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Begin jaren zeventig was Amerika een land 

in de problemen. Aan de oorlog in Viet 

Nam kwam maar geen einde. De leider 

van de zwarte bevolking Martin  Luther 

King was in 1968 vermoord. Ook 

presidentskandidaat Robert Kennedy waar 

veel mensen hun hoop op hadden 

gevestigd. De emancipatie van de Afro-

Amerikanen  was ingezet. Ze hadden hun 

eigen glossy tijdschrift Ebony, hun eigen 

muziek dankzij Motown en ze wilden ook 

hun eigen speelfilms maken. En zo 

ontstond opeens een nieuw genre van 

harde actiefilms met mooie dames , 

vrijmoedige liefdes scènes en met nieuwe 

zwarte helden die de klappen uitdeelden. 

Al heel gauw was er een naam voor het 

genre uitgevonden, gebaseerd op een 

bestaand  genre, de exploitatiefilm. Ze 

werden Blacksploitationfilms genoemd. 

Goedkope films  die vaak buiten 

Hollywood om werden gemaakt voor 

buurtbioscopen en als tweede film in het 

voorprogramma van een klasse film. Dat 

was toen nog de mode, de “double 

feature”. Zowel in bioscopen als in drive-in 

bioscopen. Een fenomeen dat we in ons 

land niet kenden maar waar we van 

hadden gehoord. Je reed met je auto met 

je geliefde een groot terrein op waar een 

heel groot scherm was en je kreeg een 

luidspreker in de auto en zo zag je op dat 

immens grote doek een film. Als je al 

belangstelling voor zo`n film had want het 

ging vaak meer om de vrijage met de 

jonge dame in de auto.  

Het begon eigenlijk met een nogal 

artistieke film van de militante acteur-

regisseur Melvin van Peebles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn provocerend verhaal had  een zwarte 

jongeman Sweetback ( Van Peebles zelf) 

die op voornamelijk op de vlucht is en 

toch altijd tijd heeft om met veel dames 

seks te hebben. Van Peebles neemt in de 

film geen blad voor de mond, is zeer 

expliciet met seks, ageert tegen de 

blanken. Misschien is het  geen goed 

gemaakte film ,maar wel wordt de film 

beschouwd als een voorloper van alle 

volgende  actiefilms met zwarte acteurs en 

actrices. Het was een grote one-man 

show. Melvin van Peebles  speelde, 

regisseerde, schreef het scenario, 

monteerde, componeerde en 

produceerde zijn film.  

 

 
Melvin van Peebles 
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De toon was dus gezet en een golf van 

actiefilms met zwarte acteurs en actrices 

zou van 1971 tot en met 1976 de 

bioscopen veroveren. Ook in Nederland 

want wij hadden natuurlijk een grote 

hoeveelheid Surinamers  die van deze 

films genoten. Het gekke was dat zowel in 

Amerika als in andere landen niet alleen 

zwarte mensen fans werden van deze 

films, de blanken kwamen  ook , hoewel ze 

vaak negatief werden  neergezet. Het 

deed er niet toe. 

Er waren al signalen geweest van wat 
komen ging. Footballplayer ( fullback voor 
de Cleveland Browns)  Jim Brown had al in 
1964 zijn filmdebuut gekregen met een 
hoofdrol in de western Rio Conchos. In 
1967 verstevigde hij zijn filmstatus met 
een rol in The Dirty Dozen, een oorlogsfilm 
waarin ook Charles Bronson zat die op het 
punt stond in de jaren zeventig een mega 
actiester te worden  zoals Clint Eastwood, 
Steve McQueen en Burt Reynolds. In feite 
werd Jim Brown de zwarte tegenpool van  
Bronson , een man van weinig woorden 
maar met veel daden. 

In 1969  had hij de hoofdrol in de western 

100 Rifles, waarin hij op de credits voor 

Burt Reynolds stond vermeld en een 

opmerkelijke vrijmoedige liefdesscène had 

met ( de min of meer blanke )Raquel 

Welch dat in alle landen de pers haalde. 

Een zwarte man met een blanke vrouw ! 

De “buddy” film was populair geworden 

met het teamwerk van Paul Newman  en 

Robert Redford in Butch Cassidy and the 

Sundance Kid .Opeens kwamen er allerlei 

films met vooral politieduo`s . Dus ook 

twee zwarte cops in Cotton comes to 

Harlem, gebaseerd  op een boek van 

Chester Himes met Godfrey Cambridge en 

Raymond St.Jacques. Het was geen 

exploitation film, maar 

een officiële dure film 

van een studio met een 

volledige zwarte cast. 

Sidney Poitier die wel 

eens de blanke neger 

werd genoemd omdat 

hij in het blanke 

Hollywood een 

sterstatus had met 

brave films had in 1967 

In the heat of the Night 

gemaakt met een rol van een zwarte 

inspecteur Tibbs  die een moord in het 

diepe Zuiden van Amerika moet oplossen. 

Hoogtepunt: hij slaat een blanke racist. 

Twee jaar later was hij in een remake van 

de Britse film Odd man out: The lost man, 

een politiek gemotiveerde bankrover die 

zich schietend probeert te redden. De 

tijden waren toen ook al voor Poitier aan 

het veranderen en het vervolg op de 

eerste Tibbs, They call me Mr Tibbs!  

(1970) Was dan ook  veel in stijl en 

onderwerp heel erg verschillend van deel 

1. Veel meer gericht op de problemen in 

de zwarte wijken van New York. 

 
Raquel  Welch en Jim Brown in de 

opzienbarende liefdesscène uit 
100 Rifles 

 
In the heat of the night 
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Een nieuwe generatie zwarte acteurs 
en actrices die in films bijrollen hadden 
gespeeld diende zich aan als de nieuwe 
helden en heldinnen voor de 
actiefilms. Richard Rountree werd 
Shaft in een paar films en later op de 
tv. Jim Brown kreeg zijn eigen 
actiefilms ook al waren die goedkoper 
dan de grote films waarin hij eerder 
had gespeeld. Fred Williamson zou 
films gaan spelen en zelf regisseren. Er 
waren Billy Dee Williams, Kevin Hooks, 
Paul Winfield, Bernie Casey, Ron O` 
Neal en James Kelly. De films waren 
voorzien van soul  en funk muziek van o.a. 
Curtis Mayfield en Isaac Hayes. Deze 
laatste werd ook hoofdrolspeler in films.  

En dan waren er de zeer appetijtelijke 
dames Pam Grier, Glora Hendry en 
Tamara Dobson; macho dames met een 
enorm seks appeal. De films vonden hun 
oorsprong in de problemen in de getto’s 
met drugshandelaren en mannen en 

vrouwen die er tegen op traden. Vooral bij 
de films van Pam Grier was er een sterk 
wraakelement. Pam werd meestal onrecht 
aangedaan en ze sloeg keihard terug. Haar 
grote hits waren Coffy en Sheba Baby. 

Vijf jaar lang overstroomden deze films de 
Nederlandse bioscopen. Waar vroeger 
westerns en thrillers hadden gedraaid in 
de Royal in Amsterdam op de Nieuwendijk 
kwamen nu de blacksploitation films en de 
blanke bezoekers juichten net zo hard om 
de zwarte helden en heldinnen als de 

Surinamers.  

Ondanks het 

geweldige succes 

van het nieuwe 

genre dat een 

enorme 

werkverschaffing 

voor Afrikaanse-

Amerikanen werd  

(zoals ze later 

werden 

genoemd) was er 

ook veel oppositie tegen het genre. Men 

vond, vooral in Amerika, dat de zwarte 

bevolking  betere producties moest maken 

in plaats van dit goedkope exploitatie 

genre. Er werd geroepen om een einde 

van deze primitieve films. Organisaties als 

The NAACP, Southern Christian  

Leadership Conference  en de National 

Urban League sloten zich bij elkaar aan in 

de Coalition of Blaxploitation. Door hun 

invloed  probeerde men in die jaren 

zeventig het genre uit te bannen. Wat hun 

invloed ook was de films verdwenen 

grotendeels rond 1976 nadat de 

beroemde Studio`s en producenten zagen 

wat voor een succes het was en ze ook 

gingen produceren. Maar opeens was het 

afgelopen. Gloria Hendry vertelde ooit in 

 

Shaft’s big score 

 
Tamara Dobson geeft Shelley Winters 

op haar donder in Cleopatra Jones 

 

Gloria Hendry  
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een interview: “ Nadat ik constant had 

gewerkt  stond de telefoon opeens stil”.  

Ze moest verder gaan werken bij de tv. De 

nieuwe James Bond, Roger Moore, had in 

zijn eerste film Live and let die  een zwarte 

tegenstander , Mr Big (Yaphet Kotto) en 

een groot deel van de cast was met 

bekende zwarte Amerikanen. 

Sidney Poitier ontwikkelde zich als 

regisseur en maakte  komedies met 

zichzelf en Bill Cosby in de hoofdrollen. 

Richard Pryor,de vader van alle zwarte  

stand-up komieken, sloeg toe en werd een 

succesvol filmacteur. 

En in 1977 maakte een nieuwe regisseur 
Spike Lee zijn entree met zijn eerste korte 
film. Hij zou belangrijk worden in het 
maken van sociaal gericht entertainment 
waar  men een paar jaar eerder zo hard 
om had geroepen. De tijd was er nu rijp 
voor. 

De enige die nooit opgaf met 
blacksploitation alsof de tijden niet 
veranderd  waren was Fred Williamson die 
door werkte als regisseurs en acteur. Dus 
wat gaat hij nu maken op zijn zes en 
zeventigste ?  Old School Gangstas met 
zichzelf uiteraard in de hoofdrol, Pam 
Grier (65), Richard Rountree (71), Antonio 
Fargas ( 67), Bernie Casey(74)  Gloria 
Hendry, (65) en Jim Brown (78). 

Terug naar de jaren zeventig  en waarom 

ook niet. Kick ass ! 

 

 

 

 
Julius Harris, Yaphet Kotto en Roger Moore als 

James Bond in Live and let die. 

 
Bill Cospby en Sidney Poitier in 

 Uptown Saturday night 

 
Fred Williamson in 
 Hell up in Harlem 

 
Fred Williamson in actie! 
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Er waren nauwelijks Afro-Amerikaanse 

vrouwen in de Hollywood filmindustrie die  

een belangrijke rol speelden. Eigenlijk 

maar een, Dorothy Dandridge die 

beroemd was geworden door Porgy and 

Bess, maar die in 1965 was gestorven. 

Pamela Suzette  Grier werd  geboren op 

26 mei 1949  in Winston-Salem, North 

Carolina als een van vier kinderen van een 

luchtmacht mechanicus , Clarence Grier en  

een verpleegster, Gwendolyn Samuels. 

Een van haar zusters stierf in 

1990 en de zoon van die zuster pleegde 

zelfmoord vanwege zijn moeder`s ziekte. 

Pam zelf zou in 1988 kanker krijgen en de 

verwachtingen waren  dat ze nog maar 

anderhalf jaar te leven had. Ze veranderde 

haar levensstijl en versloeg de kanker. 

Toen ze in LA ging studeren aan UCLA 

werd ze back-up zangeres voor 

zanger/componist  Bobby Womack. Ze 

was een groot meisje  van 1 meter 73 met 

een voluptueus lichaam. Ze werd ontdekt 

voor de film door een man die bekend was 

om zijn films met dames met enorme 

borsten, Russ Meyer. Hij gaf haar een 

rolletje in  Beyond the Valley of the dolls 

(1970), eigenlijk een van zijn minder 

spectaculaire films die hij voor Twentieth 

Century Fox maakte, maar Pam Grier werd 

ontdekt en kreeg  rollen van Roger 

Corman, koning van de B-films, in  twee 

films die hij in de Filipijnen maakte: The 

big dollhouse  (1971) en Women in 

cages(1971). Het was duidelijk dat het 

woord Big in de titels al een dubbele 

betekenis had. Pam viel op tussen de 

Favoriete Actrice :  

KONINGIN VAN DE BLACKSPLOITATION FILMS 
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blanke actrices in miezerige verhaaltjes 

over jonge dames die in de jungle 

gemarteld worden door revolutionairen.  

Ze viel op door haar enthousiast acteren 

en haar prachtige verschijning in al dan 

niet ontklede staat. Samuel Z. Arkoff van 

American International Pictures zag haar 

potentieel en gaf haar meteen een 5 jaar 

contract om de hoofdrol te spelen in zijn 

actiefilms in het nieuwe genre, de 

Blacksploitationfilms. Ze kreeg de 

hoofdrollen in Coffy (1973). Foxy Brown 

(1974) Friday Foster (1975) en Sheba, Baby 

(1975. Het publiek begreep meteen dat dit 

de vrouw was waarop ze jaren op hadden 

zitten wachten, een soort zwarte Marilyn 

Monroe of Jayne Mansfield, maar dan in 

het actiegenre. 

 Ze werd door die films een grote filmster 

met een  heleboel fans die wegliepen met 

deze dame die agressief wraak nam op de 

mannen die haar bedrogen en die  niet te 

beroerd was om te koketteren met haar 

prachtige lichaam. Ze  deed zelfs naakt 

scenes. Ze werd een rolmodel voor de 

onderdrukte zwarte vrouw die naar 

erkenning zocht. Tegelijkertijd zat ze ook 

nog in twee zwarte Dracula films Blacula 

(1972 ) en Scream Blacula Scream (1973). 

Ze relativeerde het fenomenale succes als 

volgt in 2006. 

 “Ik kan niet over mezelf praten, ik kan het 

gewoon niet .Ik weet dat ik mensen heb 

beïnvloed en daar ben ik trots op. Maar 

zoals ik het zie heb ik niet echt veel 

gedaan. Ik heb niemand uit een brandend 

huis gered. Film en tv zijn mijn grootste 

werkterrein, maar ik krijg mijn grootste 

voldoening bij het theater. Met 

toneelstukken neem je werkelijk risico´s 

en je werkt voor het moment. Films en tv 

zijn gewoon niet zo. De mensen zien me 

als een sterke zwarte figuur en daar ben ik 

trots op, maar ik ben een mix van 

verschillende rassen Spaanse, Chinees, 

Filipijns. Mijn vader was zwart, mijn 

 
The big Doll House 

 

Coffy met Sid Haig 
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moeder was een Cheyenne indiaanse. Dus 

als je verder kijkt dan naar ras en religie. Ik 

ben katholiek opgevoed, gedoopt als 

Baptiste en ik trouwde zowat met een 

moslim.” 

SERIEUS WERK EN NIEUWE FILMERS 

In 1976 kreeg ze haar eerste serieuze rol in 

Drum, een drama over de slavernij. Ze ging 

naar Italië voor een film La notte dell´ alta 

marea en in 1977 zat ze in  Greased 

Lightning  met de nieuwe komiek Richard 

Pryor. Die rol had helemaal niets meer te 

maken met haar fysieke verschijning, het 

was gewoon een karakter rol. In de jaren 

die volgden hadden haar rollen in films en 

op tv bijna niets meer te maken met het 

exploitatie genre waarmee ze was 

begonnen.Nieuwe regisseurs dachten met 

tederheid terug aan die tijd van Coffy en 

Sheba Baby. In 1996 maakte Tim Burton 

de SF film Mars attacks en als eerbetoon 

zette hij er Jim Brown en Pam Grier in. Het 

was een klein beetje een come-back voor 

die twee die al jaren niet meer op de 

voorgrond waren getreden. Maar het was 

Quentin Tarantino, een man  die nooit een 

goede acteur of actrice vergeet, die haar 

echt een mooie rol gaf in 1997 met Jackie 

Brown, waarbij de titel al refereerde aan 

Foxy Brown. 

In New York en LA kwamen meteen 

retrospectieven van haar oude films, soms 

in aanwezigheid van Pam Grier. Ze was 

inmiddels een cult actrice. En ze had 

bewezen dat ze ook zonder dat 

spectaculaire lichaam haar mannetje 

stond in Hollywood. Ze bleef altijd vaag 

over haar relaties maar ze had 

verhoudingen  met Richard Pryor en 

Kareem Abdul-Jabbar . Een 

bewonderenswaardige vrouw. 

 

  

 
Greased Lightning met Richard Pryor 

 

Jackie Brown 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Black belt Jones met Jim Kelly 

 

Black Gunn met Jim Brown 

Gloria Hendry 
 

Superfly met Ron O’Neal 

 

Truck Turner met Isaak Hayes 

 

Slaughter met Jim Brown 

 

Cleopatra Jones met Tamara Dobson 
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Hell up in Harlem 

 

Live and let die 

 

Slaughter’s big rip off 

 

Shaft in Afrika 

 

Superfly 

 

Black Gunn 

 

Cleopatra Jones 

 

Black Samson 

 

Coffy 

 

Shaft’s big score 

 
Cleopatra Jones 

 
They call me Mr. Tibbs 
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WIE SPEELDEN ER VERDER IN DE BLACKSPLOITATION FILMS ? 

 

FRED WILLIAMSON 
(5-3-1938 Indiana) 

 

Football ster die niet 

alleen een actieheld werd, 

maar ook zijn eigen films 

ging maken en een 

duurzaamheid had die 

veel langer was  dan zijn 

collega`s. Titels: Hell up in 

Harlem, Black Caesar, The 

soul of Nigger Charlie, 

Three the hard way ,Tough 

Guys. Veel van zijn 

collega`s speelden in zijn 

films en tot op heden is hij 

zeer actief. 

 

GLORIA HENDRY 

( 3-3-1949 Florida) 
 

Is niet alleen Afro-

Amerikaans ,maar ook 

van Chinese afkomst en 

bovendien 

Creek/Seminole . Werd  

model, een Playboybunny 

en kreeg een kleine rol in 

For the love of Ivy.  Ze 

deed vrolijk mee aan de 

actiefilms van die tijd , 

Black Caesar en Blackbelt 

Jones  tot het genre 

opeens voorbij was.  

Rollen werden schaars 

voor haar en ze werkte 

voornamelijk voor de tv. 

 

JIM BROWN  

(17-2-1936 Georgia) 

Ongetwijfeld  de 
grootste zwarte actie 
ster. Begon als football 
speler en kreeg meteen 
een mooie hoofdrol in 
de western Rio Conchos. 
Toen de 
blacksploitationfilms 
kwamen stapte hij een 
tree lager naar 
goedkopere films, maar 
waar hij de absolute 
hoofdrol in had. Het 
maakten hem zeer 
populair. Maakte een 
come-back in Mars 
Attacks. ANTONIO FARGAS  

(14-8-1946 NY) 

Werd bekend in rollen 

van handige scharrelaars 

op straat, of soms als 

een pooier. Hierdoor  

werd hij uitgekozen voor 

de rol van Huggy Bear in 

de tv serie Miami Vice, 

wat hem veel jaren werk 

opleverde. Hij 

restaureert ook  oude 

huizen. 

 

ISAAC HAYES    
(20-8-1942/10-8-2008) 

Was een voortreffelijk 
componist en musicus 
en kreeg een Oscar voor 
Shaft. Had gehoopt om 
zelf de hoofdrol te 
spelen maar die ging 
naar Richard Rountree. 
Speelde wel in Truck 
Turner en was tot zijn 
dood ook een succesvol 
filmacteur. 
 

 

RON O`NEAL 
 (1-9-1937 NY/14-1-2004 LA) 

Had  toneelopleiding en 
werd hoofdrolspeler in 
Superfly. Het succes 
maakte van hem een 
beroemdheid. Was 
indrukwekkend met zijn 
mooie jas, prachtige 
hoed en lange haren. 
Was weinig gelukkig 
met zijn  spannende 
imago, fatsoeneerde 
zijn snor en knipte zijn 
haren af. Alsof het om 
Samson ging was er niet 
veel interessants meer 
over van Ron die nu in 
mainstream films brave 
rollen ging spelen. 

 

BRENDA SYKES 
(25-6-1949, Louisiana)    

Aantrekkelijke actrice in 

Black Gun, Cleopatra 

Jones en Honky, maar 

later belangrijker rollen 

had in de slavernijfilms 

Madingo en Drum. 

Stopte in 1978 met 

acteren. 

 

 

BERNIE CASEY 
(8-6-1939, Virginia) 

Football player, schilder, 
dichter en 
karakterspeler. Zat in : 
Hit man , Cleoptara 
Jones en Black Gunn . Zei 
dat hij footbalspeler 
werd omdat zijn 
schilderkunst niets 
opleverde. 
Tegenwoordig wel en 
nog altijd actief in films 
en tv. 
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SID HAIG 
(14-7-1939, CA) 

 

De favoriete boef die 
vooral Pam Grier in 
films lastig viel ( The 
big birdcage  Black 
Mama White Mama , 
Coffy) . In 1992 had Sid 
( echte naam: Sidney 
Eddie Mosesian) 
genoeg van al die 
boevenrollen en stopte 
met acteren. Tarantino 
bracht hem terug in 
Jackie Brown  als 
rechter. Toen Pam 
Grier hem zag in die rol 
moest ze vreselijk 
lachen. Sindsdien weer 
zeer actief, ook in 
schurkenrollen. 

 

MARGARET AVARY 
( 20-1-1944, Oklahoma) 
 

Debuteerde in een 
tvfilm Something evil 
van Steven Spielberg 
in 1972 en werkte 
daarna regelmatig oa 
in een paar 
blacksploitationfilms 
zonder daarmee 
vereenzelvigd te 
worden. Spielberg 
herinnerde haar en 
zette haar in 1985 in 
The Color Purple. Ze 
kreeg een 
Oscarnominatie, maar 
verder groot succes 
bleef uit. 

 

 

JULIUS HARRIS 
( 17-8-1923/17-10-2004 LA) 

Deze opmerkelijke 
grote acteur met diepe 
stem werd pas acteur 
na zijn veertigste en 
viel op in films als 
Shafts big score en 
Superfly.Toen hij in 
1973 een boevenrol 
kreeg in de James 
Bondfilm  Live and let 
die, waarin hij Roger 
Moore met een ijzeren 
hand te lijf ging , werd 
hij beroemd. Zijn 
laatste optreden  was 
in ER  in  1997. 

 

 

YAPHET KOTTO 
(15-11-1939 NY) 

Vaak in rollen van 
politie-inspecteurs. Zat 
in een paar 
blacksploitationfilms 
,maar werd nooit 
geïdentificeerd met dat 
genre. Topfilms : Live 
and let die, 
Alien,Brubaker  en 
Midnight Run.Filmt niet 
meer sinds 2008. 

 

VONETTA MCGEE 
(14-1-1945/9-7-2010) 

Debuteerde in 1968 en 
zat in allerlei films. Was 
maar zijdelings 
betrokken bij de 
exploitatiefilms.( 
Blacula, Hammer).,  
The Eiger Sanction van 
en met Clint Eastwood 
beloofde betere films, 
maar haar terrein werd 
uiteindelijk de tv waar 
ze een variëteit aan 
rollen speelde; vaak 
ook in politieseries. 

 

Midden gewicht karate 
kampioen 1971.Was 
even te zien in de 
Bruce Lee film Enter 
the Dragon  . Kreeg 
daarna zijn eigen films: 
Black Samurai, Take a 
hard ride, Three the 
hard way,Black belt 
Jones. Zijn filmcarrière 
eindigde min of meer 
eind jaren zeventig, 
maar was daarna nog 
een paar keer te zien. 

 

 

JIM KELLY 
 (5-5-1946 NY/29-6-2013) 

 

RICHARD ROUNDTREE 
(9-7-1942, NY) 

Werd bekend door zijn 
rol  van  Shaft in drie 
films en een tv serie. 
Bleef hoofdrollen in 
actie films spelen  zoals 
Game for Vultures, 
Escape  to Athena en 
An eye for an eye. Maar 
hij wist ook 
dramatische rollen te 
krijgen zoals in de tv 
serie over de slavernij 
Roots. Is nog steeds 
actief. 

 

TAMARA DOBSON 
(14-5-1947/2-9-2006) 

Model Tamara Dobson  
kreeg een kans om te 
acteren en werd in een 
keer bekend met haar 
vertolking van 
Cleopatra Jones, een 
harde , maar ook 
mooie dame die met 
karate menig 
tegenstander 
uitschakelde en toch 
nog tijd had voor 
romances. Na twee 
Cleoptra Jones films 
was het afgelopen.  
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Zomer 2005.Op Sunset Boulevard wordt 

op een zaterdagavond een optreden in de 

Comedy Store van komiek Richard Pryor 

aangekondigd. Dat is opmerkelijk, want 

het is algemeen bekend dat Pryor aan 

Parkison lijdt en niet veel meer kan .De 

moeite waard dus om die avond in de zaal 

te zitten. Ik moet me die avond eerst door 

bijna drie uur stand-up comics heen 

werken. Het publiek is geduldig want 

iedereen komt natuurlijk voor Richard 

Pryor en neemt  die jonge komieken voor 

lief. Waarschijnlijk zal je van de meeste 

artiesten in spe nooit meer iets horen. Het 

is meestal zo bij dit soort performances 

dat  tussen de onbekende, niet 

aangekondigde stand-up komieken een 

beroemdheid opduikt  die zijn materiaal 

uitprobeert. Dat is dan mooi 

meegenomen. Ik heb dat een keer 

meegemaakt met Damon Wayans die 

vlijmscherp dingen zei die hij op tv niet 

kon zeggen. En dan is het zover. Voor 

maar vijftig mensen wordt de man die  

begin jaren zeventig doorbrak met 

keiharde humor   in grote zalen  naar 

voren gedragen. In elkaar gekrompen en 

in een  stoel op het toneel gezet. Laten we 

niet vergeten dat Richard Pryor  als eerste 

zichzelf als zwarte schlemiel neerzette, in 

zijn neus peuterde, gekheid maakte over 

het feit  dat hij niet altijd zijn  pik omhoog 

kreeg ( een zucht van verlichting bij de  

 

 

 

 

 

mannen in de zaal), blanke bezoekers in 

de maling nam omdat ze angstig tussen 

tussen zwarte bezoekers moesten gaan 

zitten. De komiek die vrijmoedig en eerlijk 

praatte over zij grote drugsprobleem. 

Richard Pryor was de baanbreker voor 

brutale komieken die volgden: Eddie 

Murphy, Damon Wayans, Martin 

Lawrence, Chris Rock. 

Hoewel zijn lichaam het heeft begeven is 

hij nog steeds vlijmscherp in zijn 

observaties en oordelen. Uiteraard maakt 

hij nu grappen over zijn ziekte en dat hij 

niks meer kan. Ruim twintig minuten lang. 

Ik ben me er van bewust dat dit een uniek 

moment is en dat deze man er binnenkort 

niet meer is. Maar hij is niet verslagen, hij 

blijft militant en oergeestig. Ik heb iets 

heel bijzonders meegemaakt. 

 

  

VOOR DE LAATSTE 

KEER: 

RICHARD PRYOR 
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1 Je kan op een film 200 blanke mensen 
hebben die er aan werken niemand vindt 
dat daar iets mis mee is. Maar als je er op 
staat dat het een volledige zwarte crew 
moet zijn dan is er opeens iets goed fout. 
2 ( over zijn baantje als sparringpartner bij 

boksen): Ik moest met mannen vechten 

die er uit zagen alsof ze net hun ouders 

hadden vermoord. 

3 Er zijn geen regels bij  stand-up komedie 

en daar houd ik van. Je kan alles doen wat 

je wilt en alles zeggen wat je kan 

bedenken, zolang het maar leuk is. En als 

je niet leuk bent sodemieter dan maar op 

van dat toneel. Zo simpel is het. 

4 Ik leef in een racistisch Amerika en ik 

heb geen opleiding, maar toch zijn  er een 

heleboel mensen die van me houden en 

leuk vinden wat ik doe. Ik kan daar van 

leven, beter kan je het niet doen.. 

5 Ik maakte grote dingen en slechte 

dingen mee. Het beste en het slechtste. In 

andere woorden , ik had een leven.  

6  ( over het feit dat hij in brand vloog bij 

freebasing): Als je door een straat 

rent…..en je staat in brand  dan gaan de 

mensen uit de weg. 

7 (bij de Oscaruitreikingen van 1977): Ik 

ben hier om uit te leggen waarom zwarte 

mensen nooit een nominatie krijgen. Deze 

show wordt door 75 miljoen mensen 

bekeken, niemand daarvan is zwart. Wij 

weten niet hoe je moet stemmen. Er zijn 

3349 leden in de Academy die mogen 

stemmen, slechts twee zijn zwart   Sidney 

Poitier en Harry Belafonte. 

8 Over racisme.  Ik was  in de Today show 

op tv en ze vertelden me hoe geweldig ik 

was. Ik ga naar buiten in de werkelijkheid 

van Amerika en ik kan geen taxi krijgen. 

9 De grote komieken  hebben allemaal een 

gat in hun borst waar hun hart zou 

moeten zitten. Iemand rukte  hun hart er 

uit toen ze nog een kind waren. En ze zijn 

hun hele leven bezig om dat gat te vullen 

of de pijn te doden. Ik weet dat het met 

mij zo is. 

10 Tijdens zijn tour door Kenya in 1979  De 

enige mensen die  je zag waren zwart. In 

het hotel , op de tv, op straat, in kranten 

en in hotels, in de regering, in 

advertenties. Overal…weet je wat …er zijn  

geen negers hier. De mensen hier hebben 

nog hun zelf respect, hun trots. 

11 Zwarte mensen moeten eerlijk naar 

zichzelf kijken, net zo als blanken deden. 

En de dingen waar  ik over sprak hielp ze 

daarbij. Ze vonden het geweldig. Het was 

werkelijk een soort opluchting dat ze 

eerlijk konden zij over hun rotzooi. 

UITSPRAKEN VAN 

RICHARD PRYOR 
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Bij de naam Brock Peters denk je meteen 

aan twee films Porgy and Bess (1959) en 

To kill a Mockingbird (1962). Het waren 

belangrijke films uit die periode met 

verpletterende rollen van Brock Peters. In 

de eerste film  was hij Crown ,de  

tegenstander van Porgy (Sidney Poitier), 

die achter Porgy`s vriendin Bess (Dorothy 

Dandridge) aanzit. Peters manifesteerde 

zich als een fysiek sterke en gevaarlijke 

figuur die met zijn getekende hoofd afstak 

tegen Poitier als de knappe Porgy. Het 

resulteerde uiteindelijk in een gevecht van 

man tot man. Brock Peters had die rol, 

gekregen nadat hij hem had gespeeld in 

de opera Porgy and Bess waarmee hij door 

Amerika was getrokken. Regisseur Otto 

Preminger had hem al een kleine rol 

gegeven in Carmen Jones. Brock Peters 

had echt geluk dat hij de rol van Crown 

kreeg want de hoofdrollen werden 

eigenlijk bezet door bekende Hollywood 

filmsterren: Sidney Poitier, Dorothy 

Dandridge, Sammy Davis jr en Diahann 

Carroll. Er werd maar voor lief genomen 

dat  Sidney Poitier toon doof was en niet 

echt kon zingen. Hij werd gedubd. 

 

Bij To kill a Mockingbird  had hij een heel 

andere rol. Hij was de zwarte man die 

beschuldigd werd van aanranding en in 

een vijandig en racistisch Alabama van de 

jaren `30 amper kans heeft om zijn 

onschuld te bewijzen. Maar dan is er de 

humane briljante advocaat Atticus Finch    

( Gregory Peck in de rol van zijn  leven) die 

hem vrijpleit. Het blijft je ongetwijfeld bij 

hoe de kansloze man die Peters speelt 

gegrild wordt. De sterke Crown van Porgy 

is veranderd in een verslagen mens.  

 

WAAR ZIJN  ZE GEBLEVEN:  BROCK PETERS 

 

 

 

 Porgy and Bess 
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Brock Peters was gearriveerd met die 

twee rollen en hij zou nog genoeg werk 

krijgen in vaak mooie films: The L-shaped 

room, The Pawnbroker, Major Dundee  en 

als meerdere van inspecteur Charlton 

Heston in Soylent Green die niet gelooft 

dat er iets goed mis is met de samenleving 

waar kannibalisme plaats vindt. Hij zat 

zelfs in een Spaghetti-western Ace High en 

toen de periode van Blacksploitation 

arriveerde deed hij ook een keer mee met 

Slaughter`s Big Ripoff. 

 

Toch zou hij nooit meer zo opvallen als 

met die twee eerste films. Hij bleef een 

werkend acteur , maar daar waren er 

velen van. In 2005 stierf hij 76 jaar oud 

aan een aandoening van de Pancreas. 

Maar men waardeerde hem wel. Hij kreeg 

een Life-achievement award van de 

Screen Actors Guild, een National Film 

Society Award en een Tony Award 

nominatie voor de musical Lost in the 

Stars. Het was ook een hele eer dat hij in 

1993 uitgenodigd was als jurylid in het 

Berlijns Film Festival. 

  

  

 

Soylent Green 

 

To kill a mockingbird 
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De groep acteurs en actrices stonden 

geïsoleerd in Hollywood  tussen alle 

blanke collega`s en studiopersoneel en 

probeerden zo goed en zo kwaad als het 

ging een filmcarrière op te bouwen. Tegen 

de klippen op en vaak in stereotype rollen. 

Sommigen weerde grote sterren met 

mooie rollen ,anderen  waren minder 

succesvol. Maar allemaal horen ze bij dat 

kleine groepje dast baanbrekend werd 

deed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenaan de eminent gris en nog altijd 

met zijn 87e de belangrijkste Afro-

Amerikaanse ster Sidney Poitier, Oscar 

winnaar en krijger van een life-time 

achievement award van het AFI.  

Veel mooie films: The defiant ones, Lillies 

of the Field, Porgy and Bess, In the heat of 

the Night  en ook een goed regiseur. 

Misschien geen grote ster bij de film ,maar 

wel op tv Bill Cosby. Hattie McDaniell kan 

genoemd worden vanwege de eerste 

actrice ( of acteur) die een Oscar kreeg 

voor haar rol in Gone with the wind. Hier 

een selectie van  de eerste filmacteurs en 

actrices. 

  

HET PANTHEON VAN DE ZWARTE ACTEURS 

 

 

 

 

 

Sidney Poitier 

Cicely Tyson 

Ruby Dee Ossie Davis 

Ethel Waters 

 

Diahann Carroll 

 

 

 

 

Bill Cosby 

 

Hattie McDaniell 
Redd Foxx 
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James Earl Jones 

Woody Strode 

 
Nina Mae McKinney 

Dorothy Dandridge 

 
Louis Gossett Jr. 

 

  
John Kitzmiller 

Rex Ingram 
Raymond St Jacques 
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In vroegere tijden lag het voor de hand dat 

Hollywood graag gebruik maakte van 

bekende zangers en zangeressen die al 

een naam hadden en graag wilden 

acteren.in het geval van Harry Belafonte, 

Lena Horne en Dorothy Dandridge waren 

dat uitstekende keuzes. Deze artiesten 

bleken grote filmsterren te worden. 

Tegenwoordig is het heel normaal dat die 

stap gezet wordt. Diana  Ross  gaf een 

schitterende vertolking van Billie Holiday 

in Lady sings the blues en Whitney 

Houston had een megahit en prachtige 

songs in The Bodyguard, waarin ze min of 

meer zichzelf speelde.   

ZANGERS  ALS  ZICHZELF OF IN EEN ROL IN FILMS 

 

 

Lena Horne 

 

Pearl Bailey 

 
Sammy Davis Jr. 

 

 

 
Herb Freed 

Dooley Wilaon 

Cab Calloway 

 
Harry Belafonte 

 

Josephine Baker 

 
Paul Robeson 
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Nat King Cole Louis Armstrong Diana Ross 

 

 

Ray Charles Irene Cara 

Eartha Kitt 

 

Snoop Doggy Dog 

 

 

Tina Turner 

Grace Jones 

Rhianna 

Whitney Houston 

Beyonce 
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BELANGRIJKE  AFRO-AMERIKAANSE STERREN  

 

 

Tegenwoordig heeft het  Afro-Amerikaanse acteursbestand een goed 

aandeel de film- en tv markt. Veel grote talenten krijgen een kans . Hier 

een selectie: 

 

Whoopi Goldberg 

 

Denzel Washington 

 

 

Angela Bassett Billy Dee Williams 

 
Wesley Snipes 

 
Thandie Newton 

 

Zoe Saldana 

Idris Alba 
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Rae Dawn Jhong 
 

 

 

 

 

Robin Givens 

Alfre Woodard 

Will Smith 

Martin Lawrence 

 

 

 

 

 

Queen Latifah 

Chris Rock 

Michael Clark Danken 

Viola Davis 

Dennis Haysbert 
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Eddie Murphy Danny Glover 

 

Octavia Spencer 

 

 

Damon Waynes 

Lupita Nyong 

 

Djimou Hounsou 

 

Forest Whitaker 
 

Paula Kelly 

Carl Weathers 
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Halle Berry 

 
Delroy Lindo 

 

Ice Cube 

 
Jeffrey Wright 

 

Terrence Howard 

 
Samuel L. Jackson 

 
Lawrence Fishburne 

 

Omar Sy 

 

 
  

Cuba Gooding Jr. 
Don Cheadle Gregory Hines 

Ving Rhames 
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Chiwetel Ejifor Cathy Tyson 
Morgan Freeman 

 

 

Mos Def 

Dwayne Johnson 
Chris Tucker 

 

 

 

Paul Winfield 

Viveca Fox 

Jamie Fox 
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HOOS BLOTKAMP  (1942—2014) 

Van 1987 tot 2000 Directrice van het 

Nederlands Film Museum in het 

Vondelpark in Amsterdam. Ze volgde Jan 

de Vaal op  die het Museum had opgericht 

en met pensioen ging. De Vaal had zich 

heel erg bezig gehouden met het 

verzamelen van collecties, vooral het werk 

van Joris Ivens. Zijn contacten naar buiten 

met de filmdistributeurs waren matig en 

het was moeilijk voor hem om 

filmprogramma`s te maken  omdat vaak 

de vertoningsrechten niet te regelen 

waren. Omdat de exclusieve vertoningen 

van films sowieso al gebroken werd door 

de komst van video kon Hoos Blotkamp 

meer bereiken en kwamen er interessante 

film vertoningen.  

Het lukte haar om het gebouw aan het 

Vondelpark te renoveren en  films  niet 

alleen te conserveren ,maar ook te 

restaureren. Maar toen ze ook nog een 

samenwerking wilde met een paar foto-

instituten en een mogelijkheid zag om het 

filmmuseum uit te breiden met een 

verhuizing naar Rotterdam overspeelde ze 

haar hand en ze werd weggewerkt. Haar  

 

 

invloed was niettemin groot  ten aanzien 

van het behoud van de oude film cultuur . 

GABRIEL GARCIA MARQUEZ   ( 6-3 -1927 

Colombia--- 17-4-2014  Mexico)  

           

Prominent magisch realistisch schrijver  

van Latijns- Amerikaanse literatuur. Begon 

als journalist, was daarna correspondent 

in Europa, Cuba en New York. Verhuisde 

naar Mexico waar hij vanwege zijn  

politieke linkse standpunten beter zijn 

romans kon schrijven .In 1982 won hij de 

Nobel prijs. Toen  hij hoorde dat hij 

lymfklierkanker had schreef hij zijn 

autobiografie in 2002: Living to tell the 

tale. Zijn boeken werden verfilmd. Hij 

schreef ook film scenarios. De bekendste 

boeken zijn : Liefde  in  tijden van Cholera, 

100 Jaar eenzaamheid, Ontvoeringsbericht 

en De Generaal in zij  labyrint. 

Zijn boek Kroniek van een aangekondigde 

dood werd een miniserie. 

 

 

IN MEMORIAM 
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MIMI KOK  JR  ( Amsterdam,25-1-1934- --

Amsterdam19-4-2014) 

 Werd  in  1951 Miss Zandvoort en kreeg 

werk bij aankomend cabaretier Toon 

Hermans. Ze speelde daarna veel toneel 

bij een aantal  gezelschappen. Ook was ze 

in veel  tv stukken te zien zoals: Pension 

Hommeles, De Fabriek, Kunt u me de weg 

naar Hamelen vertellen , Kiss me Kate. Van 

een mooi slank meisje groeide ze uit tot 

een vrolijke dikke , maar toch 

aantrekkelijke, dame die zowel in comedy 

als drama haar plaats vond. Door de 

alternatieve comedyserie bij de VPRO  Het 

is weer zo laat  van Wim T.Schippers kreeg 

ze grote bekendheid. Ze zat  in  films, oa: 

Paranoia, Blue Movie, Heb Meelij Jet, 

Rooie Sien. Maar het meest opvallende 

was haar naakte slapstick scene met Tim 

Beekman  in een bakkerij in De mantel der 

Liefde. 

Recentelijk was ze nog met oa  Ed van 

Thijn en Brammetje Bieserveld te zien in 

de real life show bij MAX : Knasse knarren. 

ALBERT  VAN DER WILDT ( 27-

9-1942---26-4-2014) 

Cameraman van voornamelijk 

documentaires o.a. over zijn 

jong overleden  zoontje Sven : 

Beeld van een kind waarvoor hij een 

Gouden Kalf ontving. 

Ook een paar speelfilms: De smaak van 

Water, Toestanden. De stille Oceaan en De 

Witte Waan .  

BOB HOSKINS  ( 26-9-1942, Suffolk, GB---

29-4-2014) 

Schitterend  karakteracteur met een 

sterke aanwezigheid die met een hoofdrol 

in  Pennies from Heaven  op tv en een 

hoofdrol van meedogenloze Londense 

gangster in The long good Friday 

doorbrak. Hij kreeg een Oscarnominatie 

voor Mona Lisa.  Aanbiedingen in 

Hollywood volgden al gingen ze niet altijd 

door. Hij was standby voor de rol van Al 

Capone  bij The untouchables van Brian de 

Palma, maar die wilde toch eigenlijk  liever 

Robert deNiro die het uiteindelijk deed en 

De Palma gaf Hoskins gracieus toch zijn 

salaris van $250.000. ” Je kan me altijd 

bellen voor zulke rollen die ik niet hoef te 

spelen maar die wel betaald worden” zei 

Bob Hoskins vrolijk. Niettemin stond hij in 

Hollywood in grote producties als The 

cotton club, Mermaids, Who framed Roger 

Rabbit ? en  Hook .  
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Het maakte hem wereld beroemd en het 

putte hem uit. Hij ging meer kleine 

interessantere films in Europa maken. ”De 

films die in de videotheek in een hoekje 

van de kast liggen, dat interesseert me”. 

Daarom zat hij in Felicity`s journey , Made 

in Dagenham   en Mrs Henderson 

presents. Bob Hoskins was bekend om zijn 

“koude achterwerktest”. Hij nam een  

nieuw script naar het toilet en als zijn 

billen koud werden dan was het een goed 

scenario. Blijkbaar waren er veel goede 

scenario`s want hij maakte in 40 jaren zo`n 

90 films. 

Zijn laatste optreden was in 2012 in  Snow 

white and the Huntsman  en hij kondigde 

aan dat hij leed aan Parkinson  en stopte 

met werken. Hij gaf nog een interview in 

augustus 2012 waarin hij zei: “Mijn 

grootste plezier  nu is dat ik een dag 

zonder afspraken heb. Ik kan een boek 

lezen ,naar de radio luisteren en precies 

doen wat ik wil. Als je een film goed wilt 

doen dan moet je je helemaal geven. Je 

kan niet even erin of eruit gaan. Mijn 

agenda is helemaal vrij. Zo wil ik het, ik 

doe alleen wat ik echt wil doen….” 

Hij overleed  twee jaar later aan  een 

longontsteking.  

 

ASAF ASSI  DAYAN  (23-11-1945 Palestina--

-1-5-21014 Tel Aviv , Israel) 

Zoon van Moshe Dayan   de 

legendarische legerleider en 

minister van Defensie in 

Israel. Startte als jong acteur 

in een paar Amerikaanse 

films en verder in Israelische 

produkties. Schreef in zijn land 24 

scenario`s en regisseerde 17 speelfilms. Hij 

speelde in de bekende  film Beyond the 

walls en in een met een Oscar  bekroonde 

film  Operation Thunderbolt. In eigen land  

was hij een zeer belangrijk persoon in de 

filmwereld. 

TATYANA SAMOYLOVA  (4-5-1934-1934, 

Leningrad-- 5-5-2014,Moskou) 

Actrice die 

begon met 

ballet en naar 

het 

Mayakovsky 

theater ging.  In 

1957 werd ze 

wereldberoem

d met haar 

gevoelige rol 

van jong meisje 

dat haar man 

(Alexei Batalov) verliest in de Tweede 

wereldoorlog: Als de kraan vogels 

overvliegen. De officials in de Soviet Unie 

waren niet zo blij met de film, maar het 

publiek vond hem prachtig. Het werd de 

eerste Russische film die de Gouden Palm 

1958 won in Cannes. Tatyana kreeg een 

bijzondere vermelding en  in Engeland 

won ze de Bafta in 1959.  
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Ze kreeg aanbiedingen uit Hollywood, 

maar de Soviet regering liet dit niet toe. 

Wel deed ze mee aan een Italiaanse-

Russische co-productie, Italiani brava 

gente, in  1964 over de mislukte invasie 

van het Italiaanse leger  in WO2 in 

Rusland. In 1967 had ze weer een mooie 

hoofdrol in Anna Karenina tegenover haar 

ex-echtgenoot Vasili Lanovoy ( als 

Bronsky). Ze is vier keer getrouwd geweest 

en ze had zoon uit haar laatste huwelijk. 

Haar vader  Yevgeni Samojlov was een 

bekend toneel acteur.  

HANS RUDUEDI GIGER (5-2-1940 

Zwitserland---5-    2014  Zwitserland) 

De Zwitserse  kunstenaar die wereld 

beroemd werd door het ontwerpen van  

het monster  en decors in Ridley Scott` s 

Alien . Giger leerde voor industrieel 

ontwerper ,maar werd kunstenaar van 

bizarre werken.  Hij had een obsessie  voor 

seks en de dood . Het  bezadigde 

Zwitserland had maar weinig op met deze 

aparte kunstenaar. Giger`s visie van  een 

menselijke schedel werd gebruikt voor  de 

cover van de plaat Brain salad surgery  van 

Emerson Lake and Palmer en voor Debbie 

Harry maakte hij Koo  Koo. Hij kreeg in 

1979 een Oscar voor zijn werk aan Alien  

en hij zou nog ontwerpen maken voor 

andere SF films:  Species, Poltergeist 2 en 

Dune, maar  de werkwijze van Hollywood 

stond  hem helemaal niet aan. Hij nam 

vaak afstand van films die geïnspireerd 

waren op zijn ontwerpen. 

    
Hij maakte zelf een aantal documentaires 

over zijn werk. In 1998 kocht  Giger een 

kasteel en dat werd het Giger Museum 

waar hij onlangs een val maakte waaraan 

hij overleed. 

MALIK BENDJELLOUL  ( 

1977-2014 Stockholm) 

Oscarwinnaar 2013 voor 

beste documentaire 

Searching  for Sugerman 

over de Amerikaanse 

zanger Sixto Rodriguez 

die in de vergetelheid was geraakt, dood 

werd gewaand en gevonden werd door de 

filmmaker. Hij was producer van tv 

programma`s over muziek. Doodsoorzaak  

zelfmoord . 

 

 

 

 

Als de kraanvogels over vliegen 

 

 

 

Sixto Rodriguez 
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GORDON WILLIS  (28-5-1931, Queens, 

NY—18-5-2014)  

 

Cameraman van belangrijke films. Stond 

bekend om zijn spel met licht en donker. 

Eerst in Klute  en daarna in The Godfather, 

waarvan sommige shots met oa Marlon 

Brando zo donker waren dat hij toegaf op 

het randje te hebben gewerkt. Maar zijn 

stijl was bijzonder en de liefde van Woody 

Allen voor New York gaf hij mooi weer in   

Manhattan. Hij was  oa ook dp voor  Annie 

Hall, The paperchase, Interiors , All the 

presidents men, The Parallex view. 

Je kan stellen dat hij het gezicht van de 

nieuwe speelfilms van de jaren zeventig 

bepaalde. Zijn bijnaam was The Prince of 

Darkness. Hoewel zijn films 39 Oscars 

kregen viel hij zelf zowat buiten de prijzen. 

Nominaties voor Zelig en Godfather 3, 

maar toch nog een  Oscar in 2009 voor zijn 

totale werk. 

 

 

 
The Godfather 

 

Manhattan 

All the president’s men 
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Volgende maand in Film Fun 6: 

 


