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Als de als jochie van 10, 11 of 12 jaar 

opgroeit in de badplaats Zandvoort dan is 

het behelpen met de filminformatie die je 

graag wilt verzamelen. Je gaat op zondag 

middag naar de locale biosocoop de 

Monopole waar je intens geniet van de 

Laurel en Hardy films, Roy Rogers, Alan 

Lane, Nils Poppe, George Formby en 

Abbott en Costello. En dan heb je 

natuurlijk de kauwgom plaatjes die je voor 

vijf cent kan kopen. En je legt een 

verzameling filmsterren aan. Dan heb je 

het wel gehad. Gelukkig leest je moeder 

de Margriet , een oubollig vrouwen blad, 

maar ze hebben in ieder geval  elke week 

een pagina die Film Flits heet waar een 

film wordt besproken met vijf , zes foto`s 

er bij. Die pagina scheur je uit en je legt 

een filmarchief aan. De filmkritieken ( bij 

ons thuis uit Het Parool) zijn te moeilijk 

voor je, maar ook die knip je uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Margriet presteerde het af en toe om 

met een filmverhaal te komen over een 

populaire actrice uit die tijd. Zo werd 

Romy Schneider bezocht door een paar 

Nederlandse meisjes, echte fans, naar 

aanleiding van haar vertolking in de Sissi 

films. Ze was een alleraardigst Duits 

meisje  dat leek op haar fans. En Gina 

Lollobrigida woonde riant en gelukkig met 

haar Joegoslavische echtgenoot, een arts, 

in Italië. 

En dan komt er thuis een leesmap met de 

Panorama, Revue, Vizier, etc, maar veel  

leuker: De Lach. Een onschuldig blad met 

veel “naakt “foto`s van beroemde en 

minder beroemde film sterren. Echt naakt 

is het niet ,maar het is in badkleding en de 

mooiste dames ( en heren) staan er in. Je 

mag dat blad natuurlijk niet beschadigen, 

maar je wordt wel iets wijzer van 

Hollywood en de glamour. De oplossing 

dient zich aan in Haarlem waar de 

Botermarkt is en waar op maandag 

rommel wordt verkocht en vooral wat mij 

interesseert  tweedehands boeken en 

strips. Want ik ben een fanatiek lezer van 

stripboeken: De Robbedoes, De Baard en 

de Kale, Lucky Luke, Kapitein Rob, de 

Classic verhalen en Dick Bos om er maar 

een paar te noemen. Maar ik koop er ook 

de boekjes van Lord Lister. En dan is er dus 

De Lach voor een dubbeltje en ook een 

ander  glamour blad met kleurfoto`s van 

sterren: De Piccolo, die komt uit België. 

 

FILMEDUCATIE DANKZIJ                                           & 
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In de Piccolo wordt zelfs wat meer op film 

ingegaan. Ik heb heel lang  het nummer 

bewaard waar een gedegen uiteenzetting 

werd gegeven van de Britse film van de 

jaren zestig. Zeer informatief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Lach wilde en blad voor iedereen zijn, 

minder gevaarlijk dan je zou denken. Ze 

hadden verhalen die je over kon laan, wat 

leuke cartoons, mopjes maar vooral die 

filmsterren die blijkbaar tijd genoeg 

hadden om maar voor de fotografen te 

poseren.  

 

 

 

 

 

 

Later begreep ik dat  acteurs en actrices 

die een studio contract hadden, bv bij 

MGM, Columbia of Paramount, hun 

opleiding als filmster kregen en niet alleen 

leerden acteren ,maar ook moesten 

zwemmen, paardrijden, schermen, 

autorijden, vechten ,etc. En als ze niet 

bezig waren met een film dan werden ze 

in de fotostudio verwacht voor een sessie 

badmode, kerst outfits met kerstbomen, 

paaskleding of gewoon in kostuum of jurk. 

Dat was verplicht want ze waren kostbaar 

goed voor de studio en ze moesten niet 

alleen via de films, maar ook via publiciteit 

worden verkocht. Zowel de mannen als de 

vrouwen. En de Lach en Piccolo waren 

typisch de bladen waar die foto`s in 

terecht kwamen. Zelfs latere serieuze 

actrices als Gena Rowlands en Anne 

Bancroft moesten er aan geloven en 

poseerden gewillig voor de studio 

fotograaf. Toch wist de Lach ook wel een 

film aan de man te brengen door vier, vijf 

foto`s met een kleine tekst te plaatsen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

En zo leerde ik de Hollywood en Duitse of 

Franse sterren kennen. Het was een 

geweldige goedkope leerschool voor mij. 

Blijkbaar was Eddie Constantine een 
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favoriet- uiteraard het was een 

mannenblad- want veel van zijn films 

kregen aandacht. Het was natuurlijk ook 

leuk om die foto`s tot “leven “te zien 

komen als je daarna de sterren in een film  

zag. Gina Lollobrigida in Trapeze, Ann 

Blyth in The Student Price,  Anita Ekberg  in 

Hollywood or Bust, Audrey Hepburn en 

William Holden in Sabrina. Hoe triviaal die 

bladen ook waren ze vormden een goede 

ondergrond voor mijn basis filmkennis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen ik wat ouder was  bemachtigde ik 

een paar filmboekjes en dan was er 

natuurlijk het boek van Simon van Collem 

die ik op de tv volgde met zijn VPRO 

filmprogramma De oude draaidoos. Zijn 

boek met de zelfde naam  was een rijke 

schat aan informatie over de 

filmgeschiedenis en vooral die van voor de 

oorlog van Nederland. Het was met veel 

humor geschreven en er zat ook nog een 

grammofoonplaatje bij met fragmenten  

uit  films. 

De Lach veranderde door de jaren heen. 

De dames-meestal geen filmsterren meer- 

werden steeds naakter om aan de smaak 

van het publiek tegemoet te komen. De 

jaren van de seksuele revolutie; maar de 

Lach was toen niet meer wat hij was 

geweest.  En dit blad, en ook de  Piccolo , 

verdween. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gina Lollobrigida & Tony 

Curtis in Trapeze 

Audrey Hepburn & 

William Holden in Sabrina 
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GLAMOUR FOTO’S UIT DE JAREN 50 & 60 

 

ANNE BANCROFT 

 

ROCK HUDSON 

 

 

WILLIAM  HOLDEN & KIM 

NOVAK IN PICNIC 

TONY CURTIS LINDA CHRISTIAN 

JANET LEIGH 
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MARLON BRANDO in  ON THE WATERFRONT 

HILDEGARD KNEF 

DOROTHY LAMOUR 

MONTGOMERY CLIFT 

NADJA TILLER 
BELINDA LEE 

DIANA DORS 
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CARY GRANT 

HEIDI BRÜHL 

YUL BRYNER in DE TIEN GEBODEN 

JAMES COBURN 
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GLAMOUR STERREN VAN NU! 

 

 
 

 

 

 

ANGELINA JOLIE BRAD PITT 

ANNE HATHAWAY 

EMILY BLUNT 

NATALIE PORTMAN 

JUDE LAW ROBERT PATTISON 
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DANIEL CRAIG NAOMIE HARRIS 

OLGA KURYLENKO 
HUGH JACKMAN 

JOHNNY DEPP 

HALLE BERRY 
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KEIRA KNIGHTLEY 

CLINT EASTWOOD 

MICHELLE WILLIAMS DENZEL WASHINGTON 

GEORGE CLOONEY 
SCARLETT JOHANSSON 
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WAAR ZIJN  ZE GEBLEVEN:   RANDY QUAID 

 

 

 

Randy Quaid geboren in 1950 kreeg op 

jonge leeftijd  meteen interessante rollen 

te spelen. Vooral bij Peter Bogdanovich 

die hem als goede sul gebruikte in The last 

picture show  en daarna in Paper Moon en 

Whats up doc? Maar in 1973  kreeg hij een 

mooie rol van schlemielige  marineman 

die voor een vergrijp naar de gevangenis 

moet worden getransporteerd door twee 

andere matrozen. Die werden gespeeld 

door Jack Nicholson en  Otis Young.  

 

 

 

 

 

 

The last detail was een soort road-movie 

waarbij de naïeve Randy Quaid een aantal 

mooie avonturen beleefd voordat hij zijn 

straf moet uitzitten. Hij kreeg een 

Oscarnominatie en hij was min of meer 

gearriveerd. Veel indrukwekkende rollen 

zouden volgen. Hij was het tegengestelde 

van zijn broer Dennis Quaid die meer de 

weg op ging van heldenrollen. Randy was 

een gevierd karakter acteur. Inzetbaar in 

grappige personages, zoals in de 

vakantiefilms met Chevy Chase  of 

Caddyshack 2 , maar ook in wat grimmiger 

rollen als een gevangene in  Midnight 

Express, als een migranten werker in 

Bound for Glory, of als een outlaw in The 

long Riders ) met  Dennis als zijn broer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Randy en Brad Davis in Midnight Express 

 Randy met Jack Nicholson in The Last Detail 
 Randy met broer Dennis in 

The Long Riders 
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Naarmate de jaren versteken  bleek Randy 

Quaid uitermate geschikt te zijn om 

historische figuren te spelen. In LBJ, the 

early years  speelde hij Lyndon Johnson en 

in de tvfilm Elvis  de beruchte Kolonel Tom 

Parker. Hij kon vaak een miljoen dollar 

salaris krijgen en voor de komedie Kingpin  

in 1996  zelfs meer dan twee miljoen.  

 

 

 

 

 

 

 

Toch ging het allemaal mis. Voor een bijrol 

in Brokeback Mountain voelde hij zich 

tekort gedaan. Hij beweerde dat de 

producers hem  voorgeschoteld hadden 

dat het om een low budget film  ging 

,maar de film was een heel groot succes. 

Hij eiste meer geld. Daarna kreeg hij grote 

problemen door zijn irrationele gedrag bij 

een toneelvoorstelling en na 2009 maakte 

hij geen film  meer. Hij begon met zijn 

vrouw Evi als opgejaagde honden te leven. 

Eerst in  dure hotels en daarna in kleine, 

waar meestal de rekening niet werd 

betaald. 

 

 

 

 

 Hij had grote schulden bij de belasting en 

geloofde dat er een complot was om hem 

en zijn vrouw te doden. `Ze` hadden 

namelijk ook  zijn vrienden David 

Carradine en Heath Ledger vermoord. 

Randy en Evi zijn helemaal uit de 

belangstelling verdwenen  en ze wonen in 

Canada om vervolging in de US te 

voorkomen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kingpin met Woody Harrelson 

 

Randy in Brokeback Mountain 

 

Randy en Evi Quaid 

 Randy als president Johnson in LBJ 
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DE ZEVEN EN NEGENTIG JARIG KIRK DOUGLAS: 

 

 

 

 

1 Ik heb een carrière gemaakt in het 

spelen van klootzakken. 

2 Om iets te bereiken moet je bereid zijn 

op je bek te gaan. 

3 Ik kwam uit absolute armoede; ik kon 

alleen maar omhoog gaan. 

4 Het leven is als een B-film scenario. Zo 

platvloers is het. Als mijn leven mij werd 

aangeboden als film dan zou ik het 

weigeren.  

5 Als je iets te weten wilt komen over het 

leven van een man, hoe hij is, dan moet je 

naar zijn vrouw kijken. 

6 Als de held het meisje krijgt dan krijgt de 

film  een keuring van alle leeftijden.  Als de 

slechterik haar krijgt dan is ie voor boven 

de 12, en als iedereen het meisje krijgt 

dan is de film voor boven de 16. 

7 Ik deed vier films met John Wayne. Wij 

waren een rare combinatie. Hij was een 

Republikein en ik een Democraat. We 

hadden continu discussies. 

 

 

 

 

 

8 John Wayne was een grote ster, maar hij 

speelde altijd John Wayne. Iets anders 

beschouwde hij als niet mannelijk genoeg. 

Neem Burt Lancaster, die is het 

tegenovergestelde. Het levende bewijs dat 

je een gevoelig acteur kunt zijn en macho 

op hetzelfde moment. 

 

 

 

 

 

 

9 Over Doris Day: Het gezicht dat ze de 

wereld laat zien….lachend, wel bespraakt, 

gelukkig, in harmonie met God…. Wat mij 

betreft is alles een masker. Ik heb geen 

idee wat er achter zit. Doris de meest 

gesloten figuur die ik ken. 

 

 

Young man with a horn met Doris 

Day 

 The war wagon met John Wayne 

Champion 
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10 Tony Curtis was een van de knapste 

acteurs in Hollywood. Hij werd heel vaak 

beschreven als heel mooi, maar hij was 

ook een goed acteur. We deden The 

Vikings en Spartacus samen en we waren 

heel lang vrienden. Wat ik het meeste van 

hem mis is zijn humor. Altijd leuk om bij 

hem te zijn. 

11 Paths of Glory  was echt  een grootse 

film  met een groot thema: De waanzin en 

brutaliteit van oorlog. Zoals ik voorspelde 

hij bracht geen geld op. 

 

 

 

 

12  Over Michael Moore`s interview in 

Bowling voor Colombine met Charlton 

Heston:  Ik kan hem niet vergeven hoe hij 

Charlton Heston behandelde. Zelfs als je 

het  niet met Heston`s  politieke ideeën 

eens bent, Chuck  is een gentleman. Chuck 

gaf toestemming voor een interview en 

Moore  maakte gebruik van de situatie en 

maakte hem belachelijk. Hij was 

uitgenodigd naar Heston `s huis en werd 

hoffelijk behandeld. Ik kromp ineen toen 

ik zag hoe Chuck zich realiseerde dat hij 

misbruikt werd. Maar hij bleef ondanks 

alles een gentleman en liet hem keurig uit. 

13 John Wayne was een ster  omdat hij 

altijd John Wayne speelde. Eigenlijk was 

hij helemaal niet zo`n goede acteur, maar 

wat een ster! John Wayne diende niet de 

rollen, maar de rollen dienden  John 

Wayne. 

14 Linda Darnell is de meest pure ster op 

het witte doek  en ook de mooiste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A letter to three wives met 
 Linda Darnell 

Paths of Glory 

 
Spartacus met Tony Curtis 
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EFREM ZIMBALIST JR 
(30-11-1918---2-5-2014) 

 
Zoon van een concert 
violist  (Zimbalist sr) en 
een operazangeres Alma 
Gluck. Een vriend van de 
familie de bekende 
schrijver Garson Kanin gaf 
hem na de oorlog, waar hij 

een Purple Heart  verdiende, zijn  eerste 
kans op Broadway. In 1949 zat hij voor het 
eerst in een film met E.G. Robinson  A 
stranger in the House. Hij hield zich ook als 
producer  op Broadway bezig  met toneel 
en opera.  Zijn carrière kreeg een stilstand 
toen zijn vrouw in 1950 aan kanker 
overleed. Pas op de tv  in de series  77 
Sunset Strip (1958)en  de FBI ( 1965) werd 
hij succesvol. Hij had een memorabele film 
in 1967: Wait until dark als echtgenoot 
van de blinde Audrey Hepburn die door 
boeven wordt belaagd. Uit zijn tweede 
huwelijk kwam een dochter Stephanie die 
bekend werd door de tv serie  Remington 
Steele  met Pierce Brosnan. Op het witte 
doek en op tv kwam hij altijd over als een 
echte gentleman en dat was hij ook in het 
echte leven. 
 
CORNELL BORCHERS 
(16-3-1925,Litouwen---12-5-2014, Duitsland) 

 

Weinig charismatische 

actrice die een korte 

carrière in Duitsland had en 

toen een contract bij 

Twentieth Centrury Fox 

kreeg. Zat voornamelijk in 

melodrama`s als  Never say 

goodbye en The divided heart.  Toen 

succes uitbleef keerde ze naar Duitsland  

 

terug en maakte nog een film in 1959 Artz 

ohne Gewissen. Daarna hield ze het 

acteren voor gezien en wijdde zich aan 

haar familieleven. 

BARBARA MURRAY 
( 27-9-1929, Londen—20-5-2014, Spanje) 

Ouders waren ballroom-

dansers. De mooie Barbara 

kwam  bij de Rank 

Organisatie terecht  in de 

zgn.  Charm School. Daar 

kreeg ze kleine rollen in 

films o.a. in  Passport to 

Pimlico en Anna Karenina. 

Ze  kreeg echter beter werk 

bij de Royal Shakespeare Company. De 

films die ze maakte waren voor haar niet 

erg succesvol ,maar op tv was ze meer op 

haar plaats met gastrollen in bv 

Department S, Dr Who, Danger Man en 

The Pallisers. In Amerika was ze in 1978 te 

zien in Dallas. In 2001 stopte ze met 

acteren en trok zich terug in Spanje. Ze 

was twee keer getrouwd met een acteur: 

John Justin en  Peter Holmes. 

ELI WALLACH 
 (7-12-1915 Brooklyn---24-6-2014 NYC) 
 
Briljant karakter 

acteur die meteen 

opviel in 1956 met 

zijn eerste filmrol 

Baby Doll , waarin hij 

Carroll Baker aan het  

verleiden was. Eli 

Wallach kwam uit de  

IN MEMORIAM 
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Actors Studios en hij  was van alle markten 

thuis. Hij was een psychopathische killer in 

The Line up, een Griekse boef in The 

Moonspinners, een bandiet in Lord Jim en 

een Sjah  in Genghis Khan. Maar ook in 

komedies als Kisses for my president, How 

to steal a million en Le Cerveau was hij op 

zijn  plaats. Hij werd pas echt beroemd 

toen John Sturges  hem de rol gaf van 

Mexicaanse bandiet in The Magnificent 7. 

Wallach die echt een New Yorkse acteur 

was moest leren paardrijden met een 

veertigtal Mexicaanse figuranten om zich 

heen. Sergio Leone was zo onder de 

indruk van Eli Wallach dat hij hem 

uitnodigde  in Italië naast Clint Eastwood 

en Lee van Cleef mee te doen aan The 

good ,the bad and the ugly. Natuurlijk  

weer als Mexicaanse bandiet. Hij zou daar 

nog een paar spaghetti westerns maken.  

 

 

Hij speelde ook met zijn vrouw Anne 

Jackson en hun twee dochters op toneel 

Het dagboek van Anne Frank.  In 2010  

kreeg hij een ere Oscar voor zijn gehele 

oeuvre. Men noemde hem een veelzijdig 

acteur die als een kameleon in een rol 

kroop en er iets bijzonders meedeed. Hij 

werkte tot op hoge leeftijd, o.a. in Mystic 

River  van Clint Eastwood en The 

ghostwriter van Roman Polanski. 

CARLA LAEMMLE 
( 20-10-1919—12-6-2014) 
 
Nicht van  oprichter Carl 

Laemmle van Universal 

Pictures. Had wat kleine 

rollen in horror films als 

Dracula (1931) en 

Phantom  of the Opera 

(1925). Was meer 

bekend om haar relatie 

met oom Carl dan om 

haar filmwerk. Schreef in 2009 het Boek: 

Growing up with monsters: My times at 

Universal Studios in Rhymes. Zal dit jaar 

nog te zien zijn  in de griezelfilm Mansion 

of blood met Gary Busey. 

DICKIE JONES 
(25-2-1927, Texas—7-7-2014, Ca) 
 

Kindsterretje dat door cowboy Hoot 

Gibson naar Hollywood werd gehaald. Hij 

kreeg rollen in low budget westerns. In 

1940 gebruikte Walt Disney hem als de 

stem van Pinocchio. Hij ging in dienst 

 

 

Met Carroll Baker in Baby doll 

The Good, the Bad and the Ugly 
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tijdens WO2  en kreeg daarna van Gene 

Autrey weer rollen in westerns. Hij zat in 

76 tv afleveringen van The Range Rider  en 

daarna zat hij in 40 afleveringen van zijn  

eigen show Buffalo Bill, jr.  In 1965 stopte 

hij met acteren en ging hij handelen in 

onroerend goed. 

ROSEMARY MURPHY 

( 13-6-1927,Munchen, Dl—2014,NYC) 

 

Dochter van een 

Amerikaanse diplomaat, 

groeide op in Parijs en 

kwam pas in 1939  naar 

Amerika . 

Ze had toneellessen bij 

Sanford Meisner. Op 

Broadway won ze drie 

keer de Tony Award. Ze 

had in 1962 een opvallende rol als buur 

vrouw in To kill a mockingbird, maar ze 

had meer succes op tv. Ze kreeg een 

Emmy in 1976 voor de rol van de moeder 

van President Roosevelt in de mini serie 

Eleanor and Franklin. En ze herhaalde die 

rol in 1977 in The White House Years. Ze 

speelde ook Eleonar Roosevelt in 1995 in 

The Tuskegee Airmen. Ze speelde voor het 

laatst in 2010 in de film The Romantics en 

stierf op 87 jarige leeftijd aan kanker. 

 

DAVE LEGENO 

(12-10-1963, Londen---6-7-2014, Death 

Valley,Ca ) 

Worstelaar, bokser, 

acteur, bekend van de rol 

van Fenrir Greyback in 

drie Harry Potter films. 

Debuteerde in Snatch en 

was in veel stoere rollen 

te zien. Zijn vecht-carrière kwam in het 

nauw door zijn acteren, maar toen hij in 

de Harry Potterfilms meedeed gaf hij het 

acteren voorrang. Is gevonden in Death 

Valley waar hij aan het fietsen was en 

overvallen werd door de hitte. 

ELAINE STRITCH 

(2--2-1925, Detroit, Michigan---17-7-2014, 

Birmingham, Michigan) 

Actrice van het toneel, tv 

en incidenteel film die nog 

op hoge leeftijd een 

 One woman show 

presenteerde: 

 Elaine Stritch at Liberty 

met roddels over haar 

leven, drank en Hollywood. 

Ze won er veel prijzen mee. 

Ze was geestig en rap van 

de tong. Ze speelde al in 1948 voor de tv 

in de serie The growing Paynes.  In 1956 

zat ze in haar eerste  speelfilm The Scarlet 

Hour en op latere leeftijd kreeg ze een 

paar belangrijke films om aan mee te 

werken: Providence, September ( van 

Woody Allen), Coccon the return, Small 

time crooks en recentelijk River of 

Fundament. Ze was een indrukwekkende 

persoonlijkheid met haar luide hese stem 

en een scene steler. Ooit getrouwd tot zijn 

dood met de onbekende acteur John Bay. 

Ze had ook een destructieve  relatie met 

Gig Young, waarin beiden aan de alcohol 

verslaafd waren. Haar drinken had te 

maken met haar toneelkoorts.  
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JAMES GARNER 

(James Scott Bumgarner , 7-4-1928 

Oklahoma---19-7-2014 LA) 

Knappe charmante 

acteur die  met 

twee tv series veel 

succes oogstte: 

Maverick en The  

Rockford Files. Toen 

in 1958 de 

hoofdrolspeler van 

Darbey`s Rangers  

uitviel nam Garner 

die over en werd een filmster. 

Zowel komische rollen als dramatische 

vertolkingen gingen hem  prima af. Hij was 

Doris Day`s tegenspeler in  Move over 

Darling en The thriller of it all en was een 

waardig opvolger van  Rock Hudson en 

Cary Grant.  

Een echte hit voor hem was de oorlogsfilm 

The Great Escape, waarbij zijn ervaringen 

uit de Koreaanse oorlog van pas kwamen 

als de scrounger ( regelaar) onder de 

krijgsgevangenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garner`s liberale opvattingen kon hij een 

paar keer kwijt in films  zoals  in 1971 in 

Skingame  over slavernij met als tegen 

speler een jonge Louis Gossett jr. Hij leek 

gemaakt te zijn  voor westerns, zowel in 

de rol van Wyatt Earp in Hour of the Gun 

als twee western parodieën  Support your 

local gunfighter en  Support you local 

sheriff. 

James Garner  kon heel slecht tegen 

onrecht. Elke keer dat hij een ruzie had 

met een filmstudio won hij. Daar was hij 

heel trots op. 

SKYLE  MCCOLE  BARTUSIAK 
(28.9.1992, Texas—2014.Texas) 

Kindsterretje in The  Patriot, Don`t say a 

word en  The Ciderhouse rules. Recentelijk 

zat ze in de tv series House en 24. Werd op 

21 jarige leeftijd dood in bed gevonden. 

 
JAMES SHIGETA 
(17-6-Hawaii—28-7-2014,LA) 
 
Volgde een acteurs-

opleiding in New York en 

debuteerde in Sam 

Fuller`s The Crimson 

Kimono  in 1959. Veel 

rollen klein en groot 

volgden   in films en tv 

producties met Oost 

Aziatische thema`s, 

waarin hij alle variaties 

speelde van Japanner naar Chinees, 

Koreaan, Thai, etc. Hij kwam in de buurt 

van het sterrendom, maar hij zag zichzelf 

meer als een hardwerkende acteur. 

 

  

 

 
The Great Escape 
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Belangrijke films: Flower drum song, Battle 

of Midway, Walk like a dragon, Bridge to 

the Sun, Die Hard. 

MARILYN BURNS 
(5-7-1950, Pennsylvania—5-8-2014,Texas) 
 

Bekend geworden als een van de Scream 

Queens vanwege haar rol in Tobe 

Hooper`s  slasher film  The Chainsaw 

Massacre  (1974) waarin ze de 

moordpraktijken van Leatherface  met zijn 

elektrische zaag wist te overleven. Hooper 

zette haar daarna in (1977) in Eaten Alive. 

Vanwege haar  horror reputatie zat ze in 

de tv film Helter Skelter ( 1976) als een van 

de “bruiden” van moordenaar Charles 

Manson, Linda Kasabian. In 1994 had ze 

een cameo-rol in The return of the Texas 

Chain Massacre  en recentelijk zat ze in Its  

a madmans world. Maar ze maakte nog 

geen tien films in haar hele carrière. 

DICK SMITH 
(26-6-1922, NY---30-7-2014 LA) 
 

Bijgenaamd The Godfather of Make-up, 

Dick Smith raakte gefascineerd in zijn  vak 

door een boek te lezen over de make-up  

effecten bij  The hunchback of Notre Dame 

(1939) en Dr. Jekyll and Mr Hyde  (1941) 

.Hij werkte eerst bij de toneelgroep in de 

Yale Universiteit, kwam bij de tv terecht 

en promoveerde naar speelfilms. Zijn 

eerste speelfilm werk was  in 1941  The 

cowboy and the blonde. Hij werd in die 

jaren op de credits niet vermeld, maar 

begin jaren zestig kwam het belangrijke 

werk, zoals  de boks film Requiem for a 

heavyweight met Anthony Quinn. In 1970 

kwam zijn grote kans om van Dustin 

Hoffman als de 121 jarige man  in Little Big 

man  een sterk staaltje make-up  werk te 

laten zien. Andere bijzondere make-up 

effecten vonden plaats bij Linda Blair als 

door de duivel bezeten meisje in The 

Exorcist, Marlon Brando  als gangsterbaas 

in The Godfather  en  het griezelige kale 

hoofd van Robert de Niro in Taxi driver. In 

2011 kreeg hij een special Oscar voor al 

zijn filmwerk, uitgereikt door zijn  protegé 

Rick Baker die zijn werk voortzet. Dick 

Smith deed nooit geheimzinnig over zijn 

mak-up werk, hij deelde het graag met 

anderen. Hij overleed aan complicaties 

van een gebroken heup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dustin Hoffman in Little Big Man 

 
F.Murray 

Abraham in 
Amadeus 

Marlon Brando in 
The Godfather 

David Bowie in 
The Hunger 
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MENAHEM GHOLAN 
(31-5-1949, Israel---8-8-2014,Israel) 

Hij was eerst piloot bij de Israëlische 

luchtmacht en ging toen les nemen bij The 

Old Vic Theatre School in Londen. Na zijn 

opleiding produceerde hij toneelstukken 

in Israël  en kreeg in 1963 zijn eerste 

baantje bij The Young racers van 

producent Roger Corman. Hij ging meteen 

daarna met zijn neef Yoram Globus films 

produceren. Hun film Shala Sabati  (1964) 

kreeg een Oscar nominatie voor beste 

buitenlandse film. En ook een Golden 

Globe nominatie. Sommige van hun films 

werden in Amerika gedistribueerd, maar 

de grote kans kwam toen ze  een 

filmmaatschappij die het niet zo goed 

deed in 1979 konden overnemen, The 

Cannon Group Inc. Van een obscure 

filmmaatschappij maakten ze er een van 

die in 1987 35 films produceerden. In 1976 

kreeg Golan een Oscar voor beste 

buitenlandse film met Operation 

Thunderbolt. Vanuit LA groeide de 

filmmaatschappij naar een van de grootste 

in de wereld met  bioscoopketens in veel 

landen. Ze namen zelfs het ABC filmcircuit 

in Engeland over en de Elstree studios. 

Hun films werden steeds duurder, maar 

helaas niet beter. Er zaten grote flops bij. 

In 1989 stortte het kaartenhuis in elkaar. 

Ze werden vaak bekritiseerd dat het meer 

om de kwantiteit dan de kwaliteit van de 

films ging. Menahem Golan bleef tot op 

hoge leeftijd doorgaan met het maken van 

films. Onlangs werd de documentaire The 

Go Go Boys   over Cannon en de twee 

neven vertoond in Cannes. 

 

ROBIN WILLIAMS   
(21-7-1951, Chicago---11-8-2014 Ca) 

Briljant komiek die  beroemd werd  door 

zijn rol van alien Mork van Ork in de tv 

serie Happy Days  in 1978 en  zijn eigen 

tvshow  Mork and Mindy  kreeg waarin  hij 

als die  vreemde alien zijn  gang kon gaan 

met hilarische improvisaties. In 1980 

maakte Robert Altman Popeye  gebaseerd 

op de cartoonfilms en hoewel de film geen 

groot succes was scoorde Robin Williams 

met zijn rol van de zeeman Popeye. 

Daarna was hij weer opmerkelijk in de 

serieuze film The world according to Garp 

in  een tragi-komische rol. Williams zou 

een grote ster in de filmwereld worden  

met films als  The Survivors, Moscow on 

the Hudson en Goodmorning Vietnam. Hij 

kreeg Oscarnominaties en won er een 

voor een bijrol  in Good will hunting  in 

1997. Het meeste succes had hij echter 

met zijn creatie in travestie van Mrs 

Doubtfire. Hij wisselde serieuze rollen af 

met komische rollen, bijrollen met 

hoofdrollen. Hij had op toneel zijn scherpe 

One-man shows en hij zette zich in voor 

Comic Relief met Whoopi Godlberg en 
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Billy Crystal. Hoewel hij er over sprak  had 

hij toch zijn dramatische kanten met drug- 

en alcohoverslaving en zijn gevechten met 

depressies. Nu hij in de zestig was werden 

de successen minder. Zijn tvserie The 

Crazy Ones was  geen succes. Er werd al 

weer gepraat over  een terugkeer naar 

Mrs Doubtfire. Hij maakte een einde aan 

zijn leven in zijn huis in de buurt van San 

Francisco door zich op te hangen. Na zijn 

dood kwam boven water dat hij leed aan 

de ziekte van Parkinson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAUREN BACALL 

(Betty Joan Perske  16-9-1924 NY---12-8-

2914, NY) 

Zwoele actrice 

met de hese stem 

die de grote liefde 

van haar 

tegenspeler  

Humphrey Bogart 

in  To have and to 

have not  (1944) 

was en niet meer 

van zijn zijde week 

tot aan zijn dood in 1957. Ze maakten 

samen ook nog een paar films als The Big 

Sleep, Dark Passage en Key Largo. Dat 

waren eigenlijk de hoogtepunten in haar 

filmcarrière hoewel ze ook speelde in  The 

Shootist, Harper, How to marry  a 

millionaire en Murder on the Orient 

Express. Ze kreeg een zoon en een dochter  

bij Bogie en een zoon  van haar tweede 

man Jason Robards jr, Sam Robards, ook 

een acteur. Bacall bleef actief op film, tv 

en toneel in New York . Ze won twee Tony 

onderscheidingen( voor Applause en 

Woman of the Year) en een  Oscar 

nominatie voor de rol van de moeder van 

Barbra Streisand in The mirror has two 

faces. Daarna kreeg ze een life time 

achievement award van de Academy. Ze is 

een volle nicht van Simon Peres die 

eigenlijk ook Perske heette. Dit jaar 

speelde ze nog in de tv serie Family Guy. 

Ze vond het niet erg om haar hele leven  

geassocieerd te worden met Humphrey 

Bogart, ze vertelde altijd vol passie over 

hem. Gestorven in haar appartement in 

New York na een beroerte.  

 

 

 

 

 

Moscow on the 

Hudson 

Mrs. Doubtfire 

Mork & Mindy 

Popeye 
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ED NELSON 

(21-12-1928, New Orleans---9-8-2014, 

North Carolina) 

Ed Nelson ontmoette 

Roger Corman die in 

Louisana Swamp 

Women  (1956)kwam 

maken en dat was zijn 

entree in de low budget 

films  van de beroemde 

producer/regisseur. In  

Attack of the Crab 

Monsters was hij  een crab ,maar hij  deed 

bij die films ook allerlei had en span 

diensten. Er zat weinig progressie in zijn 

acteer carrière.  Hin speelde vaak een 

boef, een onbetrouwbare burger in en net 

pak of een advocaat. Tot er in 1954 die 

soapserie  Peyton Place  kwam die 5 jaar 

zou lopen. Hij kreeg de rol van de 

uitermate sympathieke Dr.Rossi  met als 

tegenspeelster de aantrekkelijke Dorothy 

Malone. Dat maakte hem bekend en 

betere rollen en films volgden zonder dat 

hij echt een grote ster werd. Zijn laatste 

rol was in The Runaway jury in 2003, naar 

een boek van John  Grisham. 

  

 

The Big Sleep 

To have and have not 

 

 

Peyton Place met Dorothy Malone 
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1. PAUL HOGAN 

Paul Hogan ( 74) en zijn vrouw en 

tegenspeelster uit de Crocodile Dundee  

films Linda Kozlowski  (55) zijn  

definitief uit elkaar en gescheiden. 

Linda  die geen films meer maakt krijgt 

$ 7.775 miljoen dollar en mag het huis 

in Venice  Californië houden tot 2018 of 

tot wanneer ze weer trouwt. Ze mag 

het huis ook kopen voor $ 1.59 miljoen. 

Het is niet duidelijk wat ze doet. Ze 

blijven beiden voor hun zoon van 15 , 

Chance, zorgen. Paul Hogan maakte zijn 

laatste film Charlie & Boots in 2009. 

Linda had als laatste film in 2001 :   

Crocodile Dundee in LA . 

 

 

 

 

 

 

 

2. ROBERT DOWNEY JR 

  

 

 

 

 

 

Robert Downey mag zich de best 

betaalde acteur noemen. Hij  verdiende 

$75 miljoen dollar aan Ironman 3 

tussen juni 2013 en 2014. Uiteraard kan 

er met hem gepraat worden over een 

deel 4. Op nummer twee staat Dwayne 

Johnson die 52 miljioen heeft verdiend 

en hoge ogen gooit met de komende 

Hercules. Bradley Cooper verdiende  46 

miljoen en Leonardo Di Caprio  39 

miljoen. Nieuwkomer  Chris Hemsworth 

verdiende met Thor , the Dark World 37 

miljoen. Mark Wahlberg, Will Smith, 

Christian Bale, Ben Affleck, Channing 

Tatum en Hugh Jackman zijn op de 

ranglijst gezakt, maar verdienen nog 

steeds hoge salarissen. 

 

NIEUWS VAN HET 

HOLLYWOOD FILM FRONT 
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Het opmerkelijke van Robert Downey jr 

is dat hij al van jongs af aan als een 

groot talent werd gezien, maar dat hij 

in Hollywood helemaal uit de boot viel 

door zijn drugsverslaving. Niet alleen 

werkte hij zich terug, maar werd een 

superster met zijn vertolkingen van Iron 

man en Sherlock Holmes. 

3. ANTHONY HOPKINS  

 

 

 

 

 Anthony Hopkins  gaat na zijn 

vertolking van Freddie Heineken de 

directeur spelen van het pretpark  in de 

tv serie Westworld gebaseerd op de 

gelijknamige film uit 1973 van Michael 

Crighton die het verhaal bedacht wat 

een soort voorloper werd van Jurrasic 

Park .Ook van zijn hand. De tv serie  

gaat net als de film over een  soort 

pretpark waar mensen avonturen 

beleven  in een western setting of in 

een middeleeuwse samenleving of in 

de Romeinse tijd. Voor de tv serie kan 

er nog van alles bij worden bedacht. 

Evan Rachel Wood speelt een van de 

(aantrekkelijke) robotten). In de film  

was Cowboy  Yul Brynner  een robot die 

op tilt sloeg ,zich niet meer aan de 

regels hield en gasten wilde 

doodschieten. Het is afwachten waar 

de tv serie mee komt. 

 

 

4. PIERCE BROSNAN 

De vroegere James 

Bond had graag zijn 

vertolking voortgezet, 

maar werd vervangen 

door Daniel Craig. 

Tegenwoordig klaagt  

Brosnan over het feit 

dat Craig veel betere 

scripts heeft en 

interessantere 

karaktereigenschappen 

dan waar hij mee moest 

werken.  Brosnan`s revanche is nu The 

November Man waarin hij een oud CIA 

agent speelt  die te maken krijgt met een 

voormalige pupil (Luke Bracey)die hem 

tegenwerkt en met de president 

verkiezing in Rusland. Veel acteurs en 

actrices van Oost-Europese origine met 

aan kop de beeldschone Olga Kurylenko. 

Regisseur is de Australische veteraan 

Roger Donaldson van succes actie films als 

The Recruit, No way out, Dante`s Peak en 

The Getaway. Pierce Brosnan (62) als de  

oude geheimagent met zijn getergde 

gezicht ziet er overtuigender uit dan als  

zijn cleane James Bond. 

5. ZHANG YIMOU 

 

 

 

 

Het leven gaat niet over rozen voor 

China`s succesvolste filmregisseur die 

jaren lang in het western werd vereerd: 

Zhang Yimou. Onlangs kreeg hij een boete 
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van  $1,21 miljoen dollar omdat hij de 

een- kind politiek had overschreden door  

meer kinderen bij zijn  vrouw te maken. N 

u staat hij in de rechtbank om een vorige 

filmpartner aan te klagen, Zhang Weiping 

uit Hong Kong, die opbrengsten van hun 

film A simple noodle story ( de Chinese 

versie van Blood Simple van de Coen 

broers) achterhield. Daarna maakten ze 

The flowers of war voor 90 miljoen dollar, 

maar die film flopte en Yimou en Weiping 

gingen uit elkaar. Onlangs had hij een 

redelijk succes met zijn  oude geliefde 

Gong Li met wie hij zijn mooiste films 

heeft gemaakt: Coming home. 

6. QUENTIN TARANTINO 

 

 

 

 

 

Tarantino  heeft altijd veel projecten in 

voorbereiding en hij praat er graag over. 

Onlangs werd hij kwaad omdat  delen van 

een scenario uitgelekt waren en dat 

terwijl iedereen die zijn  scenario`s leest  

moet tekenen voor geheimhouding. 

Tarantino  wilde zijn film niet meer 

maken, maar voor 2015 is toch  die film 

,The Hateful Eight , gepland  met Kurt 

Russell en Samuel L.Jackson.  Het gaat 

over Bounty Hunters tijdens de Civil War. 

Op de recente Comic-Con in San Diego 

liet Tarantino tevens  weten dat de lange 

versie van Kill Bill, Kill Bill The whole 

Bloody Story die een zeldzame vertoning 

in 2011 kreeg alsnog vertoond gaat 

worden. Een tekenfilm van dertig 

minuten wordt er weer in gezet. Voor de 

echte liefhebbers zullen we maar zeggen. 

7. JAMIE FOXX 

De komiek die een 

schitterende 

vertolking gaf van 

Ray Charles en 

onlangs nog te 

zien was in Iron 

Man 2 gaat een 

nieuwe uitdaging 

aan: Mike Tyson (Iron Mike), de jongste 

zwaargewicht bokskampioen  die vanwege 

geweld en slecht  inzicht het allemaal 

verloor en een wat meer bescheiden leven 

moest gaan leiden. Met veel 

overdenkingen tav  zijn gedrag  in zijn 

huwelijk met Robin Givens en in de ring 

toen hij Evander  Holyfield  een stuk van 

zijn oor afbeet.  

Mike Tyson is 

tegenwoordig veel 

op de tv om te 

vertellen dat hij 

een nieuw mens 

is. Een uitdaging 

voor de wat iele 

Jamie Fox die heel 

erg in training 

moet om de zware Tyson fysiek te 

benaderen. Maar trucs met de computer 

moeten ook helpen. Succes verzekerd 

want Martin Scorsese die ooit  Raging Bull 

maakte zit in de regiestoel. 
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FAVORIETE FOTO VAN DE MAAND 

 

OOST ONTMOET WEST: ZHANG YIMOU IN 1992 OP HET FILM FESTIVAL VAN 

TELLURIDE IN COLORADO, GEFOTOGRAFEERD DOOR THYS OCKERSEN 

VOLGENDE MAAND IN FILM FUN 9: DE 

ONVERMIJDELIJKE COME-BACK VAN 

BRUCE DERN 

 


