjaarden verdedigde. De opnamen- in 

Hongarije- gemaakt zagen er prachtig uit  

en dan doen de hoofdrolspelers hun mond 

open. Niet de eerste de beste Monick 

Hendrix als Kenau . Erbarmelijke theatrale 

teksten. Ik zeg niets, maar naast me zegt 

een jongen tegen zijn vriendin: “ Wat een 

vreselijk acteren”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chiwetel Ejiofor in 12 Years a slave 
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Foto: Thys Ockersen 

John van Dreelen zei van 
zichzelf altijd dat hij een 
Duits uniform in de kast 
had hangen dat hij 
meteen te voorschijn kon 
halen om een Nazi te 
spelen. Zijn beroemdste 
Nazi rol was in “Von 
Ryans Express “ waarin hij 
een trein met ontsnapte 
gevangenen moest 
stoppen en er in slaagde 
om aan het einde van de 
film Frank Sinatra in de 
rug te schieten die op de 
rails dood achterblijft als 
de trein verder dendert 
naar bevrijd gebied.  

Ik heb hem ook wel eens op de 

Nederlandse tv gezien waarin hij als 

Hollandse Hollywood acteur een hoofdrol 

speelde in De boeken der kleine zielen. Hij 

stond ook wel in de roddelbladen, want hij 

woonde in Topanga Canyon, een 

zonovergoten gebergte dat eindigt aan de 

kust bij Malibu. 

 Dan zag je foto‘s van hem bij een mooie 

sportauto. Het was wat vaag in wat voor 

huis hij woonde, maar aan de fraaie auto 

kon je zien dat we hier te maken hadden 

met een echte Hollywoodster. Maar zijn 

filmrollen waren helemaal niet zo 

indrukwekkend en ze werden steeds 

minder. Tegen de tijd dat ik hem in 

Hollywood leerde kennen werkte hij nog 

nauwelijks. Ik had hem als 

bisschop in een veredelde 

bijrol gezien in een laatste 

aflevering van een seizoen 

van Dynasty waarbij een 

aantal acteurs na een 

schietpartij in het volgende 

seizoen niet terugkeerden. 

Maar eerst kwamen de 

onderhandelingen over 

salarissen en daarna werd 

besloten wie uit de serie 

werd geschreven. 

 Dat piepkleine rolletje had 

hij te danken aan John 

Forsythe (in de hoofdrol van 

Blake Carrington) met wie hij lang 

geleden Madame X met Lana Turner 

had gedaan.  

De vreselijke waarheid was dat de 

meeste mensen met wie John van 

Dreelen had gewerkt gepensioneerd 

of dood waren ( of niets van hem wilden 

weten).En zo zitten  we dan op een terras 

van een klein café op Santa Monica 

boulevard. Hij heeft zijn vrouw, de 

Filipijnse Rosemary en hun twee honden 

meegenomen. Hij weet heel goed de 

Hollywoodster te spelen. Een act waar je 

doorheen kijkt, maar hij heeft zijn hele 

JOHN VAN DREELEN: DE MAN DIE SINATRA DOODSCHOOT 
 

 

Madame X 

Von Ryans Express 
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leven niets anders gedaan. Hij klaagt over 

het ontbreken van rollen. Hij wil eigenlijk 

naar Nederland terug.  

Tenslotte  kennen ze hem daar als de 

grote Hollywood acteur. Hij loopt tegen  

de  zeventig, maar hij ziet er goed uit. Een 

paar plastische ingrepen hebben hem 

daarbij geholpen Die avond ben ik in zijn 

huis in Topanga Canyon. 

 Aan de buitenkant lijkt het nog wat. 

Binnen hebben een paar branden er voor 

gezorgd dat hij niet veel spullen meer 

heeft. Het ziet er schamel uit. Nauwelijks 

een fatsoenlijke inrichting. Of ik een 

woning voor hem in Nederland kan 

regelen, dan komt hij. Gek genoeg lukt me 

dat door een familielid te bellen die een 

klein flatje aan de boulevard in Zandvoort 

leeg heeft staan. Hij kan er zo intrekken. 

Voor John is de beslissing meteen 

gemaakt. Hij gaat terug naar zijn 

vaderland waar hij ongetwijfeld nog wel 

wat werk kan vinden. Ik weet nog niet wat 

me daar met hem te wachten staat. 

John van Dreelen heette eigenlijk Jack 

Gimberg en was de zoon van toneelspeler 

Louis Gimberg. Maar zo gepassioneerd 

over toneel als zijn vader was Jack  niet. 

Jack of John was eigenlijk maar over één 

ding in zijn leven gepassioneerd: Vrouwen. 

Hij gaf het eerlijk toe. Daarom ging hij 

acteren, daarom ging hij bij het verzet. Dat 

hij een mooie anekdote bedacht hoe hij 

vermomd als Duits officier het kamp 

uitliep was een  schitterend  Hollywood 

c.v.verhaal. In werkelijkheid trad hij in het 

kamp op in travestie en trok, toen 

niemand het zag, en ook nog  

stomdronken, een uniform aan en liep 

Duits brallend het kamp uit. 

Als John van Dreelen had hij meer een 

reputatie van charmeur dan van acteur, 

maar hij kwam er lang mee weg. Tot hij 

natuurlijk ouder werd. Ook bizar is het 

verhaal dat hij tijdens de oorlog in 

Duitsland een relatie onderhield met de 

vrouw van een hoge Duitse officier. Pas 

veertig jaren later werd hij via de Duitse 

televisie met de daaruit voortkomende 

zoon geconfronteerd. Hij reisde af naar 

Griekenland om de inmiddels veertig 

jarige zoon en diens gezin te ontmoeten. 

En daar bleef het bij: “Opa spelen en met 

de kleinkinderen op schoot zitten bij de 

Kerstboom is niets voor mij”, verklaarde 

hij nuchter. 

In Nederland moet er voor werk worden 

gezorgd. Ik breng hem in contact met 

Harry Klooster die trots is er een 

Hollywoodster bij te hebben, maar hij zal 

merken dat de man ook een lastpak is die 

voortdurend aan de telefoon hangt. 

Indirect bezorg ik hem een paar filmrollen. 

Hij zit in Oydssee d‘Amour  en zeurt Pim de 
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Met George C. Scott in The Formula 

La Parra aan zijn kop om toch vooral zijn 

rol te vergroten. Uit het flatje in Zandvoort 

moet hij snel vertrekken als zijn honden 

de gang onderpoepen. Hij verhuist naar 

een vakantiehuisje in de Zilk. En dan krijg 

ik mijn eerste aanvaring 

met John. Hij heeft het al 

een keer gepresteerd om 

zijn honden naar een 

restaurant mee te 

nemen. Ik heb daar geen 

zin in en maak ruzie met 

hem. Hij wil ze weer naar 

Haarlem meenemen en 

ik weiger mee te gaan. Hij 

laat ze in de auto. 

Dan krijgt hij een prachtige aanbieding om 

in Hong Kong als een soort secretaris van 

Pierce Brosnan  op te treden in 

Noblehouse. Hij blijft maanden weg en 

staat op de payroll voor een periode 

waarbij hij nauwelijks filmt en nauwelijks 

in beeld is. Maar het heeft zijn huwelijk 

goed gedaan en hij heeft een mooie tijd 

gehad met een leuk salaris. Als dank 

brengt hij een cadeau voor me mee, een 

kimono: ” Als je dit draagt voel je je goed”. 

Zijn huwelijken zijn altijd misgegaan 

omdat hij zijn vrouwen bedroog. Nu is het 

Rosemary die iets begint met een Filippijn, 

waarschijnlijk uit eenzaamheid en 

heimwee. Overspannen arriveert hij vanuit 

Amerika weer in Nederland en belt me. In 

Americain vertelt hij dat hij niet alleen 

problemen heeft met Rosemary, maar dat 

hij ook nog in een noodlanding zat op 

Schiphol, waarbij de honden vastzaten in 

de kofferruimte. Ik kan niet nalaten te 

zeggen dat hij dan toch wel een 

spectaculaire dood had gekregen Goed 

voor de filmencyclopedie. Hij lacht er een 

beetje om. 

De filmwereld heeft een nieuwjaar borrel 

en John wil heel erg graag een inleidend 

woord spreken. Ik heb 

mijn twijfels, maar hij 

hangt smekend aan de 

telefoon of hij het toch 

mag doen. Het is goede 

publiciteit voor hem. Ik 

ga ( als voorzitter van 

de beroepsbond van 

filmers) akkoord en 

moet toezien hoe hij 

een blabla verhaal houdt 

en tot overmaat van ramp 

Joop van der Ende aankondigt als Joep…. 

John van Dreelen is immoreel en amoreel, 

maar dat moet ik hem toegeven, niet 

hypocriet, hij komt er eerlijk voor uit. Ook 

wel enigszins crimineel. Op een middag 

komt hij bij mij binnen om van de 

schrijfmachine gebruik te maken. Hij vult 

wat in op een rijbewijs. Hij vervalst het 

 

Op toneel als Baron von Trapp in The 

Sound of Music 
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dus. Hij legt uit dat hij in Nederland altijd 

een Amerikaans rijbewijs 

laat zien en in Amerika 

een Nederlands. Onlangs  

is hij in L.A. 

aangehouden voor te 

snel rijden en hij begon 

in het Nederlands tegen 

de politieagent te 

spreken die meteen zei: 

“Hou daar maar mee op, 

ik zag je gisteravond in 

een tv film en je sprak 

prima Engels.” 

Ik ben op het filmfestival 

van Cannes en John 

duikt op met een mooie en aardige 

Haagse dame, Betty LaCroix die heel 

ongelukkig door de Rue d‘Antibes loopt. 

John van Dreelen kijkt niet naar haar om, 

maar profiteert wel van haar contacten. 

Ze zitten in een villa buiten Cannes die van 

kennissen van haar is. Betty is eigenlijk 

precies wat John voor ogen heeft. Hij 

heeft al eens vertelt  dat hij een dame met 

geld zoekt, zodat hij in de zon op een 

strand in bij voorbeeld  Joegoslavië kan 

gaan liggen en als er dan nog een rolletje 

voor hem is, wil  hij uit zijn stoel  komen. 

Maar ik denk dat John heeft gemerkt dat 

Betty John wel aardig vindt, maar geen 

relatie voor ogen heeft. En daarmee is 

Betty afgevoerd. Maar ze is wel een vrouw 

met geld. Ze is de weduwe van een 

diplomaat uit Jordanië die familie was van 

Koning Hoessein. Op de video-opname die 

ik op het terras van het Carlton Hotel in 

Cannes de laatste avond voor vertrek heb 

gemaakt zie je John met een verveeld 

gezicht naast Betty zitten. En met zijn 

dronken hoofd knikt hij in mijn richting 

van: is zij niet iets voor 

jou.? 

Twee weken later word ik 

door een mij onbekende 

bankdirecteur opgebeld. 

Hij is een vriend van Betty 

la Croix en hij legt uit dat 

ze in een ziekenhuis in 

Zuid-Frankrijk ligt. Ze is 

zwaargewond. Ik bel Betty 

daar op en krijg het 

verhaal te horen. Die 

laatste avond zijn zij en 

John naar de villa 

teruggekeerd. John is naar 

bed gegaan en heeft doppen in zijn oren 

gestopt. Betty is om de villa gelopen om 

van de buren afscheid te nemen, want ze 

wil de volgende dag naar Parijs 

vertrekken. Maar ze valt in half donker in 

een diepe put, een paar meter naar 

omlaag. Wat alles nog erger maakt is dat 

ze die dag ook nog  Spoorloos van George 

Sluizer heeft gezien die zoals men weet 

gaat over een meisje dat onder de grond 

verdwijnt .Betty is hysterisch en 

schreeuwt de boel bij elkaar Maar John 

van Dreelen hoort niets, hij slaapt. De 

oordoppen doen hun werk. Het is niet 

duidelijk hoe lang zij in die put heeft 

gezeten. Maar wat er volgde leek veel op 

een Louis de Funès klucht. Terwijl 

brandweer, ambulance en politie in allerijl 

de villa bereiken schijnt John van Dreelen 

in tegenovergestelde richting in paniek te 

zijn weggereden. Om nooit meer om te 

kijken naar de vrouw van wie hij hoopte 

dat ze zijn oudedagsvoorziening zou 

regelen Ik zoek Betty in een Haags 

ziekenhuis op waar ze met haar kapotte 
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rug naar toe is getransporteerd. Helaas 

komt het nooit meer helemaal goed met 

haar. Ze overlijdt een paar jaren later. 

 

 

EEN ANDERE FILIPPIJNSE, EEN 

NIEUW BEGIN EN EEN NAAKT EINDE  

John besluit om een nieuwe Filipijnse te 

zoeken. Nou ja, zoeken, die koopt hij min 

of meer. En ze moet beslist niet knap zijn, 

want dan loopt ze maar weg. Die nieuwe 

vrouw krijg ik nooit te zien ,want John 

woont nu in een nudisten kamp in Zuid- 

Frankrijk Als ik hem uit piëteit een 

gastoptreden bezorg ( verdiensten fl 

5000.- ) in een tv quiz met Carl Huybreghts 

springt hij in zijn auto en racet naar 

Hilversum. Zijn optreden is weinig 

verheffend en heel erg incoherent. Hij 

neemt ook weer zijn onvermijdelijke 

honden de studio in. Bij de 

programmaleiding vraagt men zich 

vertwijfeld af of de volgende gast die ik 

heb geregeld, Christopher Lee, ook zo‘ n 

verwaande lastpak is. Ik kan ze verzekeren 

dat dit niet het geval is. Zonder een woord 

van dank voor de bezorgde klus verdwijnt 

John weer richting nudisten kamp. Hij 

heeft wel begrepen dat ik nog maar weinig 

met hem op heb. 

Hij doet nog een laatste poging. Hij laat 

zijn nieuwe vrouw bellen om mede te 

delen dat ze zo graag zou willen dat John 

in een talkshow komt vanwege zijn 

komende zeventigste verjaardag. Ik voel 

dat John mee zit te luisteren en instructies 

geeft. Ik geef haar een telefoonnummer 

van Van der Ende, maar daar krijgt ze te 

horen dat voor een talkshow mijnheer van 

Dreelen voor een aanzienlijk bedrag zijn 

eigen studio kan huren. Ook in Nederland 

is John een afgelopen zaak. Niet lang na 

zijn zeventigste verjaardag krijgt hij een 

hartaanval. Zijn penisinplant mag hem dan 

nog seksueel actief hebben gehouden 

,maar zijn hart heeft het  begeven. En als 

er in het ziekenhuis een paar aanvallen 

bovenop komen gaat hij dood. In de 

kranten verschijnen kleine stukjes over 

deze Nederlandse Hollywoodster, die 

echter nooit een ster was, maar een 

werkende acteur. Maar deze keer hield hij 

zich wel aan zijn woord, hij wilde nooit 

heel oud worden. 

 

 

 

Met Michel Piccoli en Frederick 

Stafford in Topaz 

 

The Leech woman 
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Met Peter Finch in Lost Horizon 

 

 

 

 

 

 

The Leech Woman 

Beyond the time barrier 

The enemy general 13 ghosts 

Met Pleuni Touw in Rufus 

Met Hans Kemna en Thom Hoffman 

in Zoeken naar Eileen 
 


