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Thys met Dale Evans en Roy Rogers in het Roy Rogers Museum in 1991. Foto: Still-Photo. 
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In de troosteloze jaren vijftig  

was er voor kinderen maar een 

ontsnappingsmogelijkheid naar 

een betere, opwindender 

wereld; die in de buurtbioscoop. 

In mijn geval de Monopole bij 

het station in Zandvoort waar ik 

op zondagmiddag  om 14.30  

me kon vergapen aan de wereld 

van Laurel en Hardy, Abbott en 

Costello, Roy Rogers, Norman 

Wisdom, The Stooges of George 

Formby. Ik begreep dat er 

buiten Zandvoort iets 

spannender  bestond ook al 

waren  veel van die films tien of 

twintig jaren eerder gemaakt. 

Roy Rogers was de Koning van 

de Cowboys. Hij zag er goed 

gekleed uit, kon prima  schieten 

en vechten, zong  een leuk 

liedje  en werd bewonderd door 

mooie cowgirls ( meestal Dale 

Evans). En er  liep een grappig 

groezelig oude man om hem  

heen, George “Gabby “Hayes, 

die voor het komische element 

Door Thys Ockersen foto’s Thys 

Ockersen/ Still-Photo 

 

zorgde. Ik had geen idee dat in 

die periode van de zingende 

cowboys- vaak radiosterren die 

films mochten maken- er veel 

sterren waren: Eddie Dean, 

Gene Autrey, Charles Starrett, 

Wild Bill Elliott, Lash LaRue, 

Monte Hale, Rex Allen en Allan 

“Rocky”  Lane. Een enkele keer 

zag je een film van een van 

hen. Ze konden niet aan Roy 

tippen. Op een na. Ik vond Allan 

“Rocky” Lane een 

indrukwekkende  stoere cowboy 

met grote beenbeschermers en 

een strak gezicht. Hij leek meer 

op een cowboy dan die 

radiozangers. Maar hij moest 

het toch afleggen tegen Roy, 

Dale en Trigger, het knapste 

paard uit de films.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan “Rocky” Lane. 
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Pas vele jaren late begreep ik 

dat Roy zo`n 90 films had 

gemaakt , maar de distributeur 

Centra  Film had weinig 

verbeeldingskracht en stuurde 

altijd dezelfde vijf of zes films 

naar Zandvoort.  In het 

Filmmuseum Eye liggen in een 

depot ongeveer 30 a 35 films 

van Roy Rogers, dus er was een 

grotere keuze mogelijk geweest. 

Als kind vonden we die liedjes 

niets , hij moest gewoon 

vechten en schieten.  Roy sprak 

zeer tot de verbeelding aan. 

Achter mijn huis was een stuk 

park waar we cowboytje 

speelden en degeen die het 

beste klapperpistool had mocht 

Roy zijn. Een jongen had opeens 

uit Amerika van een oom een 

mooi stel zilveren 

speelgoedrevolvers met een 

holster gekregen. En die jongen  

beweerde ook nog dat die oom 

Roy ontmoet of gezien had. 

Daar kon geen van ons 

tegenop; hij mocht Roy zijn, wij 

waren de boeven. Je kon ook 

ansichtkaarten en cowboy 

plaatjes bemachtigen met Roy 

Rogers er op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik weet wel dat als uitzondering 

de Monopole een echte western 

in de matinee draaide, White 

feather (1955), over een actie 

van het Amerikaanse leger  om 

met de Cheyenne Indianen in 

Wyoming  vrede te sluiten. Niet 

nadat er veel bloed vloeide. De 

film was in prachtige kleuren en 

het indrukwekkende 

Cinemascope formaat  waarbij 

de prairie goed tot zijn recht 

kwam. Op dat moment 

realiseerde ik me dat die films 

van de zingende cowboys echt 

kinderspel waren vergeleken 

met deze echte western. 

Tegelijkertijd  rond 1958 zag ik 

John Wayne en Dean Martin in 

Rio Bravo , en op tv  My darling 

Clementine van John Ford en 

Western Union van Fritz Lang . 

En dat was andere koek. De 

zingende cowboys verdwenen 

voor goed naar de achtergrond. 

 

 

 

 

White feather met Jeffrey Hunter, Debra Paget 

en Robert Wagner. 
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ROOIE ROGGES  IS KWAAD 

 

 

 

 

 

 

Ergens in de jaren vijftig 

verscheen er in Het Parool  een 

artikel over Roy met een foto 

erbij waarop hij er bezorgd 

uitzag. Het was een filmfoto, 

maar hij paste bij het artikel dat 

over de verkoop van de Roy 

Rogers films (en  andere 

westerns) door Republic baas 

Herbert Yates aan de 

Amerikaanse tv. Hij kreeg er 

een mooie som geld voor, maar 

de spelers uit die films kregen  

helemaal niets. Bovendien 

creëerde hij een grote 

concurrentie met die tv 

uitzendingen ten opzichte van 

de bioscoop voorstellingen. 

Blijkbaar had Yates de bui zien 

hangen dat  zijn films het 

moesten afleggen tegen de tv 

en dat de tijd van westerns in 

de matinees voorbij was. Roy 

was kwaad en eiste een aandeel 

van de verkoop. Hij nam actie, 

procedeerde en won. Nou, een 

gedeelde overwinning want zijn 

films bij Republic waren voorbij.  

En omdat hij moeilijkheden had 

gemaakt was hij ook niet erg 

welkom bij andere studio`s “If 

you can`t win them, join them “ 

is de gevleugelde uitdrukking en 

Roy , Trigger en Dale gingen 

voortaan half uur  films maken 

voor de tv. Roy had het geluk 

dat hij de eigenaar van Trigger 

was. Daar kon Yates niet 

aankomen. 

 

 

 

 

 

Meer dan 100 tv shows die gek 

genoeg nooit in ons land werden 

vertoond. Daar was natuurlijk 

een reden voor, want toen ik ze 

later zag waren ze veel minder 

leuk dan de speelfilms. In dertig 

minuten moest een verhaal 

verteld worden en ze hadden 

een bepaald stichtelijke, 

religieuze ondertoon. Als  aan 

het eind de boef aan zijn einde 

was gekomen dan wist Dale 

Evans wel een opmerking te 

maken dat hij  een beter leven 

had moeten leiden en wat meer 

naar de kerk had moeten gaan. 

Roy, Dale en Trigger verdwenen 

uit mijn leven. John Wayne, 

Audie Murphy, James Stewart, 

Anthony Mann, Bud Boetticher , 

John Ford en Howard Hawks 

kwamen er voor in de plaats. 

 

 
Herbert Yates. 
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DE TERUGKEER VAN ROY 

ROGERS 

Toen we in het videotijdperk 

terecht kwamen was er een 

distributeur in Nederland die zijn 

hand legde op een aantal Roy 

Rogers films die ik na veel jaren 

weer bekeek. Ik was 

ontvankelijker voor de liedjes, 

maar ik zag ook dat er met 

krappe budgetten was gewerkt 

en dat veel van die verhalen op 

elkaar leken. Ik vond ze toch 

nog charmant, deed me denken 

aan mijn jeugd in de Monopole. 

Toen ik in 1975 voor het eerst 

naar Hollywood ging wilde ik wel 

het Roy Roger Museum zien dat 

ergens buiten LA lag.  

 

 

 

 

 

Ik bekeek de inboedel en 

trofeeën van Roy in een grote 

langwerpige barak. Ik 

verbaasde me over een aantal 

zaken. Elk onderwerp lag in een 

soort etalage. De dieren die Roy 

op de jacht had geschoten van 

konijntjes  tot en met grote 

hertenkoppen. Een uitstalling  

van religieuze objecten want 

Roy en Dale waren zwaar in de 

Heer. Een collectie wapens 

achter glas; cowboy kleding;  

een auto met pistolen er op 

gesoldeerd en top of the bill: de 

opgezette Trigger, alsof hij nog 

in leven was. Het was een 

beetje een desillusie. Roy en 

Dale deden alleen nog radio-

uitzendingen, zongen liedjes en 

opende Rodeo’s.  Ze waren in 

de zestig . Er waren in 1975 

natuurlijk nog erg veel fans die 

het museum bezochten en hun 

jeugd zagen herleven. De oude 

films werden in Amerika vaak en 

in Nederland nooit op de tv 

vertoond. Gene Autry die net zo 

populair als Roy was en 

stinkend rijk was geworden 

bedacht een beter museum: The 

Western Heritage Museum dat 

in Riverside staat. 

 

 

 

 

 

 

 

Dit museum is nauwelijks een 

ego trip voor Gene zelf. Het 

museum houdt zich bezig met 

de geschiedenis van het wilde 

westen en een klein gedeelte is 

gewijd aan de oude westerns en 

daar weer een heel klein 

gedeelte van aan de westerns 

van Gene Autry. Dit museum zit 

in een prachtig gebouw en 

 

 
Een beeld van Gene Autry voor de 

bioscoop van het Western 
Heritage Museum. 
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bestaat  nog steeds, terwijl 

Roy’s museum is opgeheven 

met het uitsterven van de fans. 

Weer verdween Roy uit mijn 

leven. 

 

 

 

 

 

 

 

EEN DOCUMENTAIRE OVER ROY 

ROGERS 

In 1991 was ik in Hollywood. Ik 

had een aantal opdrachtfilms 

gemaakt waar ik niet vrolijker 

van werd. Ik snakte naar een 

eigen documentaire zoals die 

over Sam Fuller en Don Siegel, 

maar ik kon niet bedenken wat. 

Op een ochtend werd ik wakker 

in de Holiday Inn en een van 

mijn grote genoegens in 

Amerika waren de ochtend 

shows. We hadden nog geen 

ochtend tv in Holland in die tijd. 

Het nieuws meldde dat Roy 

Rogers uit het ziekenhuis was 

ontslagen na hartproblemen. Ik 

dacht onmiddellijk dat het leuk 

zou zijn om hem een keer te 

spreken voor een tijdschrift, of 

nog leuker om hem te filmen. Ik 

ging niet meteen bellen, hij was 

tenslotte net uit het ziekenhuis, 

maar toen ik een paar weken 

later weer thuis was begon ik 

met het Roy Rogers museum te 

bellen en werd doorverbonden 

met Roy Rogers jr, bijgenaamd 

Dusty.  Ik kreeg te horen dat 

het niet uitgesloten was om met 

zijn vader een interview te 

maken, maar op dit moment 

was hij nog heel zwak. Al verder 

pratend bleek dat Dusty het 

museum runde en dat Dusty 

optrad met Roy`s oude band 

The Sons of the Pioneers; niet 

meer in de originele bezetting, 

want die waren dood, maar wel 

met een aantal musici die al 

jaren speelden.  

 

 

 

 

 

 

 

Er was een concert gepland in  

Branson, Missouri. En dan was 

er nog het Roy Rogers Festival 

dat jaarlijks in Portsmouth, Ohio 

werd gehouden, waar fans en 

medespelers van Roy`s films-

voor zover ze nog in leven 

waren- hun opwachting maken. 

Een waar cowboy festijn. Soms 

kwamen Roy en Dale ook, maar 

 
Bob Nolan & The Sons of the 

Pioneers. 

 

Roll on Texas Moon met Dale Evans. 
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het viel te betwijfelen of dat dit 

jaar ging gebeuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik kreeg het idee dat er 

materiaal genoeg was om een 

echte documentaire te maken. 

Maar gezien de broze conditie 

van Roy moest ik snel handelen. 

Niet veel later bedacht ik  dat 

een  handelaar van het 

Waterlooplein, Frits, die dubbele  

foto`s van Roy had van mij had 

overgenomen me onlangs had 

vertelde dat hij op 

Koninginnedag op straat stond 

met zijn handel en dat een 

jonge Amerikaanse vrouw Roy`s 

foto`s zag en zei: “That’s my 

granddad! “ Ik vond dat een 

raar verhaal en hechtte er niet 

veel waarde aan, maar nu vroeg 

ik me af of er echt een 

kleindochter in Amsterdam zat. 

Ik belde Dusty opnieuw op en 

die zei me dat zijn nichtje Mindy 

Petersen met man en kinderen 

in een Christelijke missiepost 

zaten. Die bleek aan de kop van 

de Zeedijk tegenover het 

Centraal Station te zitten en ik 

kreeg haar telefoon nummer. 

Het verhaal was waar! En ik had 

weer een mooi item voor mijn 

film. 

ROY ROGERS KING OF THE 

COWBOYS 

De titel was snel bedacht, het 

maken van in documentaire had 

veel voeten in aarde. Ik had 

geen zin om de lange weg van 

een financiering via het 

filmfonds of de tv af te gaan. 

Net als bij het maken van Sam 

Fuller & The Big Red One begon 

ik gewoon met mijn spaargeld, 

omdat ik bang was  dat langer 

wachten de kans groter maakte 

dat ik Roy nooit te spreken zou 

krijgen. En ik twijfelde of dat 

wel zou gaan lukken als ik naar 

Amerika ging om te filmen. Het 

was dus een gok. Ik verzamelde 

een kleine crew waarvan Peter 

Brugman met wie ik recentelijk 

een opdracht film had gemaakt 

en die  bij mij in de klas had 

gezeten op de NFA de 

cameraman werd. Het 

uitgangspunt van de film  werd 

mijn zoektocht naar mijn jeugd, 

een ontmoeting met de held uit 

die jeugd, Roy Rogers, thans 79 

jaar oud. Ik wilde de film met 
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opnamen van de oude cowboy 

beginnen ,maar Dusty liet weten 

dat ik eerst maar de rest moest 

gaan filmen en dat we dan 

zouden zien of zijn vader in 

staat was om voor de camera te 

verschijnen. 

MINDY PETERSEN 

 

 

 

 

 

Dale Evans heeft al op haar 

vijftiende  (of daaromtrent) een 

kind gekregen, een jongen die 

Tom werd genoemd en die altijd 

moest doorgaan voor haar 

jongere broertje. Het grote 

geheim van de familie Rogers. 

Hij zelf heeft weer dochters 

waarvan Mindy de dochter is die 

in Amsterdam woont. Zij is 

achter in de dertig en charmant, 

zeer bereid om een interview te 

geven en we ontmoeten elkaar 

in het Koffie huis  bij het 

Centraal Station in Amsterdam. 

Vanaf het terras waar ik haar 

interview kunnen we zo haar 

huis aan de kop van de Zeedijk 

zien. Ze vertelt me dat ze nooit 

veel met de cowboycultuur van 

haar grootouders te maken 

heeft gehad , maar dat ze wel 

op Trigger mocht zitten en die 

ging een keer opeens op zijn 

achterste benen staan. Ze is er 

erg van geschrokken, maar er 

gebeurde verder niets 

gevaarlijks. Haar grootmoeder 

heeft haar twee keer in 

Amsterdam bezocht en ze had 

niet meteen door dat de Zeedijk 

de hoerenbuurt is. Dale Evans 

twee keer in Amsterdam, 

ongemerkt? Ik kan het niet 

geloven. Mindy belooft me een 

goed woordje bij haar 

grootouders te doen voor mij 

om te komen filmen. Het is bizar 

dat mijn cowboy documentaire 

in Amsterdam begint. Het begin 

is dus gemaakt, nu de rest 

nog….. 

 

HET  ROY ROGERS FESTIVAL 

 

 

 

 

 

Op LAX zie ik een oude man met 

een baard en een cowboyhoed 

met zijn vrouw een grote doos 

slepen. Ik spring op hem af, 

want ik herken in hem John 

Mitchum van wie ik weet dat hij 

op het Roy Rogers Festival is 

uitgenodigd. We gaan in een 

koffieshop zitten en raken aan 

de praat. John is een acteur op 

een veel lager plan dan zijn 

broer Robert Mitchum, die hij 
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liefdevol brother Bob noemt.  

Vaak zat hij als barkeeper in de 

westerns van brother Bob.  

 

 

 

 

 

 

 

We hebben meteen een goede 

verstandhouding en zijn vrouw 

Bonnie vindt het  hele filmgedoe 

prachtig. Op naar Ohio en in het 

vliegtuig praten we verder. Het 

eerste contact is gelegd. Drie 

uur rijden met de auto van 

Columbus in Ohio ligt 

Portsmouth waar het Roy 

Rogers Film festival gaat plaats 

vinden. Mijn crew zal een  

cultuur shock krijgen als ze die 

cowboywereld meemaken. 

Iedereen loopt in cowboy kledij 

en het zijn vrijwel alleen oudere 

mensen, de fans die Roy en 

Dale hebben meegemaakt. Het 

zijn ook heel aardige mensen 

die gastvrij zijn en ons hartelijk 

begroeten als die “folks from 

Holland”. Ze hebben geen idee 

dat Roy Rogers ook buiten zijn 

eigen land populair was. En 

waar Holland ligt moet je soms 

ook uitleggen. De organisatrice 

is Nancy Horseley en haar man 

LaRue helpt ook mee. Die wordt 

The Democrat genoemd, want 

dat is bijzonder in Ohio. De rest 

is voornamelijk Republikein. 

En zo maak ik, kennis met de 

gasten. John ken ik inmiddels , 

de andere acteurs / actrices zijn 

Terry Frost ( meestal de sheriff 

in westerns), Pierce Lyden ( 

altijd de boef), Linda Hayes ( 

het leuke meisje ), Ruth Terry 

(ook het leuke meisje ) en Lash 

laRue ( ooit de zwart geklede 

held met de zweep in zijn eigen 

westerns). Ze ondergaan graag 

de belangstelling en de adoratie 

van de fans, want ze spelen al 

heel lang niet meer in films en 

de wereld heeft ze vergeten. 

Dusty is er ook en hij heeft 

nieuws van Roy en Dale. Het 

gaat wel met ze ,maar ze 

komen niet en dat is natuurlijk 

een teleurstelling. En het is 

natuurlijk bizar dat er een feest 

wordt gegeven waarbij de ere 

gasten ontbreken.  

 

 

 

 

 

 

We beginnen bij het ontbijt te 

filmen –waar wij ook worden 

voorgesteld- en daarna is er een 

markt waar spullen van 

westerns worden verkocht: De 

 

John & brother Bob Mitchum. 

 

Hier begon het allemaal mee: de kauwgumplaatjes. 
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memorabilia. Tafels met 

stripboeken uit de jaren vijftig 

die toen 25 dollar cent kostten 

,maar nu 25 of 30 dollar. 

Klapper pistolen, shirts met Roy 

en Trigger, kopjes met Roy en 

Dale, knipmessen met Roy, 

Blikken trommels met de 

western held etc. Op een nadere 

tafel liggen echte revolvers 

uitgestald. Gemiddelde prijs  

700-1000 dollars. Ik krijg een 

grote behoefte om er een paar 

te kopen, maar ik  kan ze nooit 

Nederland binnen krijgen, 

bovendien heb ik mijn geld voor 

de documentaire nodig.  Bij een 

andere tafel staan drie hele 

oude dames shirts te verkopen 

die onlangs zijn gedrukt . Of ze 

een fan van Roy zijn. “We love 

Roy !” roepen ze enthousiast: 

“He is the best ! “ 

RUTH TERRY, ROY`S CO-STAR 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb nog nooit meegemaakt 
dat een vrouw van twee en 

zeventig met me flirt, maar 

Ruth Terry, de tegenspeelster 
van Roy Rogers uit  The man 

from music mountain (1943) en 
Hands across the border (1944) 

is daar toch wel een beetje mee 
bezig. Ze staat me heel 

vriendelijk aan te kijken, ik 
bloos er van. Ze was in die oude 

films een schattig meisje en dat 
jeugdige gezicht  is er nog 

steeds. Ik wil alleen maar weten 
of ze niet verliefd was op de 

zingende cowboy, maar ze geeft 

een handig antwoord: “Oh, dat 
waren we allemaal je moest wel 

.Roy zag er zo goed uit, je werd 
wel verliefd.” Ik laat haar een 

oude foto van haar  zien en ze 
zegt alsof het een ander meisje 

is: “ Isn`t she lovely?”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERCE LYDEN, GENTLEMAN EN 

OUTLAW 

Pierce Lyden heeft ongeveer 

honderd en vijfentwintig 
speelfilms gedaan en veertig tv 

rollen. Altijd de boef. Maar het 
kan ook meer zijn, want de 

rollen van Pierce waren zo klein 
dat hij vaak geen credit kreeg. 

Hij wordt nu binnengehaald als 
een ster, maar daar moet hij om 

lachen.  
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“Ze behandelen ons als echte 
sterren, maar dat was ik nooit, 

ik was een gewone bijrol speler. 
Elke keer dat ze je ego een 

beetje voeden voel je je 
geweldig.” Het is zelfs moeilijk 

hem op film terug te vinden, zo 

klein zijn zijn rollen. 

 

 

 

 

 

 

Hij is nu midden tachtig. Een 

keurige gentleman die in een 
gewoon pak voor zakenman zou 

kunnen doorgaan. In 
tegenstelling tot een paar 

andere westernacteurs in het 
festival die zijn stijl missen. Hij 

maakt ook fotoboeken met de 

films waar hij in speelde en de 
cowboys met wie hij werkte. Hij 

is misschien de enige oude 
acteur die het hele cowboy 

gedoe en verering heel goed 
kan relativeren. 

LASH LARUE, KING OF THE 
BULLWHIP 

 

 

 

 

 

 

 

Lash LaRue, westernheld van 
1945-1949, is de vaste gast van 

het Roy Rogersfestival in Ohio. 
Hij woont vaak in een trailer, 

behalve als hij weer een vrouw 
aan de haak heeft geslagen. Hij 

is echt “trailer trash” zoals men 
dat in Amerika noemt. Een 

onaangename, gefrustreerde 
acteur die nooit die hoogte van 

een Roy Rogers of Gene Autrey 

heeft gehaald en maar vier 
jaren populair was in B-

westerns. Hoe populair is nu 
moeilijk in te schatten. Hij 

maakt er zelf van dat hij 
minstens zo belangrijk was. 

 

 

 

 

 

 

Zijn kenmerk: zwarte kleding en 
een lange zweep die hij vaardig 

hanteerde om de boeven van 

hun revolver te ontdoen. 

 

 

 

 

 

 

Waarschijnlijk vanwege zijn 

slechte, negatieve verschijning 
is zijn loopbaan voortijdig tot 

een einde gekomen. Daarna 
dook hij nog wel eens in een 

film- en tv serie op, maar men 
had hem helemaal 

afgeschreven. Nu ondervindt hij 

weer een beetje glorie, maar 
iedereen weet dat hij zijn 

vrouwen altijd slaat. En hij is al 
tien keer getrouwd. De vrouw 

die hij deze keer bij zich heeft 
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ziet er uit als een dame met 
geld. Ze past eigenlijk helemaal 

niet in het westernsfeertje en hij 
is niet erg aardig tegen haar. 

Een jaar later is hij van haar af 
en probeert hij het nog een keer 

met de voormalige danseres 

Marion Callahan die de weduwe 
is van Terry Frost, een man die 

vaak de sheriff speelde. Ik 
begrijp niet wat ze met die 

bruut moet, ze komt over als 
een verlegen muisje. Lash is 

opgenomen in mijn 
documentaire Roy Rogers, king 

of the cowboys, maar hij werkte 
nooit met Roy. Hij zat bij een 

andere studio. En wij hebben 
hem ook maar betaald voor zijn 

medewerking om verder van 
hem af te zijn. Toch weet hij 

zich een beetje er bovenop te 

werken. Hij heeft een zakelijke 
partner die bij hem aan tafel zit 

op de filmmarkten. Ze verkopen 
niet alleen foto`s, maar ook 

zwepen en klapperpistolen. Een 
paar jaar daarna zit Marion 

Callahan aan mijn tafel bij The 
Golden Boot Awards, opnieuw 

weduwe. Lash la Rue is bij de 
ghostriders in the sky.  

 

DE NIEUWE SONS OF THE 

PIONEERS 

We filmen  het huis waar Roy 

opgroeide en ik interview Roy`s 

zuster Cleda die daar nog in de 

buurt woont. Het festival speelt 

zich in een hotel af war wij ook 

verblijven en sommige ruimtes 

zijn afgehuurd om oude 

westerns van Roy en anderen  

te draaien.  De organisatie zorgt 

er voor dat ze films hebben 

waar de gasten in voorkomen. 

Dusty arriveert ook en treedt 

top de eindavond op. Hij is 

eigenlijk een goede zanger, 

maar hij mist het charisma van 

zijn vader. Als jochie trad hij op 

in de tv films van zijn  vader, 

maar hij is gestopt met acteren. 

Hij heeft nog een zangcarrière 

en runt het Museum in 

Victorville. Nog is het me niet 

duidelijk of ik Roy te spreken 

krijg, maar ik ga nu eerst naar 

Branson in Missouri waar een 

groot centrum is gecreëerd met 

Theaters en waar Dusty samen 

met The Sons of the Pioneers 

gaat optreden. We vliegen er 

naar toe en filmen een groot 

deel van het concert. De 

“nieuwe “ Pioneers hebben 

gewoon  het repertoire van de 

originele bandleden 

overgenomen zoals we ze altijd 

in de films zagen en ze hebben 

veel succes met de ouwe 

cowboyliedjes. 

 

 

 

 

 

 

 

Dit soort muziek hoort niet echt 

bij de Country  Music rage en 

Dusty heeft op de eindavond in 
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Portsmouth al laten merken dat 

hij niet veel op heeft met die 

oude, hasjiesj rokende hippie 

Willie Nelson. Hij  bevestigt een 

vlecht aan zijn haren en imiteert 

Willie Nelson; beter gezegd hij 

neemt hem in de maling. Tot 

hilariteit van het publiek. 

 

 

 

 

 

 

Terug naar LA waar we wat 

sfeeropnamen van de borden in 

Hollywood en de Palmbomen in 

Beverly Hills maken. Ik bel nog 

een keer met Dusty, want als 

het interview met zijn vader niet 

gaat lukken dan keren we 

huiswaarts met een erg onaffe 

film. Met het geluk is met mij, 

Roy is aanspreekbaar en we 

reizen naar Victorville. Ik heb 

inmiddels wat cowboykleding 

aan want ik ben alom aanwezig 

in mijn eigen film. De Hollandse 

jongen op zoek naar zijn idool 

uit zijn jeugd. Ik rij in een 

huurauto naar het Museum. Het 

museum is snel gevonden want 

het grote gebouw ( dat in plaats 

van de barak kwam) heeft een 

wel tien meter hoog beeld van 

Trigger voor de deur staan. Bij 

documentaires ga je zo ver 

mogelijk uit van echte 

momenten. Het zou mooi zijn 

om mijn eerste ontmoeting  

echt te laten plaats vinden, 

maar de werkelijkheid is dat ik 

in een klein kantoor kennis ga 

maken mat de legendarische 

zingende cowboy. Daarna doen 

we het nog eens dunnetjes over 

voor de camera. Net alsof dus.  

Het is bizar als ik in de donkere  

ingang kom zie ik als ik aan de 

duisternis gewend ben aan elke 

zijde van de deur een oude man 

zitten met een apparaat op de 

buik. Het kan niet waar zijn, dit 

zijn twee mannen die  met een 

draagbare dialyse apparaat hun 

bloed zitten te verversen. Dit 

brengt me terug naar 1977 toen 

ik een film voor de Nier 

Stichting Nederland maakt en in 

Salt Lake City  Dr.William Kolff 

de uitvinder van de Dialyse 

filmde. Hij had toen net een 

draagbaar dialyse apparaat 

uitgevonden dat we met een 

patiënt op het terrein van het 

ziekenhuis filmden . Net Science 

Fiction en ik heb er nooit meer 

wat over gehoord, want in 

Nederland  zijn de afstanden 

klein en kan je zo een 

ziekenhuis bereiken. Maar in de 

USA leggen mensen grote 

afstanden af . En daar zitten ze 

dus, ik word van de fantasie 

wereld van de cowboys terug 

geslingerd naar de realiteit van 

nier problemen….. 
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In het kantoor wacht Dusty op 

me en Francis de oude 

secretaresse van Roy die 

waarschijnlijk al vele jaren voor 

hem werkt. Er komt een oude 

man in een jacket en een 

baseball cap binnen met een 

zonnebril op. De onherkenbare 

Roy Rogers zou door zelfs de 

fanatiekste fan niet meer 

herkend worden, maar als hij 

het petje afzet, het jasje 

uitdoen en de zonnebril afzet 

dan hoeft hij alleen nog maar de 

cowboy hoed op te zetten en 

voilà, daar staat Roy Rogers in 

volle glorie voor me. 

 

 

 

 

 

 

Om de oude jaren in zijn gezicht 

wat weg te werken doet hij een 

beetje make-up op. Hij is een 

professional en het image van 

de cowboy held moet bewaard 

blijven. Het is erg leuk om met 

hem kennis te maken en hij is 

allervriendelijkst. Ik denk dat 

Dusty al helemaal heeft 

uitgelegd wat ik met mijn film 

bedoel en hij is akkoord. Ik krijg 

naar verloop van tijd een seintje 

dat we kunnen draaien en we 

gaan het museum in. Hij heeft 

me laten weten dat hij cowboy 

close-ups wil, dat wil zeggen 

niet te dichtbij,  eigenlijk 

medium close-shots. Ik denk 

dat Dusty hem al gewaarschuwd 

heeft dat we bij zijn interview in 

Branson zowat met de camera 

in zijn neus zaten. 

DE OPNAMEN VAN DE DOC. 

We beginnen de ontmoeting te 

filmen die Roy en ik heel 

natuurlijk acteren, maar opeens 

breekt Roy de opnamen af, er 

worden geen cowboy close-ups 

geschoten; Peter staat te dicht 

bij. We beginnen overnieuw en 

houden met de wensen van Roy 

rekening. Alles verloopt heel 

vlot. We lopen langs foto`s en 

Roy wijst op zijn eerste vrouw 

Arlene ( de moeder van Dusty) 

die helaas is overleden. En daar 

is een foto van George “Gabby “ 

Hayes die vaak de side-kick van 

Roy speelde. Een oude iezegrim  

in slordige kledij. Maar Roy 

vertelt dat in werkelijkheid 

George de set opkwam in een 

mooie  auto zijn keurige 

maatkostuum uittrok, zijn gebit 

uit zijn mond nam en 

veranderde in de oude cowboy. 

 

 

 

 

 

“You darn tootin’ “ 

 
Roy Rogers en zijn secretaresse Francis. 
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We gaan de ruimte  waar 

Trigger,  Buttermilk  (Dale’s 

paard) en Bullet ( Roy’s 

herdershond) zijn opgezet. ”Zo 

veel mensen hielden van 

Trigger. Ik kon het niet over 

mijn hart verkrijgen om hem te 

begraven, dan weet je wat er 

met zo’n paard gebeurt, dus ik 

heb hem laten opzetten zodat 

iedereen naar hem kan kijken. 

Hij was zo’n bijzonder paard, hij 

deed alles voor me.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik sta naast Roy en zie opeens 

Trigger voorover buigen. Wat, 

komt  hij weer tot leven ,maar 

Roy heeft een beugel gepakt en 

trekt aan zijn paard. Het leek 

even alsof Trigger  van zijn 

sokkel kwam en weg zou lopen .  

We gaan in de Cadillac met 

pistolen zitten en vervolgen ons 

gesprek. Ik vraag hem hoe hij 

heeft leren paardrijden. “Ik 

deed het zonder zadel, dat is 

een goede manier. 

 

 

 

 

 

 

“En hoe is hij bij de film 

gekomen ? “ Ik hoorde in een 

studio dat ze naar iemand 

zochten die kon zingen  en 

spelen. Ik ben er op afgegaan  

en deed auditie. In het begin 

had ik kleine rollen o.a. als 

tegen speler van Gene Autry  

die toen de grote ster bij 

Republic Pictures was. Hij had 

meningsverschillen met de 

studio en toen hebben ze mij 

naar voren geschoven.  Er is 

altijd door de pers  

gesuggereerd dat  ik ruzie zou 

hebben met Gene ,maar dat is 

absoluut niet waar, ik had nooit 

ruzie, met niemand trouwens.” 

Vindt hij nu nog westerns leuk ?  

 “Eigenlijk alleen Dances with 

wolves; de charme van onze 

films is verdwenen, de tijden 

zijn veranderd, helaas, die 

komen nooit meer terug.” 

We nemen buiten hartelijk 

afscheid. Hij zwaait nog vanuit 

de auto, ik zie alleen een hand. 
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Dat is op dit moment het einde 

van mijn film. We hadden 

trouwens iets anders gepland. 

Ik zou met Dusty en een paar 

van zijn vrienden naar het bos 

gaan en gaan schieten op 

voorwerpen. Leek me leuk met  

iedereen in cowboy tenue, maar 

Dusty heeft niet geregeld dus 

die scene veranderd. Het paste 

ene beetje bij het beeld dat de 

uiteindelijke film achterliet  bij 

het zoontje van een vriend van 

mij die zei dat deze film liet zien 

hoe Thys cowboy werd. 

Dusty vindt trouwens dat zijn 

moeder Dale ontbreekt. Zij is de 

drive achter Roy, mag niet 

ontbreken. Het is dus duidelijk 

dat ik terug moet keren om 

meer te filmen. Eerst maar 

monteren en financiering 

zoeken.  

 

 

 

 

 

 

Dat lukt vrij snel Ik, altijd Leo 

Mees van de BRT die 5000 

guldens bijdraagt, ik krijg 

subsidie van het film fonds, en 

daarom ook van het 

stimuleringsfonds, Het Film 

Museum wordt de distributeur 

en ik vind de NOS als omroep. 

Ik krijg niet alleen mijn 

investering  terug ,maar kan de 

filmopnamen  vervolgen. 

 

 

 

 

WILLIAM WITNEY 

 

 

 

 

Ik keer in het najaar terug voor 

aanvullende opnamen. Een 

interview met William Witney 

een van de regisseurs van de 

Roy Rogers films. We 

ontmoeten elkaar in Sacramento 

en hij vertelt een prachtig 

verhaal-met tranen in zijn ogen- 

hoe hij Trigger nog vlak voor 

zijn dood in een stal heeft 

gezien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ik riep hem, he Trig!, en zijn 

oren spitsten. Hij was 33 jaar, 

dat is behoorlijk oud voor een 
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paard.” William Witney is een 

van de weinig mensen die niet 

over Roy heeft geschreven, 

maar wel over Trigger. Kan hij 

het fenomeen Roy Rogers 

verklaren ? “Wel, de gemiddelde 

Amerikaanse man is een 

hardwerkende arbeider die 

thuiskomt in zijn vieze kleding 

en Roy ziet er uit alsof hij uit 

een verbandtrommel is 

opgedoken, heel clean. Dat 

vond de Amerikaanse vrouw wel 

mooi.”  

 

Hij laat me nog wel weten dat 

hij het normaal vond dat in de 

westerns het heden en verleden 

door elkaar liepen. Er werd op 

paarden gereden en in 

vrachtauto’s.  Maar ik vond het 

wel  heel raar dat in de tv shows 

Dale in een koffieshop werkte 

waar ze de modernste 

koffiemachine hadden ! “ 

( waarschijnlijk als reclame) . 

 

ROY EN DALE 

 

 

 

 

 

 

 

Nu breekt het moment  aan dat 

Dale bij de film wordt 

betrokken. Het is een 

ontroerend stel en een paar fans 

kunnen hun geluk niet op in het 

museum als ze oog in oog met 

hun idolen van weleer komen te 

staan.  Roy praat met de fans 

en gaat met ze op de foto. Hij 

houdt er niet van om 

handtekeningen uit te delen. Ik 

krijg waar voor mijn geld. Roy 

en Dale zingen met de fans 

Happy Trails , het liedje uit hun 

tv serie en tot slot doen ze iets 

wat ze nog nooit deden in hun 

films, ze kussen elkaar. Dale 

heeft inmiddels verteld  dat ze 

niet alleen derde op de titels 

was ( na Roy en Trigger ), maar 

dat de kinderen het helemaal 

niet zagen zitten als zij Roy een 

zoen gaf. :”Oh no, they didn’t 

like it at all! ” Maar Roy kuste 

wel Trigger, “ Only the horse! “ 

schatert  Dale. 

Terwijl , de aftiteling  over het 

beeld rolt zit ik onder een grote 

cactus en blaast de wind een 

struik- tumbleweed- langs me 

heen. Sfeervoller kan het niet. 
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Tenslotte film ik in Amsterdam 

een mooie scene bij de Desmet 

bioscoop, een van de weinig 

bioscopen die nog van heel 

vroeger over is. Kinderen komen 

met een tram  bij de Desmet, 

inclusief de kleine Thys (Joey 

Willemse) die gefascineerd naar 

de vitrine kijkt waar de foto`s 

van de Roy Rogers film hangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen in kledij van  de 

jaren vijftig zien binnen  wat 

journaals uit die tijd en dan de 

hoofdfilm. Het leuke was dat  ze  

net zo opgingen in die oude film 

als  wij vroeger, helaas moeten 

we de film afbreken omdat we 

niet de hele ochtend over de 

zaal beschikken. Bij mij thuis 

heeft een goede vriendin, Ria 

Luberti, die ook voor de 

kinderkleding zorgde mijn 

huiskamer teruggebracht naar 

de jaren vijftig. Als ik `s avonds 

thuiskom en ik zie mijn 

huiskamer dan verwacht ik elk 

moment dat mijn ouders 

binnenkomen. Die scenes in de 

huiskamer met de kleine thuis 

onder de tafel met de hond in 

zijn armen, bijna jankend en 

zeurend omdat hij niet naar de 

zondag middag film mag. 

Gevolgd door de scene in de 

bioscoop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DE PREMIERE VAN ROY ROGERS 

KING OF THE COWBOYS 

Soms weet dat je een goed 

filmproject in handen hebt. Het 

gebeurde me met de 

documentaires over Sam Fuller 

en Don Siegel. Met Roy Rogers 

is het gevoel er ook en het komt 

zo uit. Er volgen in 1992 drie 

premières en een aantal 

bezoeken aan western- en 

filmfestivals. In februari 1992 

gaat de film officieel in première 

op het Rotterdams film festival . 

De kritieken en zijn behoorlijk 

goed. Dan volgt de première 

voor vrienden en familie in mijn 

 

 

 
Thys en zijn Trigger. 



20 
 

“eigen” bioscoop in Zandvoort in 

het Circus. Ik heb er veel voor 

over om Roy en Dale naar 

Zandvoort te halen, maar het zit 

er niet in. Ze zijn te oud en 

uitgeput. Ze hebben al zoveel 

feestelijke vertoningen in hun 

leven mee gemaakt; het hoeft 

niet meer. Ik respecteer het en 

gelukkig krijg ik wel  de 

kleindochters  Mindy en haar 

zuster Julie ( die in Duitsland 

woont). 

Om de boel wat op te vrolijken 

zing ik op het toneel met een 

bevriende Amerikaanse actrice 

die in Zandvoort woont, 

Susanne Severeid,  een lied van 

Roy Rogers jr over zijn vader. 

De stemming komt er in en men 

is verbaasd dat ik een cowboy 

liedje kan zingen. We staan in 

cowboy tenue luid te zingen. 

Buiten het theater staan 

mensen van de paarden club 

voor de deur. 

 

 

 

 

De film die 1uur 15 minuten 

duurt  wordt enthousiast 

ontvangen. Het is een leuke 

dag. 

1992 staat helemaal in het 

teken van mijn  documentaire. 

Ik ga naar western festivals in 

Wilmington ( Noord Carolina), 

Memphis. Williamsburg en film 

festivals in Chicago, Denver, 

Boulder, Seattle, Het wijngebied 

in Californië  en Edinburgh.  

En ik kom ook nog in Hof, 

Duitsland, terecht waar een 

festival is dat geleid wordt door  

Heinz Badewitz. Op weg naar 

Hof zit ik met een kreunende 

Terence Davies naast me in het 

vliegtuig. Hij moet bijna kotsen. 

Ik ben niet erg gecharmeerd 

van zijn films en kijk dus wat 

onverschillig naar het lijden van 

de Brit. We landen na een uur in 

Bayreuth en hij haalt adem, 

maar dan nog een uur vliegen 

naar Hof. Ik heb geen 

medelijden met hem. Later als 

ik hem weer op het filmfestival 

zie zegt hij met een verwrongen 

gezicht: “ I’m sure you don’t like 

my films.” Ik kijk hem met een 

valse grijns aan en zeg uit de 

grond van mijn hart “You’re 

right”. Wat een drol. 

Heinz Badewitz begeleidt me bij 

de Q & A na afloop van mijn film 

,maar het publiek  blijkt nooit 

van Roy Rogers te hebben 

gehoord. Heinz staat er wat 

bedremmeld bij. Ik moet er om 

 

Susanne Severeid en Thys. 
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lachen. In Philadelphia arriveer 

ik laat in de middag . Niemand 

haalt me op en ik bel het 

festival. Na een uur komt er en 

man met een oude auto. Hij 

rijdt me naar mijn hotel en de 

directeur van het festival belt 

me op –terwijl ik doodmoe op 

bed neer gevallen ben- dat de 

volgende dag de film om de 

hoek ergens wordt gedraaid om 

12 uur. Niemand haalt me 

echter de volgende dag op en ik 

heb goed de pest in. Ik vertrek 

uit mijn kamer. De film copy  

blijft daar achter en ik ga de 

stad in waar ik die middag  de 

net uitgekomen Jurassic Park 

zie; wat mijn stemming niet 

beter maakt. Als ik terugkeer op 

mijn kamer zijn er allerlei 

berichten van het festival, maar 

ik negeer ze. De volgende dag 

ben ik vroeg vertrokken naar 

het vliegveld richting LA. 

UUR VAN DE WAARHEID 

Ik moet de film nog laten zien 

aan Roy en Dusty. Met de copy 

onder de arm ga ik opnieuw 

naar het museum. Dusty zet 

een 16 mm projector neer in 

een opslagruimte dat volstaat 

met allerlei spullen waar op het 

moment geen plaats  voor is in 

het museum. Het wordt een 

vertoning  voor Roy, Dusty en 

mij. Voor dat we beginnen deelt 

Dusty nog net even wat bakken 

popcorn uit. Echt Americana. Als 

de film loopt kijkt Roy 

aandachtig en dan komt een 

moment waarop ik goed in 

beeld ben en Roy zegt spontaan  

“He, Gabby Hayes.”  Wel ,weer 

een illusie armer, ik lijk niet op 

de westernheld maar op de side 

kick. Ook goed. 

Maar de film valt goed en we 

gaan in het kantoor en Roy 

signeert voor me een aantal 

posters. Wel merkt hij op terwijl 

hij met een vinger over de 

poster gaat “No face” en hij 

heeft gelijk, de poster die toch 

weer in alle haast is gemaakt is 

een abstracte afbeelding van 

Roy Rogers met portretjes van 

de medewerkers van mijn film. 

Artsie fartsie   rotzooi van een 

ontwerpster waarmee mijn co-

producent bevriend is. Ik had 

hem moeten afkeuren. Maar 

Roy en Dusty zijn happy met de 

film en ik geef een aantal video 

kopieën die hij  met kerst aan 

de familieleden  uitdeelt. Ik zie 

mijn kans komen voor iets dat 

ik graag wil hebben, een van 

zijn cowboyhoeden die rond 

liggen in het kantoortje, waar 

hij uit kiezen kan als hij zich 

tussen de fans mengt. Met een 

gul gebaar geeft hij mij een 

mooie witte hoed en legt uit hoe 

je die in goede vorm houdt. 
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Als ik later weer thuis in 

Zandvoort ben ontvang ik een 

oorkonde uit Philadelphia. Ik 

heb met Roy Rogers King of the 

Cowboys een prijs gewonnen. 

Bizar, want de copy is nooit 

gedraaid. Misschien hebben ze 

de video vertoond of heeft de 

jury in ieder geval de video 

gezien. 

De derde “première” is in New 

York in de Film Forum bioscoop 

in The Village. Hij draait daar 

twee weken gevolgd door een 

Roy Rogers film The Golden 

Stallion. Nog voordat ik in New 

York arriveer breekt de paniek 

uit, Republic heeft laten weten 

dat ze verbieden dat mijn film 

wordt vertoond want er zit een 

fragment van Hearts of the 

Golden West in. En die is niet 

rechten vrij. Het is niet waar zeg 

ik tegen de Film Forum, er zit 

alleen een foto van die film in 

mijn folder. Republic heeft geen 

recht van spreken. Alles kan 

doorgaan en ik nodig in New 

York een paar vrienden uit om 

te komen kijken. Een verrassing 

is Monty Alexander een Jazz 

musicus die een fan is van Roy 

die ook aanwezig is. Hij brengt 

een CD van zijn muziek voor me 

mee. 

Op oudejaarsavond loop ik door 

The Village. Het is gezellig druk, 

het nieuwe jaar is net 

begonnen. Opeens word ik op 

mijn schouder getikt-je wil in 

New York niet onverwachts op 

je schouder getikt worden- er 

staan twee hele grote mannen 

achter me. Ik verstijf. Gaat dit 

mijn portemonnee kosten?  

Maar ze zien er vriendelijk uit en 

zeggen “Great movie .” en dan 

realiseer ik me dat ik ze in de 

Film Forum heb gezien. Ik 

herhaal opgelucht adem , het 

nieuwe jaar begint goed. De film 

heeft trouwens in bijna alle 

kranten een geweldig onthaal 

gekregen, alleen de New Yorkse 

Time Out   vindt Roy Rogers een 

rechtse bal en ze hebben er 

niets mee. Ook goed, ik sluit 

New York af met een hamburger 

op Times Square in het Roy 

Rogers restaurant. 

HOE HET VERDER GING MET 

ROY EN DALE  

Ten tijde van de vertoning van 

mijn film in New York besteedt 

de tv er ook aandacht aan.  Film 

criticus Leonard Maltin heeft 

lovende woorden voor mijn film 

en komt meteen op het idee om 

zelf iets  aan  Roy Rogers te 

doen. Dus gaat hij naar het 

museum om een interview met 
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Roy en Dale te maken. Ik zie 

het echtpaar nog een keer 

tijdens The Golden Boot Awards 

en ze zien er inmiddels 

behoorlijk gammel uit. Roy 

sterft tenslotte na veel 

hartproblemen  op 6 juli 1998 . 

Hij is 86 geworden. Voordat hij 

begraven wordt rijdt de stoet 

nog een keer langs het 

museum. Drie jaren later is het 

de beurt aan Dale Evans op  7 

februari 2001. Zij is 88 

geworden. 

Naarmate de fans uitsterven 

verplaatst Dusty het Museum 

naar Branson, Missouri waar 

nog veel oude mensen de 

concerten bezoeken. Maar ook 

daar komt een einde aan, op 12 

december 2009 sluit het 

museum de deuren voorgoed. 

Op 15 juli 2010 vindt er een 

veiling plaats van Christie’s in 

New York. De cowboyhoeden 

van Roy gaan gemiddeld voor 5- 

tot 10.000 dollars weg. Trigger 

wordt verkocht  voor $ 266.500 

aan een kabel maatschappij in 

Omaha, RFD-TV. Ze kochten 

Bullet, de hond  ook en 

begonnen met de opgezette 

beesten te toeren. Voor mij is 

de Roy Rogers documentaire en 

de bezoeken aan de western 

fairs een stimulans om me meer 

in  de het wilde westen te 

verdiepen. 

 

 

 

 

 

 

HET ECHTE WILDE  WESTEN 

Mensen buiten Amerika hebben 

geen idee hoe belangrijk de 

geschiedenis van het wilde 

westen is. De ontginning van  

natuurgebieden ten koste van 

de Indianen stammen, de 

settlers en  stadjes die rond de 

spoorlijnen ontstonden en  de 

veebedrijven; kortom het is 

allemaal het ontstaan in 

positieve en negatieve zin  van 

de Verenigde Staten. Vastgelegd 

in speelfilms die vaak een loopje 

namen met de werkelijkheid en 

flink fantaseerden met de 

helden en boeven , de zingende 

cowboys (er werd alleen rond 

het kampvuur gezongen), de 

gokkers en hoeren .etc. Er was 

maar een filmregisseur die 

fantasie kon ombuigen naar 

realisme: John Ford. 

 

 

 

 

 

 

 
John Ford maker van Westerns. 

 

John Wayne in Stagecoach. 
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Hij zei: “Als je moet kiezen 

tussen de werkelijkheid en de 

legende, kies dan de legende.” 

en hij bracht die mooie verhalen 

over indianen die de postkoets 

overvallen (Stagecoach), de 

spoorweg ( The iron horse), de  

outlaw (The man who shot 

Liberty Valance),  Marshall 

Wyatt Earp ( My darling 

Clementine) en de Cheyenne 

ondergang ( Cheyenne Autumn) 

op ene manier dat je 

meegesleept werd door zijn  

wijze van verhalen vertellen en 

die voor de absolute 

werkelijkheid aanvaardde. Maar 

in heel veel jaren westerns werd 

er veel onzin verkocht. Met 

Dances with wolves , toen de 

western eigenlijk niet zo 

populair meer was ging 

Hollywood en de tv toch op zoek 

naar de echte verhalen, maar 

Ford had gelijk, houd het nou 

maar bij die mooie legende want 

die is vaak spannender dan de 

waarheid. Ik was na Roy Rogers 

King of the Cowboys in ieder 

geval geïnspireerd om iets van 

dat echte westen mee te 

maken. Ik zag in San Anton de 

restanten van de missiepost  

The Alamo, maar ook een eind 

verderop het decor dat voor de 

speelfilm van John Wayne in 

1960 was gebouwd en nog 

steeds voor films gebruikt 

wordt. Ik was in de kroeg van 

Judge Roy Bean in Texas dat 

gewoon nagebouwd was, omdat 

het echte pand niet meer 

bestond. Ik ging naar Cody , 

Wyoming waar William Cody ( 

scout en Buffalo jager) onder de 

naam  Buffalo Bill had gewoond 

en waar nu een museum over 

hem staat. Ik bezocht Dodge 

City waar Marshall Wyatt Earp 

enige tijd sheriff was geweest 

en natuurlijk is daar ook een 

museum. Ik bezocht  

Tombstone, een legendarische 

stad die  drie dagen lang een 

feest heeft ter ere van Waytt 

Earp die daar een vete uitvocht 

met de Clantons en de 

McLowry’s  die de Gunfight at 

the OK Corrall wordt genoemd. 

Ze liggen op het kerkhof (Boot 

Hill). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunfight at the OK Corrall.  

Bewoners van Tombstone. 
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Het is opvallend dat in dat 

stadje waar iedereen in cowboy 

kleding rondloopt en echte 

revolvers op de heup draagt niet 

Kevin Costner met zijn 

realistische Wyatt Earp vereerd 

wordt , maar Kurt Russell die 

Earp speelde in de film 

Tombstone die minder 

ingetogen was en daarom  

populairder. En dat is dan weer 

die keuze, een Hollywood 

verzinsel boven de echte 

geschiedenis. Omdat de 

burgeroorlog tussen de 

Noordelijke en de Zuidelijken  

staten een groot onderdeel is 

van de Amerikaanse 

geschiedenis en bij het wilde 

westen hoort, ben ik die ook 

gaan bestuderen en vond in de 

documentaire van Ken Burns 

The Civil War een schitterend 

verslag van de strijd. Na die film 

kwam er ook meer interesse 

voor dat conflict en zijn er 

inmiddels veel films en tv films 

gemaakt. Ik ging naar 

Gettysburg  waar op 19 

november 1863 een ommekeer 

plaats vond in de oorlog toen 

President Lincoln na de 

overwinning op de Noordelijken 

The  Gettysburg  Adress 

toespraak hield. Maar het 

mooiste bezoek was toch wel bij  

de  Chippawa indianen die in 

Noord Michigan wonen en elk 

jaar een Pow Pow houden die 

drie dagen duurt. Ik heb er een 

tijdje gezeten en het dansfestijn 

meegemaakt ( en ook 

meegedanst).   

ROY ROGERS DE MUSICAL 

Het is lang stil rond Roy en 

Dale, maar opeens komt het 

nieuws dat schrijver Marshall 

Brickman ( Annie Hall )  en 

componist Alan Menken ( 

Aladdin, The Little Mermaid)  

aan de musical Happy Trails 

werken; de Roy Rogers-Dale 

Evans musical die in 2016 op 

Broadway in première gaat. 

Menken maakt met Glenn Slater 

originele songs, maar de oude 

liedjes van Roy en Dale komen 

ook aan bod. De publiciteit 

alleen al zal indrukwekkend zijn 

met een kudde vee die over 

Broadway geleid wordt plus  

country en western sterren die  

liedjes zingen . De musical zal 

het verhaal vertellen van Roy ’s  

armoedige jeugd in Ohio tot en 

met zijn filmcarrière  als een 

Hollywood ster, Ik heb het 

gevoel dat ik in 2016 in New 

York moet zijn. Roy and Dale 

forever ! And Trigger too ! 

 

Boot Hill: So cold, so still. 
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TRIGGER the smartest horse in the movies 

Golden Cloud, San Diego, 4-7-1934---3-7-1965, Happy Trails Ranch, Ca. 
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DE FILMS VAN ROY ROGERS 
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King of the cowboys 

 
Hands across the border South of Santa Fe 

  

 
Man from Cheyenne Roll on Texas Moon 

South of Santa Fe 

 

  

In old Caliente 
The gay ranchero 

The gay ranchero 

   

Bells of San Angelo Eyes of Texas Helldorado 
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The gay ranchero 

 

 
Song of Texas  

Song of Arizona 

 

Song of Texas 

 

Helldorado 

 

Helldorado 

 

Son of Paleface 

 

Helldorado 

 

On the old Spanish trail 

 

 

Spoilers of the range 

 

The Roy Rogers TV show 
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Lee Marvin in Amsterdam. 
Foto Thys Ockersen. 

Door JAN MENG 

 

 

De telefoon gaat in de 
boekwinkel. De dwingende stem 

van filmer-journalist Thys 
Ockersen aan de andere kant. 

”Jan, kom nu naar Van 

Dobben`s broodjeszaak ! “Ik 
ken Thys al jaren; ooit hebben 

we samen met Fred van Doorn 
op een mistige ochtend het 

illustere blad Film Fan opgericht.  
Ik zucht en zeg: “Thys, ik heb al 

een kroketje gegeten en het is 
druk in de winkel . Ik kan niet 

weg. “ Hij laat niet af. 
“Johnnyboy  je moet komen.  

NU !”  Ik zeur wat door over 
kroketten en lastige klanten en 

vraag: “Waarom dan, Thys?“ 
Zijn stem klinkt nu snerpend en 

dwingend: “Dat zeg ik niet 

,maar je zal jezelf voor altijd 
vervloeken als je NU niet komt.” 

Ik stap op mijn fiets en rijd 

richting  Reguliers dwarsstraat. 

Fietsend en denkend aan 

kroketten kom ik op Theo 

Sontrop. Hij vertelde mij dat hij 

op een regenachtige dag voorbij 

de automatiek op de 

Martelaarsgracht  hard op een 

losliggende tegel stapte ,waarna 

een stevige straal 

krokettenvulsel vermengd met 

water en straatvuil recht 

omhoog in zijn broekspijpje 

schoot. 

Als ik mijn fiets heb vastgezet 

loop ik, voorzichtig losliggende 

tegels vermijdend, Van Dobben 

binnen. Aan de hoek van de bar 

zit Thys. Naast hem een man 

met wit haar. Als ik hen dichter 

nader voel ik  de adrenaline  

wild door me heen stromen. De 

man met het witte haar zet net 

zijn tanden vol in een broodje 

kroket. Het is Lee Marvin ! Trots 

kijkt Thys mij aan. “Jan, this is 

Lee, Lee, this is Jan !” 
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Ik kijk mijn held aan. Zijn 

gemene grove kop kijkt 

onderzoekend terug. Langzaam 

malen zijn kaken brood en 

kroket. Zijn mond staat wat 

open en zie wat Theo Sontrop in 

zijn broek kreeg gespoten. Door 

het kauwen van zijn mond  

danst Marvin´s haar losjes op 

zijn hoofd. Een scene uit de film 

Point Blank komt in mij op Met 

dansende haren loopt hij in een 

huis  op weg om iemand te 

vermoorden. In een vloeiende 

beweging  gooit hij een deur 

open, trekt zijn revolver  en 

schiet de cilinder leeg op een 

leeg bed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prachtig ! Maar dat kun je  niet 

tegen zo´n man zeggen. Dom 

vraag ik  “Why are you here?“ 

Zijn wenkbrauwen hangen als 

afdakjes boven zijn ogen. “This 

place is famous for it´s krokets, 

isn´t  that so, Thys”,  zijn 

tanden schoonmakend met zijn 

tong.  

Hij is in Nederland  om de film 

van Samuel Fuller  The Big Red 

One te promoten. Thys maakte 

een documentaire over Samuel 

Fuller, that´s the connection. 

Te zenuwachtig om een gesprek 

te voeren bestel ik ook een 

broodje kroket. Etend kijk ik 

voorzichtig naar Marvin. Zijn 

mondhoeken staan als een 

fietsstuur naar beneden. Zijn 

oren zijn hardroze. De harde  

haren van zijn wenkbrauwen 

wonen ook in zijn knopsneus. 

Cynisch praat hij over 

Hollywood. Hij maakt een 

vermoeide indruk. Ik durf geen 

vraag te stellen. Als we naar 

buiten lopen zegt hij tegen mij 

“You like krokets, I like 

krokets.” 

Peinzend over mijn gemiste 

kansen fiets ik terug naar de 

winkel . Vijf jaar later overlijdt 

hij aan een hartaanval in 

Tucson, Arizona. Thys en ik 

hebben die dag , 29 augustus 

1987, zwijgend in Van Dobben 

vijf broodjes kroket gegeten, als 

eerbetoon. En ik vervloek 

mezelf nu nog omdat ik hem 

niets heb durven vragen.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Lee en Pamela op het Rokin. Foto Thys Ockersen. 
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1 JACK GOLD  

( Londen, 28-6-1930---9-8-

2015) 

 

 

 

 

 

Film en TV regisseur die begon 

als editor van het Tonight 

Programme van de BBC. Hij 

ging documentaires maken en 

werd daarna regisseur van 

opmerkelijke tv films en 

programma`s: The naked civil 

servant gebaseerd op het boek  

van Quentin Crisp met John 

Hurt in de hoofdrol. En 

Shakespeare producties als The 

Merchant of Venice en Macbeth. 

Daarna kwam een periode 

waarin hij aparte speelfilms 

maakte die elke keer weer een  

 

verrassing waren: The Bofors 

Gun, The National Health, Man 

Friday, Aces High, The Medusa 

Touch, Sakharov, Murrow en 

Escape from Sobibor. 

 

 

 

 

 

 

Ze hadden een referentie met 

de tweede wereld oorlog of met 

hedendaagse problemen. Maar 

hij betrad nooit de stereotiepe 

weg, zijn films waren bijzonder. 

Op latere leeftijd maakte hij 

dertig afleveringen van de 

populaire detective serie 

Inspector Morse met John Thaw. 

Gold`s vrouw Denyse Alexander 

is actrice. 

 

 

 

 
 

Escape from Sobibor met 

Joanna Pacula, Alan Arkin en 

Rutger Hauer. 
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2 UGGIE  (LA, 20O2---2015,LA) 

 

 

 

 

 

 

Uggie de Jack Russell terriër die 

een carrière in spotjes had maar 

de top bereikte met zijn rol in 

The Artist  is in LA ingeslapen 

wegens prostaat kanker. Hij 

speelde ook in Water for 

elephants, Key and Peele en The 

Campaign. Zijn rol in The Artist 

leverde hem een Honden Palm 

in Cannes op met het verzoek 

beter op dieren te letten en de 

impact die ze kunnen  hebben in 

Hollywood. 

 

 

 

 

 

3 STEPHEN LEWIS 

( Londen,17-12-1926---12-8-

2015, Londen) 

 

 

 

Begon op te treden bij het 

Theatre Workshop van Joan 

Littlewood. Hij schreef Sparrows 

can`t sing voor Joan Littlewood 

dat ze ook verfilmde. Daarna 

kwam de serie On the Buses in 

1969 waarin hij de hilarische rol 

van Blakely de busseninspecteur 

speelde en van de 74 

afleveringen schreef hij er 12 

met co-star Bob Grant. Hij zat 

ook in de spin-off Don’t drink 

the water die twee seizoenen 

liep. 

Hij had verder kleine rollen in 

films als A prize of arms , 

Staircase. The last remake of 

Beau Geste en The Krays. Hij 

zat daarna ook in de populaire 

serie Last of the Summer Wine, 

maar moest zeventien jaar 

geleden stoppen vanwege zijn 

slechte gezondheid. 

4 PIERRE JANSEN 

(Roubaix, 28-2-1930---13-8-

2015, de Alpen) 

 

 

 

 

 

Componist van 28 films, waarbij 

veel van Claude Chabrol : o.a. 

Landru, Marie Chantal contre 

Dr. Kah, Le Scandale, les 

Biches, La femme infidele, Que 
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la bete meure, Le boucher, La 

rupture). Werkte ook op latere 

leeftijd voor de tv (ook voor 

Chabrol) . Maar ook films voor 

Yves Allegret ( Mords pas, on 

tai’me), Claude Goretta ( La 

detelliere), Francis Girod ( L’etat 

sauvage; Le Grand Frere )  en 

Pierre Schoendorffer ( La 

317eme section). 

5 BUD YORKIN  

(Alan David 

Yorkin,Washington,22-2-1926---

18-8-2015, LA) 

 

 

 

 

 

Producer en regisseur van 

voornamelijk komedies op tv en 

films. Zijn grote successen op tv 

waren The Tennessee Ernie Ford 

Show, The Andy Williams Show, 

Sandford and Son en All-in the 

Family. Zijn speelfilms hadden 

wisselend succes en waren vaak 

satires op het Amerikaanse 

leven. Hij kon met Inspector 

Clouseau (met Alan Arkin als de 

inspecteur) en Arthur 2 On the 

Rocks niet op tegen de originele 

films, maar leverde redelijke 

komedies af met Come blow 

your horn, Divorce American 

style, The thief who came to 

dinner en Twice in a Lifetime. 

Hij was getrouwd met actrice 

Cynthia Sikes. Dochter Nicole 

Yorkin uit een eerdere relatie is 

een schrijfster en producer van 

films en tv series. Zijn tv werk is 

nauw verbonden aan de grote 

vernieuwer Norman Lear die 

veel progressieve series bracht. 

 

 

 

 

 

 

6 YVONNE CRAIG 

(Illinois, 16-5-1937---17-8-2015 

Pacific Pallisides, Ca) 

 

 

 

 

 

TV´s Batgirl in de Batman serie, 

eigenlijk was ze dochter Barbara 

van Commissaris Gordon van 

Gotham City die de identiteit 

van Batgirl kon aannemen met 

dezelfde avonturen als Batman. 

Dat was in seizoen 1967-1968.  

Ze had die rol kunnen 

voortzetten, maar het decor 

werd voortijdig afgebroken en er 

was geen geld om alles weer op 
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te bouwen. Voor die tijd had ze 

tegenover Elvis Presley gestaan 

in It happened at the World´s 

Fair en Kissin´Cousins. En ze 

speelde ook in Gidget en The 

Gene Krupa story. Daarna bleef 

ze kleine rollen in tv films 

spelen, maar viel niet meer op. 

Ze was grootmoeder van 2009-

2011 in de tv serie Olivia. Maar 

toen haar carrière minder werd 

ging ze in de makelarij. Ze was 

ooit getrouwd met de acteur / 

zanger Jimmy Boyd. Ze 

overleed aan borstkanker. 

 

 

 

 

 

 

 

7 ANNA KASHFI 

(Joan O’Callaghan, Brits 

India,30-9-1934---21-8-

2015,Kalama Washington) 

 

 

 

 

 

 

Britse actrice met een 

onduidelijke etnische 

achtergrond. Ze had Britse 

ouders, maar groeide op in 

Calcutta. Toen ze 22 was 

transformeerde zij zich tot een 

exotisch Indiaas model. In 1956 

had ze een rolletje in The 

Mountain en daarna in Battle 

Hymn en Cowboy. Dit allemaal 

onder de naam Anna Kashfi. 

Marlon Brando viel voor haar en 

trouwde met haar op 11 oktober 

1957, maar er kwamen zo veel 

geruchten en artikelen dat ze 

geen echte Indiase was dat het 

huwelijk op 22 april 1959 

voorbij was. 

 

 

 

 

 

 

Ze kregen een zoon, die ze 

Christian Devi Brando noemden. 

Christian zou vele jaren later de 

gevangenis ingaan omdat hij de 

gewelddadige minnaar van zijn 

halfzuster Cheyenne 

vermoordde. Hij stierf aan een 

longontsteking in 2008. Zijn 

zoon Michael Brando is de 

kleinzoon van Marlon Brando en 

Anna Kashfi. Kashfi’s carrière 

eindigde toen ze geen echte 

Indiase bleek te zijn. 

 

It happened at the World’s Fair 
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8 WES CRAVEN 

( Cleveland, Ohio, 2-8-1939---

30-8-2015,LA) 

 

 

 

 

 

 

Originele horror regisseur die 

debuteerde in 1972 met First 

house on the left, maar in 1977 

doorbrak met The Hills Have 

Eyes. De griezelfilms die Craven 

creëerde waren eigentijdse 

vertellingen die zo succesvol 

waren dat hij meerdere 

vervolgen maakte zoals bij The 

Nightmare on Elm Street in 

1984. Zijn horror figuur Freddy 

Kruger werd een cultfiguur. 

 

 

 

 

 

Jonge mensen waren altijd zijn 

slachtoffers in handen van een 

“slasher”. Zijn grootste publiek 

was natuurlijk de jeugd die zich 

goed kon identificerend met zijn 

onderwerpen.  Hij regisseerde 

niet alleen, maar schreef en 

produceerde de films ook. In 

1996 kwam hij met Scream, 

waarin hij een mysterieuze killer 

bracht in een masker. Ook dit 

sloeg aan en vervolgen 

kwamen; plus parodieën. Wes 

Craven wijkte een keer af van 

het griezelgenre met Music of 

the heart  met Meryl Streep als 

violiste, maar hij bleef toch 

trouw aan zijn meesterschap in 

het horrorgenre. In 2011 

regisseerde hij zijn  laatste film 

Scream 4 en bleef wel  tot op 

het laatst door produceren. Hij 

stierf ten gevolge aan een 

tumor in de hersenen. 

9 PASCAL CHAUMEIL 

(Parijs, 9-2-1961---27-8-2015, 

Parijs) 

 

 

 

 

 

Was assistent regisseur van Luc 

Besson bij Leon en The 5th 

Element. Regisseerde daarna 

episoden van de misdaadseries 

Spiral en Avocats et  associees. 

De film L´arnaceur over een 

boer en zus die relaties kapot 

maken gaven hem bekendheid. 

Hij maakte daarna een film met 

Pierce Brosnan en Toni Coletti A 

long way down die hem meer op 

de internationale markt bracht. 
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Hij had net de afwerking gedaan 

van Un petit boulot toen hij 

stierf  aan kanker. 

10 DEAN JONES  

( Decatur, Alabama ,25-1-1931-

-- 1-9-2015, LA) 

 

 

 

 

 

Een acteur met het uiterlijk, van 

de guy-next-door. Uitermate 

geschikt voor de gezonde 

komedies van Walt Disney. Hij 

begon na wat kleine serieuze 

rollen met That darn cat en 

werd een van Disney’s 

populairste acteurs met The 

love bug ( over de Volkswagen 

met ongekende mogelijkheden). 

 

 

 

 

 

Daarna kwamen nog The million 

dollar duck, Snowball express, 

The shaggy D.A., Herbie goes to 

Monte Carlo. Maar opeens had 

hij genoeg van de rijke 

levensstijl die hij had 

ontwikkeld. Hij werd born again 

Christian en zat in de film 

Bornagain als Charles Colson 

een van de mannen rond 

Richard Nixon die met hem  ten 

onder ging en ook born again 

Christian werd. Jones was niet 

langer de succesvolle filmster, 

maar zou op latere leeftijd toch 

weer met komedies terugkeren, 

o.a. in de tv serie Herbie, The 

love bug )1982 en met een 

bijrol in de succesvolle komedie 

Beethoven 1992. Hij bleef actief 

in films en tv tot en met 2009 

toen hij God Provides 

maakte.Dean Jones was 

getrouwd met schrijfster-actrice 

Lory Basham Jones met wie hij 

drie kinderen had. Hij stierf aan 

de ziekte van Parkinson. 

11 JUDY  CARNE 

(Joyce Audrey Botterill, 

Northhampton GB,27-4-1939---

3-9-2015) 

 

 

 

 

 

 

Startte in England bij de tv o.a. 

in de serie Danger man. Toen ze 

naar Amerika verhuisde werd ze 

een groot succes in de serie Fair 

exchange, waarin ze een Engels 

meisje speelde die in Amerika 
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bij ene gezin gaat wonen terwijl 

de dochter naar Engeland 

verhuist. Daarna zat ze met 

Pete Duell in de serie Love on a 

rooftop. Ze speelde in veel 

andere tv series ,maar haar 

grootste succes was van 1968-

1973 Rowan and Martin’s Laugh 

In waardoor ze heel bekend 

werd in Amerika. Van 1963-

1965 was ze getrouwd met de 

toen nog onbekende Burt 

Reynolds en daarna van 1970-

1971 met producer Robert 

Bergmann. Ze trad sporadisch 

op in speelfilms: A pair of briefs, 

The Americanization of Emily en 

All the right noises.In de jaren 

zeventig was ze geen actrice 

meer die belangrijke rollen 

speelde, maar tot 1993 had ze 

nog wel rollen. Ze schreef en 

autobiografie waarin ze haar 

huwelijk met Burt Reynolds 

besprak, haar problemen met 

drugs en haar bi-sexualiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ALAN STEEL 

(Rome,Sergio Ciani, 7-9-1935---

5-9-2015, Ostia, Rome) 

 

 

 

 

 

Bodybuilder die stuntman in 

Italiaanse spektakelfilms werd. 

Hij was dubbelganger voor 

Steve Reeves in Hercules 

Unchained en The Giant of 

Marathon .Hij was een van de 

vele stoere jongens die toen zelf 

mythische helden mocht spelen, 

waarbij het acteren 

ondergeschikt was aan het 

vechtwerk. Hij zat o.a. in 

Samson and the slave queen, 

The Hercules Gladiators, 

Hercules against Rome en 

Samson and the mighty 

challenge. Maar toen dit genre 

uitstierf was er nog nauwelijks 

werd voor Alan Steel. Zijn 

laatste film was in 1973 The 

little cowboy. Hij overleed in zijn 

slaap. 
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13  JEAN DARLING 

(Santa Monica, Dorothy Jean Le 

Vake, 22-8-1922---4-9-2015, 

Rodgau (Dl) 

 

 

 

 

 

Kindsterretje dat optrad van 

1927 tot en met 1929 in de Our 

Gang films ( de Boefjes). Toen 

ze de serie verliet had ze nog 

een kleine carrière met o.a. 

Babes in Toyland met Laurel en 

Hardy. Ze verhuisde naar 

Ierland en schreef korte 

verhalen, oa voor Alfred 

Hitcock´s Mystery Magazine. In 

2013 maakte ze-90 jaar oud -

een comeback in de korte film 

The Little Butler. Op hoge 

leeftijd nam  ze actief deel aan 

eer betonen aan Our Gang en 

Laurel  & Hardy. 

 

 

 

 

 

 

 

14 MARTIN MILNER 

(Detroit, 28-12—1931---6-9-

2015) 

 

 

 

 

 

 

Zoon van een filmdistributeur. 

Hij debuteerde als acteur in 

1946 als zoon van William 

Powell in Life with father. Twee  

weken na de opnamen kreeg hij 

polio, maar hij herstelde na een 

jaar en  zat daarna in twee 

belangrijke films Sands of Iwo 

Jima met John Wayne en 

Compulsion met Orson Welles. 

Hij bleef er lang jong uitzien en 

kreeg dus veel  rollen van jonge 

mannen. Tussen 1975-1076 had 

hij veel succes in  de tv serie 

The Swiss Family Robinson en 

van 1960-1964 in  Route 66. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Route 66 
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Een tweede filmgedicht van 
een voormalige filmer. 

Thans uitgever van joodse 
literatuur en ook dichter. 
 
 

 

  

Identiteitscrisis 

 

Ik heb mezelf in mijn droom gezien 

ik had kort haar 

het stond rechtop 

ik grijnsde; 

sprekend leek ik op Stan Laurel 

bedelend om applaus 

maar diep down besefte ik 

een oorvijg te verdienen. 

 

Bij het ontwaken was ik 

gelukkig weer mezelf 

ik voelde het aan mijn 

moddervette lijf: 

Oliver Hardy, de bekende kanjer. 

De nachtmerrie was meteen voorbij. 

 

Maar wat zat daar op een stoeltje 

bij het gordijn direct weer kinderachtig 

naar mij te piepen en te schreien? 

Was dat Stan Laurel niet, die engerd? 

Verdorie hij had me meteen 

weer op de kast. 

 

Ik werd boos. Ik vloog uit bed 

om een oorvijg uit te delen 

maar struikelde, werd wakker 

en wist toen niet meer wie ik was. 

 

 

 

 
Foto Thys Ockersen 

Roy Logger 

in conflict met  

Stan Laurel  en 
Oliver Hardy 
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VOLGENDE MAAND IN FILM FUN 22: 

 

DE BESTE NAZI’S WORDEN DOOR 

BRITSE ACTEURS GESPEELD 

 

Norman Wisdom als generaal Schreiber in The Square Peg intimideert Edward Chapman. 


