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Hij is een tijdgenoot en vriend van Jack 

Nicholson, Dennis Hopper, Peter Fonda. 

Warren Oates. De hemelbestormers van 

het Hollywood van de jaren zestig die de 

filmindustrie zouden veranderen. 

Bruce Dern  werd op 4 juni 1936 in 

Winnetka in de buurt van Chicago geboren 

als kleinzoon van een Gouverneur van  

Utah, als neef van de Secretary of State uit 

het kabinet van F.D. Roosevelt en ook de 

neef van dichter/toneelschrijver Archibald 

MacLeish. Een indrukwekkende familie 

dus. Hij begon zijn toneelcarrière met 

bijrollen op Broadway  en kreeg in 1960 

een kleine rol in Wild River van Elia Kazan. 

Geen slecht begin. 

 

 

 

 

 

Hij kwam terecht in de stal van veel filmer 

Roger Corman waar ook Hopper, Fonda en 

Nicholson zaten en hij deed mee aan The 

St. Valentine`s day massacre en The Trip. 

Wat  opvallend aan hem was zijn grote 

gestalte en zijn nogal wilde blik dat vooral 

kwam doordat zijn ogen dicht bij elkaar 

stonden.  

 

 

 

 

 

Hij vond zelf dat hij van Corman weinig 

kansen kreeg. Maar hij drong al snel door 

naar de grote Hollywood producties, 

vooral westerns, waar ze altijd wel een 

weirdo konden gebruiken.( The war 

wagon, Waterhole 3, Will Penny). Jack 

Nicholson vond hem van hun groep de 

meest talentvolle, maar zijn uiterlijk zat 

hem waarschijnlijk in de weg, behalve als 

DE ONVERMIJDELIJKE COME-BACK VAN 

 BRUCE DERN 

Door Thys Ockersen 

 

 

 

Bruce Dern en Peter Fonda in The Trip 

 
The Cowboys 
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hij een crimineel of psychopaat moest 

spelen; wat hij voortreffelijk deed. Dus 

werd hij steeds getypecast. Alleen Sidney 

Pollack gaf hem een interessante rol als 

hardloper in They shoot horses don`t 

they?, waarschijnlijk ook omdat Bruce 

bekend stond als een marathonloper. De 

film ging over de depressiejaren toen 

mensen uit wanhoop uren lang hard 

liepen in een zaal om te proberen als 

winnaar te eindigen  en een begeerde prijs 

te behalen.  

 

 

 

 

 

 

 

Dat was in 1969 en drie jaar later kreeg hij 

dankzij Jack Nicholson een mooie rol in 

The King of Marvin Gardens waarin hij als 

ondernemer  en dromer tegen de klippen 

op in Atalantic City grote zaken wil doen. 

Deze film kwam direct na Nicholson`s 

doorbraak  met zijn bijrol in Easy rider  en 

zijn  schitterende rol als drop out die ooit 

concert pianist was in Five easy pieces. 

Nicholson had wel officieel de hoofdrol, 

maar Bruce Dern had het meeste te doen. 

Iedereen begon toen te geloven dat Bruce 

meer in huis had dan die rare  personages 

die hij in actiefilms speelde. 

 

 

THE GREAT GATSBY 

 

 

 

 

 

 

 

Een interessant acteur. Ik wilde best met 

hem praten op de set van The Great 

Gatsby in april 1973 in de Pinewood 

studio`s. De dame die de publiciteit deed , 

Doreen Landry, had me gewaarschuwd dat 

er maar een kleine kans was dat je op de 

set kon komen. We gingen  gewoon naar 

de studio in Buckinghamshire en zouden 

wel zien wat er gebeurde. En Robert 

Redford wilde helemaal niet met iemand 

praten en hetzelfde gold voor Mia Farrow 

waarvan was uitgelekt dat ze zwanger 

was. Ik dacht dat ik niet verder zou komen 

dan een set verhaaltje, maar ik had geluk, 

ik mocht even praten met nieuwkomer 

Lois Chiles, een prachtige jongedame die 

net aan haar carrière begon en een jong 

acteur van wie veel werd verwacht, Sam 

Waterston. En ik liep ook tegen David 

Merrick op waarvan ik me alleen nog 

herinner dat hij me vertelde dat hij 

filmmensen niet vertrouwde. Hij was 

natuurlijk een Broadway producer met 

een geduchte reputatie. Ik vond het toen 

al vreemd dat hij tegen een jongen uit 

Nederland ging zeggen dat hij die 

filmwereld maar niets vond. The Great 

Gatsby was  een dure productie en 

 
They shoot horses, don’t they? 

 

Met Karen Black in The Great Gatsby 



5 
 

Merrrick zat voor het eerst in de stoel van 

producer. Bij zijn volgende en laatste film 

Rough Cut van Don Siegel was het echt 

oorlog tussen Siegel en Merrick.Ik moest 

toen steeds denken aan die vertrouwelijke 

mededeling over zijn afkeer van 

filmmensen. Hij produceerde maar vier 

films: Child`s Play (1972), The Great 

Gatsby(1974) , Semi –Tough (1977) en 

Rough Cut (1980) . Het waren geen grote 

successen dus Merrick keerde terug naar 

zijn vertrouwde Broadway. 

 

 

 

 

 

 

Soms zijn filmsets indrukwekkend zoals  bij 

de James Bondfilm  Diamonds are forever 

en  Star wars 6: Return of the Jedi, maar 

de set die in de tuin van Pinewood was 

gebouwd was enkel een voorgevel van 

Gatsby`s huis met een balkon waarop Mia 

Farrow een roos gooide naar Redford. Niet 

echt imposant en om de hoek stond de 

Britse acteur Robert Beatty in uniform een 

scene voor een tv serie te spelen, ook al 

op een balkon. Naast Redford stond Bruce 

Dern met wie ik dus wel kon praten maar 

na de opnamen ging Bruce eerst een 

aantal rondjes rennen in de tuin van de 

Pinewood studios. Ik zat op de grond  er 

naar te kijken. Daarna moesten  we een 

korte film zien van een van de crewleden 

van de film. Het was een korte persiflage 

op de James Bondfilms met Denholm 

Elliott als een schrijver die fantaseert dat 

hij Bond is. Bruce riep enthousiast: “  Ik 

heb slechtere films gezien!!” En toen 

volgde het korte interview dat ik in het 

Parool plaatste op 5 april 1974: 

ThO: Je bent bekend geworden door de 

rollen van boeven ( hij noemt ze “psickos”) 

in veel westerns. 

Bruce: In een bepaald stadium van mijn 

carrière heb ik alles moeten spelen wat ik 

kon krijgen. Maar “psickos” wil ik niet 

meer doen sinds ik The Cowboys heb 

gedaan. Ik was erg gefrustreerd want mijn 

leeftijdgenoten Dennis Hopper, Peter 

Fonda en Jack Nicholson hadden het toen 

al gemaakt. 

Th.O: Maar door je rol in The Cowboys  

wilde je beroemd worden als de man die 

John Wayne neerschoot. 

 

 

 

 

 

 

 

Bruce: Die bekendheid ging niet verder 

dan Los Angeles  en Orange County. Ik 

wilde nu eenmaal met goede professionals  

werken. In The War Wagon heeft John 

Wayne mij neer geschoten. Nu kon ik hem 

neerschieten. Een andere professionele 

actrice is Bette Davis met wie ik in Hush 

Hush Sweet Charlotte  zat en van Charlton 

Heston bij wie ik in Will Penny  zat leerde 

 
Met Mia Farrow en Sam Waterston 

in The Great Gatsby 

 

In gevecht met John Wayne in  
The Cowboys 
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ik dat je zo  goed bent als je volgende film. 

Film maken is trouwens teamwork; zelfs 

met een grote ster. 

Th.O: Hoe ben je in de filmindustrie 

terecht gekomen? 

Bruce: Via de Actors studio`s .Ik was erg 

beïnvloed door James Dean. Onder Elia 

Kazan speelde ik mijn eerste filmrol in 

Wild River en mijn  eerste toneelrol in 

Sweet Bird of Youth. Toen deed ik drie jaar 

niets en opeens kreeg ik de rol van 

dronken zeeman in Marnie van Alfred 

Hitchcock. Toen de motorfiets rage begon 

kwam ik in de films van Roger Corman 

terecht. Dat was rond 1966 en in het klein 

gedroegen wij ons als echte filmsterren, 

maar ik verschilde wat mentaliteit betreft 

veel met Hopper en Fonda. Roger Corman 

heeft me altijd in de hoek geduwd. Zelfs 

toen ik al enige bekendheid had werd ik in 

Bloody Mama nauwelijks vermeld. Het 

zelfde was het geval met Jack Nicholson 

die het scenario van The Trip had 

geschreven met een rol voor zichzelf. Die 

rol ging naar mij. Toen Jack Drive he said 

ging regisseren mocht ik de sportleraar 

spelen.  

 

 

 

 

 

 

 

Maar de grote doorbraak is pas gekomen 

toen hij er op stond dat ik in The King of 

Marvin Gardens  van Bob Rafelson de 

belangrijkste van de twee hoofdrollen 

kreeg. Hij speelde een schlemiel  en ik was 

een figuur die op geld uit is, achter de 

Amerikaanse droom aan. Maar op het 

eind word ik zelf het slachtoffer. 

Th.O: En je hebt geen ambities zoals 

Nicholson en Hopper om te schrijven en 

regisseren? 

Bruce: Ik ben van de Universiteit afgetrapt 

omdat ik zo slecht schreef. Voor mij hoeft 

het niet. Ik vind acteren de meest directe 

weg om te communiceren. Dat is een ware 

kunstvorm. 

Th.O: En hoe vind je het om een 

beroemde filmster te worden? 

Bruce: (slaat me uitbundig op de 

schouder): I love it ! I love it !  

The Great Gatsby   was geen succes. Je kan 

je natuurlijk afvragen waarom zo`n typisch 

Amerikaans verhaal (van F.Scott Fitzgerald 

in handen gegeven werd van  een Britse 

regisseur ) Jack Clayton  beroemd 

vanwege zijn sociale drama`s , Room at 

the Top en The pumkin eater. Was er nou 

werkelijk geen Elia Kazan, John Huston, 

Mike Nichols of  Sidney Lumet beschikbaar 

om de klus te klaren  en waarom werd er 

met alle macht geprobeerd om er  een 

namaak Godfatherfilm van  te maken. Het 

was natuurlijk ook zo dat  Paramount baas 

Robert Evans het project wilde maken 

voor zijn vrouw Ali McGraw in de rol van  

Daisy, maar die was er tijdens de 

opnamen van The Getaway  van door 

gegaan met Steve McQueen. Dus werd 

 

Met Ellen Burstyn en Jack Nicholson in  
The King of Marvin Gardens 
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Mia Farrow gekozen om de vrouw te 

spelen waarvoor  Gatsby de wereld op zijn 

kop zet. Werkelijk, voor dat muisje Mia 

Farrow. Ongeloofwaardig., 

Maar Bruce Dern kreeg goede kritieken en 

men vond ook dat hij beter geschikt was 

om Jay Gatsby te spelen dan Robert 

Redford. 

 

 

 

 

 

 

 

De toekomst zag er goed uit voor Bruce 

Dern. Een jaar eerder had hij een Sjowall 

en Wahloo  verhaal gedaan met als 

tegenspeler Walter Matthau The Laughing 

Policeman. Na Gatsby  kwam Posse  met 

Kirk Douglas als fanatieke sheriff  die 

achter een niet al te onsympathieke 

bandiet Dern  aangaat. Douglas deed ook 

de regie. In 1976  speelde hij in de 

allerlaatste Hitchcock film Family Plot. Hij  

maakte een uitstapje naar Frankrijk voor 

Familes Bourgoises van cult-regisseur 

Claude Chabrol. In 1977 een gemotiveerde 

terrorist in Black Sunday en toen was  er in 

1978  Coming Home, waarin hij de 

echtgenoot van Jane Fonda speelde   

getraumatiseerd door de Vietnam Oorlog. 

Hij kreeg een Oscar nominatie. Toch leek 

het hem niet te lukken om een rol te 

vinden waar hij bij het publiek in de 

herinnering bleef. Jack Nicholson had Easy 

Rider en 5 Easy Pieces, Dennis Hopper en 

Peter Fonda hadden Easy Rider, Gene 

Hackman had The French Connection, 

Robert De Niro had Taxi Driver  en pas 

veertig jaar later had Bruce op zijn zeven 

en zeventigste Nebraska. 

UIT DE GRATIE 

In 1979 maakte hij een kleine film Tattoo  

met als tegenspeelster Maud Adams. 

Terwijl beide acteurs onder de tatoeages 

werden bedolven hadden ze een vurige 

naakte liefdesscène die heel realistisch 

was. Bruce kon het niet nalaten te 

verklaren  dat hij met Maud heel ver was 

gegaan. Hij had het echt met haar gedaan. 

Maud ontkende dat, maar de vrijpostige 

uitspraken van Bruce vielen niet erg goed.  

Het ging daarna ook bergafwaarts met zijn 

filmcarrière. Bruce kon het niet,en nog 

steeds niet, geloven.  

 

 

 

 

 

 

 

In 2007 kwam zijn autobiografie Things  I` 

ve said but probably should`nt have  uit 

waarin hij openhartig over zijn filmcarrière 

praat. Hij probeert aan te tonen dat hij 

een begaafd acteur is die door veel 

mensen wordt gewaardeerd, maar die 

toch vaak de goede films en rollen niet 

krijgt en geen grote ster wordt.  

 

Met Walter Matthau in The Laughing Policeman 

 Met Maud Adams in Tattoo 
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Daar is een reden voor die hij niet ziet. 

Bruce Dern mist het charisma, de charme  

om een grote filmster te zijn. Die 

kwaliteiten hebben niets met het 

acteertalent te maken. Hij ergert zich aan 

zijn  collega-`vriend` Peter Fonda  die hij 

een matig en lui acteur vindt ,maar die 

altijd populair was. Fonda kan als acteur 

niet in de schaduw van zijn legendarische 

vader Henry staan, maar hij heeft een 

charmante verschijning die goed viel in die 

jaren zeventig. Het publiek kwam wel op 

Peter Fonda af bij The Trip, maar zeker 

niet voor Bruce Dern. Het is pijnlijk, maar 

waar. Daarom is Bruce Dern een werkende 

acteur in films gebleven al die jaren ,maar 

was nooit een publiekstrekker. 

 

 

 

 

 

 

En dan komt in 2013 Nebraska  van 

Alexander Payne, een man die mooie 

kleine films maakt; oa About Schmidt met 

Jack Nicholson. Payne zou zo weer een 

nieuwe hit kunnen hebben als Nicholson 

de rol van Woody Grant had 

geaccepteerd, de man die zijn lot uit de 

loterij wil gaan innen. De redenen dat 

Bruce Dern de rol heeft gekregen zijn niet 

bekend. Misschien wilde Nicholson niet en 

stelde hij voor dat zijn goede vriend Dern 

geschikt was voor de rol, of Payne had al 

besloten dat hij een weg met zijn film ging 

bewandelen die minder commercieel zou 

zijn met een niet zo beroemde acteur die 

de show ging stelen. Het heeft gewerkt. 

Hij heeft een prachtige film  afgeleverd 

met een schitterende ingetogen rol van 

Bruce Dern. Het is zijn come-back en het is 

te hopen dat hij heeft geleerd wat 

nederiger te zijn. Hij kan nog wat mooie 

rollen spelen en bovendien , Peter Fonda 

is  met pensioen.  

  

 

 
Nebraska 

Met Will Forte in Nebraska 
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FILMS  VAN BRUCE DERN 

 

 

  

Hang  ‘m High met Clint Eastwood 

  

 

Bloody Mama met Robert Walden Number One met Charlton Heston 

Castle Keep 

Comming Home 

The Driver 
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Family Plot met Barbara Harris 

 

Support your local Sheriff met 

James Garner en Jack Elam 

Won Ton Ton the dog that saved Hollywood met 

Art Carney 

 

 

 
Silent Running 

 

 

 

The Twist met 
Ann-Margret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Wild 
Angels met 
Diane Ladd 
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HAPPY 80 BIRTHDAY SOPHIA LOREN 

(Geboren 20-9-1934 in Rome) 
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HAPPY 80 BIRTHDAY BRIGITTE BARDOT 

(Geboren 28-9-1934 in Parijs) 
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1 ANGIE DICKINSON:  Mijn moeder vond het 

helemaal niets dat ik  actrice werd totdat ik 

haar aan Frank Sinatra voorstelde. 

 

2  GEORGE SANDERS:  Een acteur is nauwelijks 

een mens, maar ja wie is dat wel? 

 

 

 

 

 

 

3 VICTOR MATURE:  Ik ben geen acteur en ik 

heb 64 films om dat te bewijzen. 

 

 

 

 

 

 

 

4  SIGOURNEY WEAVER:   Ik ben  een acteur. 

Een actrice is iemand die een boa met veren 

draagt. 

 

 

 

 

 

 

 

5 JACK  NICHOLSON  Het is gewoon een 

kwestie van blijven werken en al heel gauw 

denken ze he, die is goed.  

 

 

 

 

 

 

6 DON SIEGEL :  Clint Eastwood heeft twee 

uitdrukkingen op film:  nors en kwaad. Van de 

camera vandaan heeft hij er een: rijk zijn. 

 

 

 

 

Wijsheden uit Hollywood 
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7 ROGER MOORE: Ik werd ooit geweigerd voor 

het lidmaatschap van een golfclub, want 

acteurs werden niet toegelaten  Ik stuurde ze 

een paar  kritieken van mijn  Bondfilms  en ik 

mocht meteen lid worden. 

 

 

 

 

 

 

 

8 DENNIS QUAID:  In Dragonheart  was de 

digitale draak vervangen door een tennisbal 

op een stok om tegen te spelen. Ik heb met 

acteurs gewerkt die me minder tegenspel  

gaven. 

 

 

 

 

 

 

 

9 NEIL SIMON: Robert de Niro is een erg 

intense acteur. Hij speelt  vreugde  niet erg 

goed. 

 

 

 

 

10 ERROL FLYNN:  Je acteert!  Acteer niet!  Ik 

acteer niet en daarom ben ik een ster. 

 

 

 

 

 

 

11 TONY CURTIS: Je kan meer leren van hoe 

Cary Grant een kop koffie drinkt dan zes 

maanden doorbrengen met een zgn. method 

acteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  VERA ELLEN: Fred Astaire zal je nooit 

vertellen  wie zijn favoriete dame was met wie 

hij danste. Ik denk  dat hij de solopartijen het 

prettigst vond. 
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FAVORIETE FOTO VAN DE MAAND 
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The Music lovers 

Glenda Jackson werd door Peter Brook in 

1964 ontdekt en ze mocht meedoen aan 

zijn Theater of Cruelty. Ze was acht en 

twintig. Ze speelde Charlotte Corday in 

het stuk: The Persecution and 

Assassination of Jean-Paul Marat as 

performed by the Inmates of the Asylum 

of Charenton under the direction of 

Marquis de Sade en ze zat ook in de 

filmversie van dat stuk. Ze viel op en 

regisseur Ken Russell  gaf haar in 1969 

een hoofdrol in Women in love. 

 

 

 

 

 

 

 

Het bijzondere aan Glenda Jackson was 

dat ze totaal verschilde van de mooie 

jonge dames van die tijd (Julie Christie, 

Charlotte Rampling, Suzy Kendall, Sarah 

Miles), ze was rauw en sexy tegelijk en 

vooral onder Russell kwam ze prima naar 

voren met de eveneens rauwe Oliver Reed 

als tegenspeler. Daarna was ze de 

getormenteerde vrouw van Tsjaikovsky 

(Richard Chamberlain) die krankzinnig 

wordt in The Music Lovers. Ze kreeg veel 

prijzen en mooie aanbiedingen voor 

interessante rollen. Op de tv speelde ze 

Elizabeth 1 en ze had de titelrol van Hedda 

Gabler in Hedda. Ze brak zelf de reeks van 

neurotische rollen toen ze opdook als 

Cleopatra in de tv 

show van Morecomb 

& Wise. Komedie ging 

haar heel goed af en 

Hollywood zette haar 

in 1973 tegenover 

George Segal in A 

touchof love. Andere 

komedies volgden met 

George Segal en 

Walter Matthau. Ze 

werd een grote ster en verdiende veel 

geld, maar geld en roem interesseerde 

haar niet echt.  In Engeland deed ze de 

zwaardere rollen op toneel en in films. 

Maar ze had minder succes met de films 

dan toen ze jong was en in 1992 kondigde 

ze aan met acteren te stoppen en de 

politiek in te gaan. En dat gebeurde. Ze 

werd  als lid van Labour in het Britse 

Lagerhuis gekozen en Tony Blair moest 

ondervinden dat ze een uitermate 

kritische  dame was ten aanzien van zijn 

politiek. Ze heeft na 1992 nooit meer een 

rol op tv, toneel of in films gespeeld.  

WAAR ZIJN ZE GEBLEVEN? GLENDA JACKSON 

 

 

Women in love 
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 Bequest to the nation met Peter Finch 

 Sakharov met Jason Robards  

 
The class of Miss Michael met Oliver Reed 

Hopscotch met Walter Matthau 

 
A touch of class met George Segal 

 

Mary Queen of Scots met Trevor Howard 

 

Lost and found met George Segal 
 

The Romantic Englishwoman met 
Helmut Berger 
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1 Ik had geen enkele ambitie om te gaan 

acteren, maar ik wist dat er iets beters 

moest zijn dan een apotheek om in te 

werken. 

2 (over de Oscars) Mijn moeder poetst ze 

totdat je het staal ziet. Dat zegt heel veel 

over de Academy Awards. Allemaal glitter 

aan de buitenkant ,maar  het 

basismateriaal komt er doorheen. Een 

leuk cadeautje voor een dag, maar  ze 

geven je geen beter gevoel. 

3 Ik ben voor veel mensen te sterk, maar 

dat is hun probleem. 

4 Een acteur kan met rollen van Hamlet 

naar  King Lear gaan, wat is het equivalent 

voor actrices? Ik zie het helemaal niet 

zitten om zuster te spelen in Romeo en 

Julia, het leven is te kort. 

5 Ik was de typische teenager met vlekken 

die de pijnlijke momenten van de 

verdoemden moest ondergaan. Ik had 

vlekken, vettig haar  en ik was dik. 

6 ( over acteren) Je zou denken dat je er 

uit groeit, maar je groeit er in. Hoe meer je  

 

acteert des te meer realiseer je  hoe 

pijnlijk het is om slecht te zijn en hoe 

moeilijk het is om  het goed te doen. 

7 Een van de meest deprimerende 

opmerkingen die ik van een MP kreeg 

toen ik in het Lagerhuis kwam was: “Wat 

kom je hier doen, je bent al beroemd.” 

8 ( over acteren) Als ik moet huilen denk ik 

aan mijn liefdesleven  en als ik moet 

lachen dan denk ik ook aan mijn  

liefdesleven. 

9 Ik was 5 maanden zwanger toen ik de 

naakt scene deed in Women in Love, ik 

had nooit eerder zo`n mooie boezem. 

10  Mijn geld gaat naar mijn agent, dan 

naar mijn accountant en dan naar de 

belasting. 

11 (over Hollywood) Je moet een reden 

hebben om er naar toe te gaan. Als je daar 

werk hebt is het als een paspoort of 

visum, je kan er altijd weer uit. Maar als je 

daar vast zit, dan word je gek. 

12 Ik maakte nooit deel uit van de glitter, 

glamour, showbizz van de entertainment 

wereld. Ik denk niet dat ik dat kon, het 

interesseerde me niet en ik was er nooit 

goed in. 

 

 

 

 

Uitspraken van Glenda Jackson 
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1 TERMINATOR GENISYS 

 

 

 

 

 

 

 

Goed nieuws voor de fans: Arnold 

Schwarzenegger komt terug als  de 

Terminator  in deel 5 uit de serie. “I` ll be 

back” Arnie hoopt daarmee zijn  slappe 

filmcarrière na zijn mislukte 

gouverneursaanstelling in Californië weer 

op te vijzelen. Een tikje ouder, een tikje 

strammer ( niet erg voor een robot) , maar 

een Terminator film zonder 

Schwarzenegger  kan niet zoals bleek uit  

deel 4: Terminator Salvation uit 2009. De 

film wordt geregisseerd door Alan Taylor 

die afleveringen van het eerste seizoen 

van Game of thrones regisseerde ;tevens 

het eerste seizoen van Deadwood en Thor, 

the dark world. Nieuwelingen Emilia 

Clarke, Jason Clarke, Jai Cortney, Dako 

Okiniyi, Matt Smith, Byung-hun Lee en 

J.K.Simmons vullen de cast aan. Who 

cares? Het gaat tenslotte om Arnie. De 

film komt in juli 2015 uit. 

2 GHOSTBUSTERS 

 

 

 

 

 

 

Over  een nieuwe Ghostbusters film wordt 

al heel lang gepraat. De bedoeling was  

dat de oorspronkelijke spokenjagers 

Harold Ramis, Bill Murray , Dan Aykroyd 

en misschien ook Ernie Hudson  hun vak 

zouden overdragen aan jongere jagers, 

maar  de voormalige regisseur van de 

twee films Ivan Reitman liet het al afweten 

en Harold Ramis is nu zelf een ghost. Van 

Bill Murray weet je nooit wat hij wil want 

die leeft afgezonderd als een spook ,dus 

blijft eigenlijk Dan Aykroyd over die geen 

NIEUWS VAN HET 

HOLLYWOOD FILM FRONT 
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carrière meer heeft en heel  graag wil. 

Paul Feig die recentelijk veel succes had 

met de komedies  Bridesmaids en The 

Heat , gaat de regie doen. Dan Aykroyd 

had in de jaren negentig een derde deel 

geschreven die in  de hel speelde, maar op 

dit moment is nog niets bekend over wat 

het gaat en met wie. Maar de special 

effecten  zullen ongetwijfeld  

geavanceerder zijn dan die van vroeger. 

3 CANTIFLAS 

 

 

 

 

 

 

De  Mexicaanse komiek was een 

fenomeen in  Spanje en Zuid-Amerika; hij 

werd  vergeleken met Charlie Chaplin. 

Producer Mike Todd die in 1956 Around 

the world in 80 Days  produceerde met 

zo`n veertig bekende acteurs en actrices in 

gastrollen kwam op het lumineuze idee 

om Cantiflas de rol van  Passepartout , de 

butler van de stijve Brit Phileas Fogg te 

geven. Die combinatie van David Niven 

aristocratisch stijf tegenover  de komische 

Cantiflas die in de film met een stier vocht, 

de flamenco danste,  met Chinezen 

acrobatische toeren uithaalde en die het 

tegen Indianen opnam was een ware 

vondst. Hollywood wilde graag inhaken op 

het succes van Cantiflas en gaf hem zijn  

eigen film Pepe  waarin hij met grote 

sterren werd omgeven (o.a.  Jack 

Lemmon, Janet Leigh, Bing Crosby, Sammy 

Davis, Maurice Chevalier) , maar dat was 

geen succes en Cantiflas keerde terug naar 

Mexico en maakte nog veel films.  Hij 

stierf in 1993 op  81 jarige leeftijd. Er is nu 

een biografische film gemaakt die 

Cantiflas heet  met  Oscar Jaena in de 

titelrol en Michael Imperioli ( Christopher 

in The Sopranos)  in de rol van Mike Todd. 

De film is de Mexicaanse inzending voor 

de Oscars in 2015. 

4  MATT DAMON 

 

 

 

 

 

 

 

De begaafde acteur  kan werkelijk alles 

spelen ,maar de rol van Jason Bourne in de 

drie Bournefilms  heeft hem groot succes 

bezorgd en een vet salaris van zo`n twintig 

miljoen dollars per film. Maar dat krijgt hij 

alleen bij de Bourne films en hoewel hij 

steeds beweerde er klaar me te zijn 

hebben hij en regisseur Paul Greengrass 

toch besloten een nieuw deel te maken. 

De fans zijn enthousiast maar hopen wel 

dat Greengrass zich deze keer wat kan 

inhouden met de handcamera die nooit 

stilstaat. Tegelijkertijd is Jeremy Renner 

ook weer bezig als Aaron Cross met een 

Bourne achtige film. Tenslotte was hij de 

opvolger van Matt Damon, maar nu 

  

 
Matt Damon en Jeremy Renner 
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komen er dus twee films over twee 

geheimagenten op de vlucht. 

5 JACK HUSTON 

 

 

 

 

 

Jack Huston is de kleinzoon van de 

legendarische regisseur John Huston. Hij 

speelt al een paar jaar een 

indrukwekkende rol van sniper-

oorlogsslachtoffer  in de tv serie 

Boardwalk Empire.  

 

 RICHARD ATTENBOROUGH 

(29-8-1923, Cambridge---24-8-2014, GB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je zou kunnen stellen dat  de op 90 jarige 

leeftijd overleden Richard Attenborough  

een steunpilaar van de Britse filmindustrie 

is geweest. Als jong acteur viel hij al op in 

de rol van gangster in Brighton 

Rock(1947), een rol die op het toneel had 

gespeeld. Hij was meteen een belangrijk 

acteur in een variëteit aan rollen in films. 

In het begin vaak als verlegen jongeman. 

Omdat hij tijdens de oorlog als piloot bij 

de RAF had gediend ( bij de Filmunit )was 

hij uitermate geschikt om in oorlogsfilms 

mee te doen en dat waren er veel: In 

which we serve, Danger  within, Sea of 

Sand, Dunkirk, Morning departure .Hij 

 

Twee jaar geleden maakte hij met zijn 

oom Danny Huston (zoon van John)  Two 

Jacks, een film  over Hollywood dat veel 

te maken had met de Huston familie. Zijn 

grote doorbraak lijkt er nu aan te komen. 

Hij gaat in de sandalen staan van Charlton 

Heston ,want hij speelt de titelrol in een 

nieuwe versie van Ben- Hur.  Ook Morgan 

Freeman is van de partij want hij is de 

man die Jack leert  hoe hij de paardenrace 

goed kan volbrengen. In de film uit 1959 

was de race het belangrijkste onderdeel 

van de super productie. Die film won toen 

11 Oscars. 

IN MEMORIAM 
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werd een bekend karakter acteur, maar hij 

had grotere ambities. Met collega acteur 

Bryan Forbes, die ook scenario schrijver 

was, richtten ze een productie 

maatschappij op, Beaver Films, die zich 

bezig hield met het produceren van   

interessante  films als The Angry Silence, 

Whistle down the wind ( regie Bryan 

Forbes, zijn debuut ),Victim, The L-shaped 

room en  de misdaad komedie  The League 

of gentlemen. Met de serieuze rol in The 

Angry Silence  van arbeider die niet 

meedoet aan een wilde staking bewees hij  

een voortreffelijk acteur te zijn. 

In 1963 had hij na Steve McQueen en 

James Garner de derde hoofdrol in de 

grote Hollywood oorlogsfilm The Great 

Escape. Het was een doorbraak voor 

Attenborough naar de Amerikaanse 

filmindustrie  met films als The flight of the 

Phoenix, The Sandpebbles en Dr. Doolittle. 

Een andere dramatische rol was de enge  

vrouwen moordenaar  Christie in 10 

Rillington Place. Hij kreeg  Golden Globes 

voor zijn rollen in  The Sandpebbles en Dr. 

Doolittle. 

In 1969 waagde hij zich aan een regie van 

de musical Oh what a lovely war, een 

satire over de eerste wereld oorlog met  

een cast van al zijn vrienden- collega`s. Hij 

kreeg hun vertrouwen omdat hij zo goed 

met acteurs en actrices kon omgaan. Het 

acteren werd minder en hij richtte zich 

helemaal op zijn nieuwe carrière van 

filmregisseur met in het achterhoofd  een 

film over Gandhi. Dat zou nog een tijdje 

duren, maar hij had succes met de film  

over Winston Churchill , Young Winston en 

A bridge too far was misschien minder 

succesvol maar toonde wel aan dat 

Attenborough niet terugschrok voor grote 

thema`s in grote films. De financiering van 

Gandhi was een moeilijke zaak die lang 

duurde. Attenborough had nog een ander 

probleem, wie moest Gandhi spelen ? In 

een laat stadium vond hij een onbekende 

Brits Indische acteur  die toneel speelde in 

Engeland, Ben Kingsley. De film werd een 

groot succes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Attenborough ging steeds  minder 

acteren en maakte nog wat films. Hij 

kwam echter met succes terug voor de 

camera in Jurassic Park. Hij vond zichzelf 

nooit een groot regisseur ,maar eentje die 

een verhaal goed in beeld kon brengen. Hij 

was getrouwd met actrice Sheila Sim. Zijn 

broer David Attenborough is de bekende 

man van de natuurdocumentaires. 
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GOTTFRIED JOHN 

( 29-8-1942, Berlijn---1-9-2014,Munchen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duits acteur met een markant uiterlijk en 

een scherpe stem  werd een regelmatige 

medewerker aan de films van Rainer 

Werner Fassbinder: Bollwieser, Despair, 

Die ehe der Maria Brain, Berlin Alexander 

Platz. Pas in 1995 had hij een 

internationale doorbraak met de rol van 

een Russische generaal in de Bondfilm 

Golden Eye. Ondanks uitstapjes  naar 

Europese  films bleef hij toch voornamelijk 

trouw aan de Duitse films en tv. In 1999 

was hij   een opvallende arrogante Julius 

Caesar in de eerste live action Asterixfilm: 

Asterix & Obelix contre Cesar. Overleden 

aan kanker. 

JOAN RIVERS 

(Joan Molinsky ,Brooklyn 8-6-1933----4-9-

2014,NYC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Briljante comédienne die niemand 

spaarde met gemene opmerkingen en ook  

zichzelf in de maling nam. Werkte 

voornamelijk voor de tv en ze was berucht 

om haar  kritische observaties van 

beroemdheden. Kon prima improviseren. 

Ze regisseerde slechts een film Rabid Test 

met Billy Crystal in de hoofdrol. Deed 

zoveel  face-lifts dat ze nauwelijks meer 

leek op wie ze oorspronkelijk was, maar 

ook daarover maakte ze grappen. Kreeg 

een hartaanval op de operatietafel toen ze 

een keeloperatie kreeg. 

RICHARD KIEL 

(Detroit, 13-9-1939----Fresno,10-9-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acteur die leed aan acromegalie, een 

hormoon afwijking, waardoor hij heel 

groot werd (2 meter 18). Die eigenschap 

maakte hem uitermate geschikt voor  

boevenrollen in films. Hij werd beroemd 

van wege zijn rol als Jaws, de boef met de 

stalen tanden  in de James Bondfilm  The 

spy who loved me (1977). Hij was een 

tegenstander van James Bond (Roger 

Moore)   die niet te verslaan was. Hij werd 

zo populair dat hij twee jaar later 

terugkeerde in Moonraker , waarbij zijn  

personage verliefd werd op een klein 

 

 

 



24 
 

meisje  dat net als hij gediscrimineerd 

werd door  Bond boef Hugo Drax (Michael 

Lonsdale) en daarom partij kiest voor 

James Bond en een good guy wordt. In 

werkelijkheid was Kiel een aimabel mens 

die genoot van zijn bekendheid en altijd te 

vinden was voor een ontmoeting met 

fans. Hij overleed in een ziekenhuis in 

Fresno war hij behandeld werd voor een 

beenbreuk.  

SHIRLEY YAMAGUCHI 

(Yoshiko Yamaguchi, China, 12-1920---

Tokyo,7-9-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omstreden Japanse actrice die in China 

was geboren. Ze werd door de Japanse 

propaganda machine in WO2 ingezet om 

in films Chinese  dames te spelen. Ze was 

zowel bij Japanners als Chinezen heel 

populair. Dat spelen deed ze zo goed dat 

de Chinese autoriteiten na de oorlog haar 

oppakten omdat ze een verraadster zou 

zijn. Ze zou zelfs geëxecuteerd worden, 

maar toen ze merkten dat ze Japanse was 

werd ze vrijgelaten. Na de oorlog trad ze 

ook weer op in Japanse films, maar ook in 

Amerikaanse die in Japan werden 

opgenomen, zoals House of Bamboo van 

Sam Fuller en  Japanese War Bride van 

King Vidor. Ze had zelfs nog een politieke 

carrière toen  ze in het parlement werd 

gekozen. Haar  leven is beschreven in een 

boek en een musical. Op latere leeftijd 

heeft ze zich verontschuldigd voor haar 

gedrag in de oorlog, Ze stierf aan een 

hartaanval. 

GEORGE SLUIZER 

(Parijs, 25-6-1932--  Amsterdam,20-9- 

2014) 

 

Was in eerste 

instantie een 

documentair 

filmmaker  

met een 

opleiding   

aan de 

filmschool 

van Parijs. In 

1961 debuteerde hij met De Lage landen. 

In 1972 maakte hij in Brazilië zijn eerste 

speelfilm Joao en het mes en in 1979 Twee 

Vrouwen  naar het boek van Harry Mulisch 

met Bibi Andersson en Anthony Perkins in 

de hoofdrollen. Zijn doorbraak  kwam 

echter in 1988 met Spoorloos naar het 

boek van Tim Krabbe met Johanna ter 

Steege. Deze film was zo succesvol dat hij 

er een remake in Hollywood  van maakte, 

The Vanishing  met Sandra Bullock, Kiefer 

Sutherland en Jeff Bridges. George  Sluizer 

bleef in het buitenland speelfilms maken. 

In 1993 werkte hij aan de film Dark Blood 

met Jonathan Pryce, Karen Black, Judy 

Davis en River Phoenix. De film kwam niet 

af omdat River Phoenix aan een overdosis 

overleed. In 2012 wist Sluizer het 

filmmateriaal in handen te krijgen  en 

voltooide  hij Dark Blood  alsnog door er 

een voice over  in te zetten. Hij ging er 

festivals  mee af. Inmiddels had hij een 

vaatziekte die hem in 2014 fataal werd. 
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Toen ik nog filmrecensent van Het Parool 

was (1973-1978) zag ik in een week heel 

wat films, want op vrijdag verwachtte de 

trouwe lezer  e3en volle pagina met 

filmbesprekingen. De belangrijke en 

artistieke films werden door mijn 

collega(baas) CB Doolaard gedaan, ik deed 

de rest. Het Parool was een socialistische 

krant, een krant voor iedereen en daarom 

moest de tweede man (ik) de “kleine”films 

doen die in de buurtbioscopen draaiden 

en geen persvoorstelling kregen. En zo 

rende ik op donderdag van de ene 

bioscoop naar de ander voor de actiefilm, 

de karate film of de pikante Tiroler film. Zo 

kwam de dag wel vol. De donderdag was 

een overbezette dag en ik was blij als ik 

aan het begin van de avond op een bijna 

lege redactie in het gebouw in de 

Wibautstraat snel mijn stukjes van p.m. 

100 woorden op de schrijfmachine ramde, 

van een mooie kop voorzag en 

doorstuurde naar de opmaak. Als je dit vijf 

jaar doet dan leer je wel snel een kritiek 

schrijven. Het was een goede oefen ing 

voor alles wat met schrijven in mijn 

verdere leven te maken had. 

En zo gebeurde het op een avond dat ik 

vermoeid mijn laatste regels typte en naar 

mijn vriendin Marie-Anne belde die in 

onze flat in de Bijlmermeer op me zat te 

wachten. Ze was in een behoorlijke staat 

van opwinding, want Ryan O `Neal had 

vanuit het Hilton hotel gebeld dat hij even 

op bezoek in Amsterdam was en mij wel 

wilde ontmoeten voor een interview. Het 

is niet elke dag dat een grote filmster bij 

mij aan de telefoon hangt, maar hoewel ik 

RYAN O’NEAL IS WELKOM 
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sterk twijfelde aan de echtheid van O`Neal 

sloot ik de mogelijkheid niet uit dat hij het 

werkelijk was. Wat een mooie scoop zou 

dat zijn ! 

Simon van Collem die ik af en toe in 

Zandvoort sprak in zijn restaurant De 

Oude Draaidoos had me een mooie foto 

met handtekeningen gestuurd van een 

diner met Sam en Christa Fuller ,maar ook 

met Allan Dwan en King Vidor. Niet 

onwaarschijnlijk dat Peter Bogdanovich 

daar ook bij was en die had met Ryan 

O`Neal  What`s up doc ? en Paper Moon 

gemaakt. Een balletje kan raar rollen. En 

als O `Neal naar Amsterdam ging  waarom 

dan niet even praten met een vriend van 

de familie Fuller. 

Het zou slim geweest zijn om even het 

Hilton Hotel te bellen, maar Marie-Anne 

geloofde volledig in het telefoongesprek. 

Ryan zou ons in het Lido bij het 

Leidseplein om negen uur ontmoeten. 

In die tijd had ik met een paar andere 

filmjournalisten het blad Film Fan waarin 

we belangrijke interviews met bekende 

filmpersoonlijkheden plaatsten en Ryan O 

`Neal zou een aanwinst zijn. Ik was nooit 

een grote fan van de man geweest. Hij 

was beroemd geworden met de eerste 

lange tv serie die we ooit op de 

Nederlandse tv te zien kregen, Peyton 

Place en deze keurig jonge Amerikaan 

paste al helemaal niet bij de tijdgeest van 

de langharigen. Hij was een ouderwetse 

jongeman, maar dat kwam misschien 

omdat Peyton Place een boek ( en een 

speelfilm) uit de jaren vijftig was. Maar hij 

was goed op zijn plaats in de films van 

Peter Bogdanovich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een zenuwachtige Marie-Anne stond bij 

de tramhalte van het Leidseplein op me te 

wachten en samen liepen we naar het 

Lido. Daar was alles donker en toen we 

binnenkwamen stonden  we in een lege 

hal. Voorzichtig keek ik om me heen maar 

er was echt niemand op een receptionist 

na. Ik voelde al dat we in de maling waren 

genomen en de receptionist had ons niets 

te melden. Ik wilde er nog een telefoontje 

aan wagen. Ik belde het Hilton en vroeg 

voorzichtig of er misschien een mijnheer 

O`Neal uit Amerika   aanwezig was. Het 

antwoord was negatief en toen gaf ik 

maar prijs dat het om Ryan O`Neal ging. 

De receptionist antwoordde toen 

enthousiast dat hij er niet logeerde ,maar 

wel van harte welkom was. 

 

What’s up Doc? met Barbra Streisand 

 
Paper Moon met Tatum O’Neal 
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Wij voelden ons letterlijk in de kou staan 

en we hebben nog even gewacht of er nog 

iemand zou roepen: Een april!! Maar zelfs 

dat bleef uit. En zo heb ik me heel lang 

afgevraagd wie mij die grap had geleverd. 

Een dag later belde Ernest Bender van 

Warner- Columbia me op dat ik met 

karakter acteur Lionel Stander in het 

Amstel Hotel kon gaan praten. Ik vertelde 

wat er die avond  was gebeurd, maar 

Ernest verzekerde me dat dit absoluut 

echt was. En zo kreeg ik toch nog een 

mooi exclusief interview dat ik plaatste in 

Het Parool. Een paar jaar later kwam Ryan 

O`Neal echt naar ons land om in A bridge 

too far mee te doen. Zijn  rol was te 

midden van veel grote acteurs niet erg 

indrukwekkend en langzamerhand verloor 

hij zij status van  belangrijk acteur. Hij 

trouwde met Farah Fawcett en moest mee 

maken dat ze aan kanker stierf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet zo lang geleden kwam deze “grap” 

weer ter sprake en toen zei iemand: Oh 

dat is precies een grap  die Simon van 

Collem zou uithalen. Ik geloofde hem , 

maar ik kon dat niet meer bij Simon 

verivieren, want hij was inmiddels dood. 

 

  

 

Met Dirk Bogarde, Sean Connery en Gene 
Hackman in A bridge too far 

 

Met Peter Faber in A bridge too far 
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VOLGENDE MAAND IN FILM FUN 10: DE KRIMI’S IN 

DUITSLAND IN DE JAREN 60 

 


