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Door Thomas Leeflang 

 

Mickey Mouse was tijdens het nazi-bewind 

in Europa heel populair. De 'Inspekteur der 

deutschen Jagdflieger' Adolf Galland stond 

zelfs toe dat toestellen van de Duitse 

luchtmacht werden voorzien van een 

Mickey Mouse-embleem. Gallands eigen 

eskader werd 'Mickey Maus Staffel' 

genoemd. De strip- en filmmuis was de 

enige Amerikaanse ster die door de Duitse 

censuur werd getolereerd en waar de 

bioscoopbezoekers openlijk mee konden 

dwepen. Hoewel de volgens de 

Neurenbergse 'rassenwetten' zuiver 

'arische' Tarzan en zijn Janna (voor Jane) 

ook oogluikend toegestaan waren. De 

'impact' die tekenfilmfiguurtjes hadden en 

hebben is groot, een wereldoorlog kon en 

kan daar kennelijk niets aan af doen. In de 

Hollandse huiselijke kring werd tot de 

zomer van 1943 via 8mm-film nog graag 

gekeken naar Mickey en z'n vrienden, de 

filmpjes konden in oorlogstijd zonder 

problemen worden gehuurd bij de betere 

foto- en smalfilmzaken. Van 2 tot en met 8 

augustus in het eerste oorlogsjaar 

vertoonde Cineac in Den Haag de Disney-

'short' Mickey's Parrot als vrolijk 

voorprogramma bij deel 2 van Leni 

Riefenstahls Olympiade-film. Al werden  

 

 

Disney-cartoons tot eind 1942 toegelaten 

in de Duitse en door de bezetter onteigende 

buitenlandse bioscopen, nadat ook 

Amerika een vijand van het Derde Rijk 

was geworden werden de door het 

Propagandaministerie gedicteerde 

recensies van Disney-films toch wat 

kribbig van toon. Film-Kurier van 16 

december 1941 over Fantasia: 'Men 

vergreep zich aan Duits cultureel erfgoed, 

alleen Noordamerikanen kunnen zoiets 

grotesks in elkaar flansen.' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mickey's Parrot 
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Het heeft weinig geholpen, het publiek 

bleef Mickey trouw. In Die UFA Story 

(1992) concludeerde Klaus Kreimeier, 

docent aan de Duitse Film- en TV-

academie: 'Mickey Maus was in het 

nationaal-socialistische Duitsland 

bijzonder populair, hij had zich een faam 

verworven die niet door grenzen was te 

stoppen of door voorschriften teniet gedaan 

kon worden.' Kinderen in het Derde Rijk 

tekenden hem graag na, een kleurboek was 

pas echt een kleurboek als Mickey er 

minstens eenmaal in stond. Goebbels kon 

het, zacht uitgedrukt, niet uitstaan dat de 

resultaten van de Duitse tekenfilmindustrie 

ver achterbleven bij die van de 

Amerikaanse. In de tekenfilm zag hij een 

propagandamiddel bij uitstek omdat hij in 

dat medium immers de 'spelers' helemaal 

naar zijn pijpen kon laten dansen. Die 

kracht van de tekenfilm kende en erkende 

men in de VS ook. In opdracht van de 

Coordinator of Inter-American Affairs 

produceerde Walt Disney in 1943 vier 

bekende anti-nazi-cartoons: Der Fuehrer's 

Face, Education for Death, Reason and 

Emotion en Chicken Little.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijna tegelijkertijd gaf Goebbels in een 

poging greep te krijgen op het medium 

tekenfilm vijftig Duitse tekenaars het bevel 

om van de nieuwe Deutsche Zeichenfilm 

GmbH net zo'n studio te maken als die van 

Walt Disney. In 1950(!) zou het aantal 

medewerkers van de Deutsche Zeichenfilm 

GmbH moeten zijn uitgegroeid tot 

vijfhonderd. In dat jaar moest dan de eerste 

grote Duitse bioscooptekenfilm in 

première gaan. In Hans Held, die in 

Duitsland bewees in staat te zijn een 

professionele kleurentekenfilm te kunnen 

maken (Einigkeit Macht Stark) en Curt 

Strodel, die het vak ook beheerste (Zwerg 

Purzel), zag Goebbels Duitse Disney's. 

Ook van deze grootse plannen kwam niets 

terecht: de Duitse tekenfilm stelt, in 

vergelijking met de Amerikaanse, nog 

steeds weinig voor. Ruim een halve eeuw 

na Goebbels' ambitieuze voorstel 

presenteerde de Duitse televisie in 2004 

een niet al te briljante tekenfilm naar de 

bekende 'Krimi' Derrick. De stemmen van 

de getekende Stephan Derrick en zijn 

'buddy' Harry werden ingesproken door de 

acteurs die ook in de live action-serie die 

rollen speelden: Horst Tappert en Fritz 

Wepper.  

 

 

Education for Death 
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Nog steeds onvergelijkbaar met Disney of 

andere Amerikaanse animators. Walt 

Disney is overleden, het Duizendjarige 

Rijk duurde slechts twaalf jaar en Mickey 

Mouse is nog steeds razend populair. Het 

maandblad Filatelie van oktober 1993 

constateerde flauw: 'Je komt z'n 'postzegel' 

overal tegen!' omdat er nogal wat 

frankeerzegels verschenen met de 

filmmuis. Zoveel zelfs dat het een 

afzonderlijk verzamelgebied is geworden. 

In het handboek voor Disney-fans, The Art 

of Walt Disney van Christopher Finch, is te 

lezen dat de grote meester zelf in wezen 

geen kunstenaar in de ware zin van het 

woord is geweest en dat Walt na 1926 in 

feite geen tekening meer maakte: 'Zijn 

kracht lag in het bedenken van nieuwe 

dingen die hij vervolgens door 

medewerkers liet uitvoeren.' Er zijn 

theoretici die beweren dat Walt Disney te 

weinig zelfvertrouwen heeft gehad en 

misschien dacht dat een ander het wel beter 

zou kunnen dan hij. Zelfs zijn 

wereldberoemde handtekening met het 

lollige nulletje boven de i schijnt te zijn 

ontworpen door een tekenaar uit de studio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekenfilm, zo is wel gezegd, is eerder een 

grafische dan een cinematografische kunst. 

Dat het een volwassen medium is en 

allerminst een kinderlijke, zal duidelijk 

zijn. Tekenfilm is geen synoniem voor 

kinderfilm, al is die misvatting nog ruim 

verbreid. Vooral op de televisie zijn het 

bijvoorbeeld The Flintstones, Yogi Bear en 

Top Cat die al decennia lang hoge ogen 

gooien bij jeugdige kijkers, produkten 

afkomstig uit de Hanna & Barbera-studio, 

een grote en produktieve tekenfilmfabriek. 

Het bedrijf, dat aanzienlijke veranderingen 

in gang zette in de manier waarop 

tekenfilm voor bioscoop en televisie 

worden gemaakt, ontstond in 1957. De 

oprichters, William Denby Hanna en zijn 

collega Joseph Roland Barbera werkten als 

animators bij Metro-Goldwyn-Mayer, waar 

ze vanaf 1939 een team vormden dat met 

de Tom & Jerry-shorts grote hoogten 

bereikten. Hanna & Barbera en hun 

producer Fred Quimby kregen voor zeven 

Tom & Jerry's een Academy Award.  

 

 

 

 

 

 

Oscar-winnaars waren: Yankee Doodle 

Mouse (1943), Mouse Trouble (1944), 

Quiet Please (1945), The Cat Concerto 

(1947), The Little Orphan (1949), The Two 

Mouseketeers (1952) en Johann Mouse 

(1952). Nog vóór het op grote schaal 

digitaal vervaardigen van tekenfilms z'n 

 
Walt Disney 

 

The Cat Concerto 
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intrede deed lukte het Hanna & Barbera 

een procédé te ontwikkelen waarmee snel 

tekenfilms te produceren waren: 'limited 

animation'. Voor de in vergelijking met 

een filmdoek kleine beeldbuis hoefde 

volgens hen niet gedetailleerd te worden 

gewerkt. De bewegingen mochten er best 

wat minder vloeiend uitzien dan bij 'full 

animation'. Kale tv-cartoons waren op die 

manier het resultaat, een primitief soort 

tekenfilm waarbij het geluid meer aandacht 

kreeg dan het beeld. Hanna & Barbera 

vertelden in een artikel in The Saturday 

Evening Post van 2 december 1961: 'Zelfs 

als The Flintstones via de radio zou 

worden uitgezonden, is het nog leuk!' 

Logisch, want het gaat in hun films niet om 

grappige situaties maar om grappige 

woorden waardoor het 'Wilmaaa!' van Fred 

Flinstone de bekendste 'thuiskom-groet' 

kon worden. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het inspreken van de teksten waren 

radioveteranen aangetrokken als Alan 

Reed en Jean Vander Pyl (Fred & Wilma) 

en Mel Blanc en Bea Benaderet (Barney & 

Betty). 'Disney voor de arme man' heette in 

vakkringen de werkmethode van Hanna & 

Barbera, waarbij het aantal mondstanden 

aanvankelijk tot zeven en later zelfs tot vijf 

werd gereduceerd. Tuimelt in een 

klassieke, handmatig vervaardigde 

animatiefilm een figuurtje uit een boom, 

dan zien we het vallen en neerkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Hanna & Barbera-techniek schiet het 

figuurtje uit het beeldveld en zien we de 

achterblijvende (lege) schuddende 

boomtak en horen een fractie daarna een 

knal. In zijn simpelheid geniaal, voor 

animators een lapmiddel dat in de 

gloriejaren van het métier werd 

verafschuwd. Op 24 november 1977 zag 

Amerika via het CBS-netwerk de 

documentaire The Happy World of Hanna 

& Barbera. Daarin werden door elkaar 

heen nieuwe en oude films vertoond die 

Bill & Joe tijdens hun carrière hadden 

gemaakt. Een groter contrast was niet 

denkbaar, de klassieke Tom & Jerry-films 

deden qua kleur, details en beweging rijk 

aan terwijl scènes uit tv-cartoons als The 

Flintstones, Magilla Gorilla en The 

Jetsons er stijf en star uit zagen. De grote 

kracht van Hanna & Barbera was dat zij 

voor bioscoop en televisie confectie-

animatie op bestelling konden leveren. 

 

 
Bill Hanna & Joe Barbera 
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Ondanks de toepassing van geavanceerde 

animatiecomputers is het nog steeds 

noodzakelijk dat er mensen achter de 

apparaten zitten die kunnen tekenen en die 

verstand hebben van het vak. Aan de ene 

kant bevorderde Hanna & Barbera 

toentertijd de werkgelegenheid voor 

Amerikaanse tekenfilmers, aan de andere 

kant was de Screen Cartoonists Guild, de 

vakbond, er niet blij mee. Hanna & 

Barbera zouden, zoals dat tegenwoordig te 

onzent heet, verkeerd bezig zijn. Ethici 

wezen er op dat zij met hun uitgeklede stijl 

de tekenfilm als kunstvorm en als ambacht 

hebben vernietigd. Hanna & Barbera 

weken met hun studio uit naar Australië, 

waar het eenvoudiger was dan in de VS om 

goedkopere buitenlandse 

tekenfilmspecialisten aan te trekken. Een 

voorbeeld dat al gauw door andere 

Amerikaanse produktiemaatschappijen 

werd gevolgd. In de jaren zestig van de 

vorige eeuw werd in Korea, Mexico, 

Spanje en Japan druk gewerkt aan 

Amerikaanse tekenfilms, Disney liet ze 

bijvoorbeeld op Taiwan inkleuren. In 1966 

deden Bill Hanna & Joe Barbera hun 

bedrijf voor 26 miljoen dollar over aan 

Taft Communication. De naam van de 

studio bleef Hanna & Barbera Productions, 

Bill & Joe kwamen op de loonlijst te staan 

als artistiek-directeuren. In 1986 nam 

Great American Broadcasting Taft over en 

begonnen Hanna & Barbera aan een nieuw 

project: bijbelverhalen in tekenfilmvorm in 

de tv-serie The Great Adventure: Stories 

from the Bible. Religieuze tv-stations in de 

VS, Canada, Australië, Zuid-Afrika, 

Nieuw-Zeeland en Mexico zonden de 

bijbel-'screen-cartoons' uit. Op 22 oktober 

1991 interviewde EO-verslaggever Jan van 

den Bosch Bill Hanna. Hanna vond de 

Bijbel een spannend boek: 'Actie, 

wonderen, intriges, teleurstellingen, het is 

er allemaal in te vinden. Bovendien is het 

leerzaam. Zoals Noach opmerkte na de 

zondvloed: "Er is land en er is hoop!" Onze 

tekenfilms vertellen de bijbelverhalen op 

een leuke manier, waardoor de jeugd maar 

ook ouderen geïnteresseerd raken in de 

Bijbel.'  

 

 

 

 

 

 

 

Hanna & Barbera's televisieserie The 

Flintstones is een getekende sitcom' 

gebaseerd op The Honeymooners die CBS 

van 1955 tot 1977uitzond. Het gaat daarin 

om de dominante bullebak Ralph Kramden 

(gespeeld door Jackie Gleason) en de 

meegaande introverte Ed Norton (Art 

Carney). En niet te vergeten om hun 

vrouwen Alice en Trixie. In The 

Flintstones staan Fred en Wilma voor 

Ralph en Alice en Barney en Betty voor Ed 

en Trixie. De in 1994 in roulatie gekomen 

bioscoopfilm The Flintstones (in 1966 

kwam de getekende hoofdfilm The Man 

Called Flintstone al uit) is tegelijkertijd 

een persiflage op The Honeymooners. Het 

mes snijdt op die manier aan twee kanten: 

de Kramdens en de Nortons én de 

Flintstones en de Rubbles worden in de 

live action-film The Flintstones 

karikaturaal uitgebeeld. Slechte recensies 

 

De tv-serie The Honeymooners was 

de inspiratiebron voor The 

Flintstones 
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alom maar zowel in de VS als in 

Nederland en België zaten de bioscopen 

vol. In Londen beleefde The Flintstones 

een koninklijke première en werden John 

(Fred Flintstone) Goodman en Rosie 

(Betty) O'Donnell voorgesteld aan prins 

Charles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de The Flintstones: the Movie zet John 

Goodman een heel geloofwaardige Fred 

neer en Rick Morains een grappige Barney. 

Verrassend is de 'cameo appearance' van 

Elizabeth Taylor als de flamboyante 

schoonmoeder van Fred Flintstone, Pearl 

Slaghoopie (tegen haar dochter Betty zegt 

ze: 'Je had kunnen trouwen met Eliot 

Firestone, de man die het wiel uitvond!'). 

De meeste lol is toch te beleven aan de 

sympathieke prehistorische dieren, die de 

charme hebben van hun soortgenoten uit 

The Muppet Show. Logisch, want de 

poppen zijn afkomstig uit de Jim Henson's 

Creature Shop, waar ook Kermit de Kikker 

en zijn vrienden werden geboren. 

Regisseur Brian Levant zei in interviews 

over de matig tot beroerde kritieken: 'De 

film The Flintstones wordt beoordeeld 

alsof het een pretentieuze speelfilm zou 

zijn. Het is allemaal puur voor de lol, gein 

voor de hele familie.' Sinds de eerste 'adult 

screen-cartoon' The Flintstones op 30 

september 1960 via het ABC-netwerk in 

Amerika in première ging, zijn de 

getekende families Flintstone en Rubble uit 

het gehucht Bedrock City niet meer van de 

beeldbuis af geweest. Officieel bleef de 

serie weliswaar tot 2 september 1966 bij 

ABC op het programma staan, CBS nam 

tot 26 januari 1974 de uitzendingen over 

onder de titel The Flintstones Comedy 

Hour en The Flintstones Show herhalen. 

Waarna locale tv-stations tot op de dag van 

vandaag The Flintstones op het programma 

hebben staan. Drie getekende 

bioscoophoofdfilms leverden Hanna & 

Barbera af. Die kunnen niet worden 

vergeleken met die van Disney en dankten 

hun succes aan het feit dat de 

'titelrolspelers' al uit strips en van tv 

bekend en populair waren: Hey there, it's 

Yogi Bear (1964), The Man Called 

Flintstone (1967) en Jetsons: the Movie 

(1990). Tot groot genoegen van steeds 

nieuwe generaties kleuters worden ze jaar 

in jaar op de tv herhaald.  

 

 

 
De live action film The Flintstones 

met Rosie O’Donnell, Rick Moranis, 

John Goodman en Elizabeth Perkins 
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“Nee, niet Jerry Lee Lewis, maar Jerry 

Lewis, de Amerikaanse komiek”, daar 

houd ik van zeg ik tegen mijn vriendin. 

“Jezus, is dat die slijmjurk met al dat valse 

sentiment in zijn films? “ Haar 

opgetrokken wenkbrauwen vertonen 

verbazing en een klein beetje walging. Ik 

zucht, want ik heb mijn held vaker moeten 

verdedigen. Hoe moet ik uitleggen wat hij 

voor mij betekende ? 

Opgroeiend in de grauwe jaren vijftig in 

een Amsterdamse volkswijk was Jerry 

Lewis voor mij de verpersoonlijking van de 

American Dream. Ons huis bezat twee 

koud water kranen; er was geen ijskast  en 

lichtpenningen en gasmuntjes mochten 

niet op de pof bij de kruidenier. 

 

 

Door Jan Meng 
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Mijn eerste Jerry Lewisfilm zag ik in de 

bioscoop Royal op de Nieuwendijk; 

volgens mij was het Rock-a-bye baby, in 

het Nederlands De Babysitter in 1958. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twaalf jaar oud zak ik weg, weg van de 

wereld van verwaarloosde trappenhuizen; 

een maal per week in de teil; zondagavond 

draadjesvlees en mannen in grijze jassen. 

Kortom: De jaren vijftig  in Nederland. Ik 

zie fel gekleurde convertibles, gigantische 

ijskasten, warenhuizen gevuld met  luxe 

artikelen. En de prachtige kleuren van 

Technicolor, met zo’n roodachtig waas, 

geven mijn droomwereld een roze bril die 

ik misschien nooit meer heb afgezet. 

Jerry Lewis, de broek altijd vijf centimeter 

boven de schoen, witte sokken  en zwart 

geplakte haren. Maar zijn gezicht….op het 

moment dat Jerry voor het eerst zijn 

rubberen lippen beweegt, de 

mondhoeken optrekt en zijn ondertanden 

naar voren duwt, breekt mijn lach door. 

Misschien wel voor het eerst dat ik zo hard 

moet lachen ! Zonder remmingen, niet 

nadenken, maar vanuit de buik naar 

boven! HiHiHiHaHahaaaaaahhhgrghh! Een 

stekende pijn in mijn buik, tranen over 

mijn wangen….en hij gaat maar door. 

In de scene waarin hij achter een leeg 

televisie toestel gaat zitten, 

televisieprogramma’s naspeelt, steeds 

nieuwe gezichten trekt, dan gebeurt het; 

even komt er geen geluid uit mijn mond, 

en dan een harde scheurende lach ! 

Bevrijding ! De loodzware werkelijkheid, 

ruzie tussen mijn ouders, achterdocht, wie 

hoort bij wie ? Mijn broer aan mijn 

moeders kant; ik aan die van mijn vader. 

Op je tenen lopen nachtelijke angsten 

alles, alles valt even weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De film is afgelopen , met de harde big 

band muziek van de aftiteling nog in mijn 

oren zweef ik de Nieuwendijk over, 

richting lijn vier. Op straat voor de deur 

van mijn huis kom ik mijn buurjongen 

Ronnie Kaal tegen. Ik vertel hem over 

Lewis. Hij kent hem ook. We delen meteen 

hetzelfde gevoel. 

Daarna gaan we alles zien. Zoeken in de 

bioscoopladder naar alles van Jerry Lewis. 

In de donderdag cyclus draaien vaak  de 

wat oudere Lewisfilms, nog met Dean 

Martin:  Pardners, Hollywood or Bust en 

 

 

 

Rock-A-Bye Baby 



11 
 

Artists and Models, maar  die zijn toch 

minder. Nee, Jerry alleen, die willen we 

zien. En hoe meer waanzin hoe beter !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuis in mijn kamertje staat een spiegel, 

uren zit ik er voor  en oefen Lewis-mimiek; 

nog steeds betrap ik mezelf daarop, of dat 

ik opeens een zin zeg uit een Lewis film. 

Ron en ik blijven Jerry trouw. Negentien 

vier en zestig is een topjaar. Jerry komt 

met twee films. The Disorderly Orderly en 

Who’s minding the store?  Vrienden in 

onze omgeving  halen de schouders op, ze 

begrijpen het niet. Het is de tijd van de 

Nouvelle Vague, Cahiers du Cinema en 

SKOOP; die worden gespeld. 

 

 

 

 

 

 

 

Eind jaren zestig verschijnt er een artikel  

in SKOOP van Pim de la Parra onder de 

titel I dig you Jerry Lewis ! Gerechtigheid ! 

Cahiers du Cinema volgt. In Amerika 

uitgespuugd wordt Jerry Lewis in Frankrijk 

een cultfiguur van de intellectuelen. 

 

 

 

 

 

 

 

Als we jaren later zelf een filmblad hebben 

(Filmfan), ontdekken we nog een fan van 

het eerste uur: Thys Ockersen. Thys bezit 

zelfs een paar 16 en 35 mm kopieën van 

Lewisfilms. We kunnen ze nu draaien 

wanneer we willen. Maar dat allereerste 

gevoel, die bevrijding en herkenning, dat is 

nooit meer teruggekomen. Jerry Lewis is 

geboren op zestien maart 1926, om een 

minuut over zes in de ochtend. Precies 

twintig jaar later, op de minuut af, ben ik 

geboren. In dat jaar 1946 breekt Lewis pas 

echt door in Amerika. In december 1966 

gaat  zijn zoon Gary in militaire dienst, net 

zoals ik. Dat kan geen toeval zijn! I Dig You 

Forever Jerry Lewis ! 

 

  

 

Artists and Models 

 

The Disorderly Orderly 

 
Who’s minding the store?   

Met Jill St John 
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JERRY & JAN 
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WOW! Ik ben 90! 

 

 

WOW! Ik ben 70! 

Op 16 maart vieren Jerry Lewis en Jan Meng hun verjaardag 
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FAVORIETE FOTO VAN DE MAAND: 

 

Thys fotografeerde Caroline Munro toen ze in 

Amsterdam was in 1973 voor de première van The 

Golden Voyage of Sinbad. 

Foto Thys Ockersen 
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1 DUNKIRK 

 

 

 

 

 

De Dramatische slag bij Duinkerken in 

1940 waarbij de Britse en Franse troepen 

opgejaagd werden door de Duitsers en op 

het strand en in de duinen veel militairen 

verloren krijgt een nieuwe film: Dunkirk  

onder regie van Christopher Nolan die zich 

meestal bezig houdt met SF en Fantasy ( 

de Batman films, Intestellar en Inception). 

De tweede wereld oorlog blijft ook 

jongere generatie filmers interesseren en 

inspireren. Mark Rylance ( de spion in 

Bridge of Spies),  

 

 

 

 

 

Kenneth Brannagh en Tom Hardy zullen 

Britse officieren spelen. In 1958 was er al 

een film Dunkirk van Leslie Norman met 

Bernard Lee en John Mills die heel 

realistisch was in zwart-wit omdat er veel 

gebruik werd gemaakt van 

journaalopnamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS VAN 

HET 

HOLLYWOOD 

FILM FRONT 

 

 
Christopher Nolan 

 

Bernard Lee in Dunkirk 



16 
 

In  1964 was er Weekend a Zuydcote van 

Henri Verneuil met Jean-Paul Belmondo. 

 

 

 

 

 

 

 

Het fiasco van Duinkerken werd een 

beetje goedgemaakt  door de massale 

actie van de Marine en privé bootjes die 

het Kanaal overstaken  om zoveel mogelijk 

manschappen naar Engeland over te 

brengen. Zo werd een nederlaag nog een 

beetje omgezet tot een overwinning met 

juichende mensen die de overlevenden 

begroette. Op een aantal  burgers na die 

dood achterbleven op het strand. 

2 TOP GUN 

 

 

 

 

 

Er is lang over gepraat en het is niet 

duidelijk of er al eens  scenario is, maar 

Tom Cruise is met producent Jerry 

Bruckheimer in gesprek  om een vervolg te 

maken op  Top Gun  uit 1986  waarin 

Cruise  het luchtruim schoonveegde van  

vijandelijke vliegtuigen. De film was zo 

succesvol dat veel jonge mannen zich aan 

melden bij de luchtmacht om piloot te 

worden. De luchtmacht werkt dus graag 

mee aan een nieuwe film. Tom Cruise-

dertig jaar ouder-is nu de veteraan .Wie er 

verder aan mee gaan doen is nog 

onbekend. 

 

 

 

 

 

 

3  BAD BOY PENN 

 

 

 

 

 

 

Sean Penn kan maar geen goed doen. Ging 

hij  in 2002 naar Irak  om met Sadam 

Hussein te praten als een bezorgde 

Amerikaanse vader en burger. Hij kwam 

niet verder dan Tarique Aziz, de minister 

van buitenlandse zaken die hem minzaam 

glimlachend aanhoorde. Daarna werd 

Hugo Chavez van Venezuela zijn grote 

vriend en nu ging hij onlangs moordenaar- 

drughandelaar El Chapo in de bossen 

ontmoeten. Voor een exclusief interview 

met het blad Rolling Stone. Dat leidde dus 

 

Jean-Paul Belmondo in Weekend a 

Zuydcote 

 

 

 

Sean Penn en El Chapo 
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tot de nieuwe aanhouding van de 

Mexicaanse boef. Zijn korte relatie met de 

mooie Charlize Theron eindigde en nu 

heeft hij weer iets moois met zijn liefje van 

dertig jaar geleden, Madonna. Toen sloeg 

hij elke fotograaf in elkaar die een foto 

van hem  en Madonna wilde maken. Sean 

Penn is voer voor de bladen, maar wordt 

verder niet heel serieus genomen. 

4 DE TERUGKEER VAN  

LETHAL WEAPON 

 

 

 

 

 

 

De Lethal Weapon films  met Mel Gibson 

en Danny Glover waren een fenomenaal 

succes. Maar dat is al weer lang geleden. 

Fox heeft besloten er een tv serie van te 

maken waarbij nog niet bekend is wie Mel 

Gibson (Detective Martin Riggs) vervangt, 

maar zeker is dat Damon Wayans de 

opvolger is van Danny Glover als detective 

Roger Murtaugh. Regisseur McG (van de 

Charlie’s Angels films) zal afleveringen 

regisseren. 

 

 

 

 

 

5  EEN NIEUWE DAN BROWN FILM 

 

 

 

 

 

 

Tom Hanks  keert terug als professor   

Robert Langdon om een mysterie op te 

lossen  in Inferno, Dan Brown’s vierde 

boek. Ben Foster speelt de gekke 

wetenschapper  Bertrand Zobrist die een 

dodelijk  virus op de wereld loslaat. Ron 

Howard zit weer in de regiestoel en dat is 

ook enigszins de reden dat het derde 

Langdon boek The lost symbol  is 

overgeslagen , want Howard raakt niet 

geïnspireerd door verhalen die zich in 

Amerika afspelen (Washington) ,maar 

liever draait hij in Europa. In dit geval 

Venetië, Forence en Boedapest. Tom 

Hanks heeft weer een aantrekkelijke dame 

als medeavonturierster, Felicity Jones. 

Andere meespelenden zijn Omar Sy          

(Untouchable) en Sidse Babett Knudsen 

(de tv serie Borgen). 

 

  

 

 

 

Ron Howard, Tom Hanks and 

Felicity Jones 

  

 

Ben Foster Omar Sy 

Sidse Babett Knudsen 
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“Weet je wel waar we naar toe moeten, 

Thice ?” zegt George Segal een paar meter 

van me vandaan als we door Denver 

(Colorado) wandelen op zoek naar een 

restaurant. De directeur van  het 

filmfestival  in 1992 waar ik mijn doc. Roy 

Rogers King of the Cowboys presenteer  

heeft me in het filmfestival huis twee 

vouchers gegeven om met een andere 

gast ,George Segal, in een restaurant te 

gaan lunchen. Het is altijd een probleem 

om je festival gasten overdag bezig te 

houden. Ik heb een vrouw toegewezen 

gekregen die me overal naar toe rijdt. Er is 

alleen niet veel te beleven in Denver. Op 

de openingsavond waar Strictly ballroom 

wordt gepresenteerd  worden de namen 

van de gasten genoemd en ik word in een 

adem genoemd met George Segal. Want 

hoewel George niet meer zo in het 

voetlicht staat is hij toch een acteur met 

een behoorlijke staat van diensten. Hij was 

de grote versierder, vreemdgaander in de 

films van de jaren zeventig. Op het  

 

ernstige vlak in Loving  van Irvin Kershner 

waarin hij zijn vrouw  Eva Marie Saint met 

diverse dames bedroog en in het komische 

vlak Blume in love van Paul Mazursky  

waarin hij zijn vrouw Susan Anspach  o.a. 

bedriegt met Marsha Mason en haar 

verliest aan de stoere Kris Kristoffersson. 

 

 

 

 

 

 

 

Hij zet alles op alles om haar terug te 

winnen en dat lukt eindelijk. En dan zijn er 

al die dames met wie hij het bed deelde. 

Niemand in Hollywood doet hem dat na. 

Elizabeth Taylor in Who’s afraid of Virginia 

Woolf; Barbra Streisand in The Ow land 

WANDELEN  MET  GEORGE  DOOR  DENVER 

Door Thys Ockersen 

 

George Segal in Denver. Foto Thys Ockersen. 

 

George met Susan Anspach en Kris 

Kristoffersson in Blume in Love 
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the Pussycat; Goldie Hawn in The Duchess 

and the Dirtwater Fox; Jacqueline Bisset in 

Who’s killing the great chefs of Europe ? 

Jane Fonda in Fun with Dick and Jane; 

Ursula Andress in Southern Star; Lee 

Remick in No way to treat a lady; Natalie 

Wood in The last married couple in 

America; Glenda Jackson in Touch of class, 

etc . Hij werd een cliché  in films  waarin 

zijn broek uitging. Je zou bijna vergeten 

dat hij uitstekend was in dramatische 

rollen. Met een beetje scheve mond was 

hij een cynische militair in The bridge at 

Remagen en King Rat; een gemene 

gangster in The St. Valentine’s day 

massacre ; of slachtoffer van Nazi’s in The 

Quiller Memorandum. 

 

 

 

 

 

 

 

En als toppunt de man die hoofdpijnen 

oplost door chips in zijn hoofd te krijgen 

waardoor hij een moordenaar wordt in 

The Terminal Man. Maar die serieuze 

rollen vielen toch weg tegen zijn imago 

van lady’s man. 

En daar loop ik dan met de vrouwen 

versierder door een heel rustig Denver. 

Weinig mensen herkennen  hem. Hij heeft 

haast want, laat hij me weten: ”Ik moet 

vanmiddag nog repeteren met mijn banjo 

voor een optreden vanavond.” Het 

restaurant blijkt na tien minuten lopen 

notabene om de hoek van mijn hotel te 

liggen. Ik geef de vouchers af en we 

krijgen vissoep. Ik wil graag met hem 

praten, maar hij is een beetje argwanend. 

Ik heb me voorgesteld als de maker van de 

Roy Rogers doc. maar ik schijn toch wel 

veel van hem  te weten. Ik vraag naar zijn 

afkomst en natuurlijk is hij van joods-

Russische afkomst. George Segal…Steven 

Seagal…Marc Chagall. 

 

 

 

 

 

 

RUSTIGE PERIODE 

Ik heb hem tegen iemand in het festival 

horen zeggen dat hij het wel prettig vindt 

om ver van Hollywood-ergens buiten New 

York – niet te hoeven nadenken over een 

volgende film en een paar keer per dag de 

hond uitlaat. Tegen mij zegt hij :”Het is al 

weer dertig jaar geleden dat ik een rol in 

The Longest Day had, niet te geloven. 

Samen met Robert Wagner die toen al een 

grote ster was. Ik keek enorm tegen hem 

op, maar we zijn nog steeds goede 

vrienden.” 

 

 

 

 

 

The bridge at Remagen met Ben 

Gazzara 

 

 

The Longest Day 
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Zijn echte doorbraak kwam met zijn rol 

van jonge leraar in Who’s afraid of Virginia 

Woolf ?  tegenover Elizabeth Taylor en 

Richard Burton als het ruziënde  echtpaar. 

Ik vertel George dat Ernest Lehman ( de 

scenarioschrijver van de film) mij heeft 

verteld dat hij een boek over de 

filmopnamen heeft geschreven. Die 

schenen nogal tumultueus te zijn geweest, 

maar dat wil hij pas vrijgeven als hij 

overleden is. ( Ernest Lehman sterft in 

2005 en tot nu toe is er nog geen boek 

verschenen over de opnamen van Virginia 

Woolf.) George vindt dit niet prettig om te 

horen , maar hij onthoudt zich van verder 

commentaar. Hij laat me weer weten dat 

hij haast heeft want hij moet met de banjo 

repeteren. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe was dat met The Bridge at Remagen  

toen cast en crew hals over kop 

Tsjechoslowakije in 1968 moesten 

verlaten. De Russen hebben toen Praag 

bezet en in Russische kranten werd 

melding gemaakt dat er  Amerikaanse 

troepen  gesignaleerd waren. Er werd niet 

bij vermeld dat dat acteurs in uniform 

waren die de tweede wereld oorlog 

naspeelden. “Hoe weet jij dat nou weer?” 

zegt George verbaasd. Ik antwoord: “Nou, 

dat stond bij ons in de kranten.” George 

heeft een antwoord voor mij: ”We zijn 

uitgeweken naar Duitsland waar we de 

rest van de film hebben opgenomen. Dat 

heeft nogal wat commotie en geld 

gekost.” Ik noem nog even de meest 

bizarre joodse komedie die ik ooit heb 

gezien: Where’s Poppa?  Met George Segal 

als joods man in New York die 

vastgeklonken zit aan zijn excentrieke 

,overheersende moeder(Ruth Gordon). De 

film van Carl Reiner is bizar vooral door 

twee scenes die de band aangeven tussen 

moeder en zoon. Ruth Gordon pakt  

George ,trekt zijn broek omlaag en bijt in 

zijn billen en zegt “Dit is van mij!” en het 

einde als George bij zijn moeder in bed 

kruipt. Er was geen publiek voor deze 

komedie. George kan maar een ding 

zeggen: “Heb je The Producers gezien van 

Mel Brooks ? Daarin komt de scene voor 

dat musical begint met zingende Nazi´s die 

Springtime for Hitler zingen en het New 

Yorkse publiek zit met open mond te 

kijken. Zo verliep de eerste vertoning van 

Where’s Poppa?” 

 

 

 

 

 

 

Ik wil nog wat meer weten ,voornamelijk 

over al die vrouwen waarmee hij in films 

in bed lag. En over het weigeren van de 

hoofdrollen in 10 van Blake Edwards 

(Dudley Moore nam de rol over) en Lucky 

 

Who’s afraid of Virginia Woolf? 

George met Richard Burton en 

Elizabeth Taylor 

 

Where’s Poppa? 
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Lady van Stanley Donen (Gene Hackman 

nam de rol over). Hij moet weg; de 

repetitie roept en hij vraagt of ik ’s avonds 

naar her restaurant wil komen waar hij 

optreedt. Ik beloof hem er te zijn en eet 

rustig mijn lunch op. 

Die avond speelt hij de sterren van de  

hemel op zijn banjo. Ik heb het hem wel 

eens in films zien doen ,maar hij is echt 

een goede banjospeler. Het bezoek 

bestaat voornamelijk uit wat dames van 

George’s leeftijd die verrukt zijn dat hun 

idool voor hun neus speelt. Tussen de 

nummers door help ik George met het 

signeren  van de papiertjes die mij worden 

aangereikt en die ik weer doorgeef aan 

George. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik zie George nog twee keer. Een keer op 

een avond als we  ik een auto naar een 

bioscoop wordt gereden. Seymour Cassel 

zit bij ons inde auto en zegt tegen George: 

“ Ik denk dat het nu eindelijk gaat 

gebeuren, dat ik nu een doorbraak heb.”  

“Ik ben blij voor je, Seymour.”  De arme 

Seymour Cassel heeft een keer in een film 

van John Cassavetes met diens vrouw 

Gena  Rowlands een hoofdrol gehad: 

Minnie and Moskowitz (1971). Daarna 

werden het kleine rolletjes waarbij hij blij 

mocht zijn dat hij nog bij de credits werd 

genoemd. En die grote doorbraak die 

komt er nu ook niet. 

 

 

 

 

 

 

Ik had gehoopt dat George naar mijn Roy 

Rogers doc. kwam kijken ,maar dat lukt 

niet. Ik zie hem nog na afloop van zijn 

komedie Me, Myself and I , een veel 

mindere film dan zijn voorgaande werk. 

Hij vraagt wat ik er van vond: “ Goed, 

George, leuk” en dat is eigenlijk het laatste 

dat ik tegen hem zeg.  

Tegenwoordig speelt George Segal in de 

TV serie The Goldbergs. Hij is daarin met 

veel succes de oversekste groot vader. 

Helemaal in stijl met de rollen in zijn oude 

films. 

 

  

 
Foto Thys Ockersen 
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Blume in love met Marsha Mason Blume in love met Susan Anspach California Split met Gwen Welles 

 
Fun with Dick & Jane met Jane Fonda 

 

Born to win met Karen Black 

 
Who’s afraid of Virginia Woolf? met 

Elizabeth Taylor 

A Touch of Class met Glenda Jackson 

 

 

Bye Bye Braverman met Zorah Lampert 
Look who’s talking met Kirstie Alley 

 

No way to treat a lady met Lee Remick 

 

Loving met Eva Marie Saint 

 

The bridge at Remagen met Anna Gael 

 

 

Met Stephane Audran 

 

 
Ship of fools met Elizabeth Ashley 

 

 

Loving met Nancie Philips 

 

GEORGE SEGAL EN ZIJN TEGENSPEELSTERS 
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The Last Married Couple in America  

met Natalie Wood 

The Duchess & the Dirtwater Fox met 

Goldie Hawn 
The Lost Command met Claudia 

Cardinale 

 
The ow land the pussycat met Barbra 

Streisand 

 
The St.Valentine day’s massacre 

met Jean Hael 

 
The Quiller Memorandum met Senta Berger The Southern Star met Ursula Andress 

 

 
Robin Hood when things are rotten met 

Morgan Fairchild 

Where’s Poppa? met Trish Vandevere 
 

Blume in Love met Shelley Winters 

 

Who’s killing the great chefs of Europe ? met 

Jaqueline Bisset 

 

Loving met Janis Young 

 

 

Where’s Poppa?  met  Ruth Gordon 

 

 
Murphy’s Law met Maggie Han 

 

 

Who’s afraid of Virginia Woolf? 

met Sandy Dennis 
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ALAN RICKMAN 

(Londen, 21-2-1946---14-1-2016,Londen) 

 

 

 

 

 

 

Karakter acteur die voor het eerst opviel in 

Amerika in 1987 op het toneel in Les liasions 

dangereuses, waarin hij de gemene Graaf de 

Valmont speelde. Hij kreeg een Tony 

nominatie. Dat leidde tot de boevenrol van de  

 

 

 

Duitser Hans Gruber in 1988 in de actiefilm 

Die Hard. Niet alleen was Rickman een 

absolute verrassing- hij was onbekend- maar 

hij vestigde zich als filmacteur. De film werd 

bovendien een trendsetter voor andere films 

over kapingen-bezettingen van gebouwen, 

boten en vliegtuigen. En tegenspeler Bruce 

Willis zou tot in lengte van dagen de stoere 

held blijven spelen.  

 

 

 

 

IN MEMORIAM 

 

Joodse begraafplaats in Praag. Foto Thys Ockersen 

 

 

Die Hard 
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Rickman herhaalde zich nog een keer-maar 

`over the top` met zijn rol van de Sheriff van 

Nottingham in Robin Hood, Prince of Thieves 

met Kevin Costner als Robin Hood. Ook had hij 

de boevenrol in de Australische western 

Quigley Down Under. Het begon er op te lijken 

dat deze begaafde acteur de opvolger van 

landgenoot Basil Rathbone zou worden die in 

Hollywood ook stereotiepe bad guys had 

gespeeld. Uiteraard voor veel geld. Rickman 

had meer in zijn mars dan in die valkuil te 

trappen. Tenslotte had hij in Engeland zich al 

op tv en op het toneel bewezen in mooie 

dramatische rollen.  

Hij maakte vervolgens  Sense and sensibility 

met zijn  goede vriendin Emma Thompson die 

ook het scenario had geschreven. Hij speelde 

een sympathieke officier. Voor de 

Amerikaanse tv was hij toch weer een engerd, 

Rasputin. Maar een diversiteit aan films 

volgden Judas Kiss, Bob Roberts, An awfully 

big adventure, Dogma en Galaxy Quest. Met 

die merkwaardige blik die verveeldheid 

uitdrukte was hij natuurlijk uitermate geschikt 

om aparte rollen te spelen. Hij regisseerde 

Emma Thompson en haar moeder in The 

Winter Guest. In de komedie Love actually was 

hij de overspelige echtgenoot van Emma 

Thompson. Soms waren er kleine films waarin 

hij de hoofdrol had zoals Snow cake waarin hij 

verdwaald raakt in Canada en Bottle Shock 

waarin hij een wijn expert is die een grote 

toekomst ziet in Frankrijk voor de 

Amerikaanse wijnen. De jeugd leerde hem 

kennen in de terugkerende rol van Professor 

Severus Snape in de Harry Potter reeks. 

 

 

 

 

In 2015 regisseerde hij met veel succes A little 

chaos over een vrouw ( Kate Winslet ) die een 

tuin in Versaille aanlegt voor Lodewijk de 

Veertiende. Rickman zelf speelde de koning en 

een kleine scene tussen hem en Kate Winslet 

was het hoogtepunt van de film. In december 

van 2015 werd opeens kanker in de pancreas 

ontdekt en binnen een paar weken stierf hij. 

Hij was getrouwd met Rima Horton. 

 

SHEILA SIM 

(Liverpool, 5-6-1922---19-1-2016, Londen) 

 

 

 

 

 

 

 

Brits actrice die van 1944-1955 in een aantal 

films zat zoals A Canterbury tale, Pandora and 

the Flying Dutchman en The Magic Box. 

Ze zat in drie films met  Richard Attenborough 

met wie ze in 1945 trouwde. Het huwelijk 

duurde tot zijn dood in 2014. Ze zaten ook 

samen in de eerste voorstellingen van het 

toneelstuk The Mousetrap van Agatha Christie 

in 1952. Ze was de moeder van actrice 

Charlotte Attenborough, van regisseur 

Michael  Attenborough en grootmoeder van 

acteur Tom Attenborough. Ze stopte met 

acteren in de jaren vijftig en stierf na de dood 

van haar man aan dementie. 

 

 

 

Severus Snape in de Harry Potter films 

 

Sheila Sim en 

Richard 

Attenborough 
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ETTORE SCOLA 

(Trevico ,Italië, 10-5-1931---9-1-2016,Rome) 

 

 

 

 

 

Een van de beste schrijver- regisseurs die 

opkwam in de jaren zestig met Dino Risi, 

Mario Monicelli, Pier Paolo Pasolini, Bernardo 

Bertolucci, Mauro Bolognini. Hij was  

communist en zijn hart lag bij de gewone man. 

Vanaf 1964 regisseerde hij meer dan veertig 

films. Zijn eerste echt opvallende film was in 

1974 C’eravamo tanto amati over twee 

vrienden en een vriendin ( Vittorio 

Gassman,Nino Manfredi en Stefania Sandrelli ) 

die de oorlog meemaken en daarna 

gedesillusioneerd raken. In 1976 had Scola 

een grote hit met Brutto Sporchi e Cattivi over 

een asociale familie die op een  heuvel bij 

Rome woont en om te overleven niet schuwt 

om elkaar-vooral vader Nino Manfredi-naar 

het leven te staan. Maar het was vooral Una 

Giornata Particolare  in 1977 die 

internationaal alle aandacht trok. Het verhaal 

van een gewone huisvrouw (Sophia Loren) die 

mooie momenten beleeft-als haar fascistische 

man naar de intocht gaat van Hitler in Italië- 

met een homoseksuele man  ( Marcello 

Mastroianni) die op het punt staat door de 

fascisten gearresteerd te worden. 

 

 

 

 

Ettore Scola zou interessante films blijven 

maken en stond op het punt om Minister van 

Cultuur te worden toen Berlusconi aan de 

macht kwam. Een man die hij verfoeide en in 

het Berlusconi klimaat wilde hij geen films 

meer maken. 

 

 SILVANA PAMPANINI  

(Rome,25-9-1025---6-1-2016,Rome) 

 

 

 

 

 

 

 

Ze was een kandidate voor de titel Miss Italië 

in 1946, maar toen ze die niet won was dat 

een publiek schandaal. Ze maakte films als 

seksbom voornamelijk voor lokaal gebruik, 

maar was ook populair in Frankrijk en Japan in 

de jaren vijftig en zestig. In Frankrijk was haar 

bijnaam Nini Pampan. Een paar titels: Il 

segreto di Don Giovanni, Arriverdeci Papa, Lo 

Sparviero del Nilo, Bellezze in bicicletta, OK 

Nero, La presidentessa, etc.  Als sexy filmster 

werd ze al gauw overvleugeld door Sophia 

Loren en Gina Lollobrigida die meer klasse 

films maakten. In de jaren zestig ging ze voor 

haar bejaarde ouders zorgen en ook voor de 

tv werken. In 1996 schreef ze haar memoires 

Scandalosemente perbene  (schokkend 

respectabel). Ze was nooit getrouwd, maar er 

waren veel mannen in haar leven. 
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FRANK FINLAY 

(GB, 6-8-1926---30-1-2016,Surrey,GB) 

 

 

 

 

 

 

 

Sterke karakter acteur die RADA volgde en 

meteen daarna Iago speelde tegenover 

Laurence Olivier als Othello bij het National 

Theatre. Finlay debuteerde op film in The 

loneliness of the long distance runner  in 1962 

, maar hij beperkte zich niet tot de films van 

de nieuwe generatie; hij zat overal in: Private 

Potter, Doctor in distress, Hot enough for June, 

The comedy man, Robbery, A Study in Terror. 

Hij was een gewaagde tegenspeler voor 

degenen die niet sterk in hun schoenen 

stonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen Othello een film werd deed hij weer mee 

als Iago, met Maggie Smith als Desdemona en 

Olivier als Othello. Film en acteurs werden 

overladen met prijzen. Hij zat als flamboyante  

musketier Porthos tussen de grote sterren in 

de 3 Musketier films van Richard Lester. Op 

het toneel lagen echter zijn grootste 

successen. Zijn zoons Stephen, Daniel en 

dochter Cathy zijn alle drie acteurs. Hij was tot 

haar dood in 2005 vanaf 1954 met Doreen 

Stephens getrouwd. 

JACQUES RIVETTE 

(Rouen,Fr, 1-3-1928---1-1-2016.Fr) 

 

 

 

 

 

 

 

Een van de laatste Nouvelle vague regisseurs   

( met JL Godard ) die nog in  leven was. Een 

eigenzinnig schrijver en filmmaker die zich 

niets aantrok van de wetten van film maken 

en wiens films vaak meer dan drie uren 

duurden. Hij was in de jaren vijftig assistent 

van Jean Renoir en Jacques Becker en hij was 

een van de eerste ` jonge` moderne 

filmmakers die met een film kwam. Paris nous 

appartient uit 1961 was voor die tijd lang. 121 

Minuten en nogal ingewikkeld, daarna maakte 

hij De Non naar het boek van Diderot. In 1969 

kwam L´amour fou  die vier uur duurde en 

daarna voor de tv in 1971 Out 1, noli me 

tangere  die dertien uren duurde, maar nooit 

werd uitgezonden. Teruggebracht naar vier 

uren kwam de film in de bioscopen. Hoewel 

hij vaak gebruik maakte van bekende acteurs 

en actrices uit die tijd ( Maria Schneider, Juliet 

Berto, Jean Pierre Leaud, Anna Karina ) bleef 

hij voornamelijk een festival filmer. Hij vond 

geen aansluiting bij het grote publiek. Dat wil 

 

 

Othello 
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niet zeggen dat zijn films niet fascinerend 

waren. In 1991 nam hij zijn tijd om de 

worsteling te laten zien van een schilder           

( Michel Piccoli ) met zijn model (Emmanuelle 

Beart) om tot een goed schilderij te komen in 

La belle noiseuse.  Jacques Rivette was een 

man zonder compromissen, dat maakte hem 

een echte kunstenaar van de cinema. 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRE VAN DEN HEUVEL 

(Tegelen, Limburg,4-6-1927---9-2-2016, 

Amsterdam) 

 

 

 

 

 

Begon toneel te spelen in 1950 en 

ontwikkelde zich als een acteur die van alles 

kon spelen en bovendien subtiel was. Dat 

maakte hem uitermate geschikt voor tv-en 

filmrollen. Hij had zijn diensttijd in Nederlands 

Indië doorgebracht tijdens de politionele 

acties. Die lieten nogal wat heftige indrukken 

achter. Als je bij een toneelgezelschap zat in 

de jaren vijftig, zestig dan kreeg je weinig 

mogelijkheden om aan speelfilms mee te 

doen. Maar hij had o.a. kleine rollen in Dorp 

aan de rivier; Kermis in de regen ; De Overval; 

Als twee druppels water; Amsterdam Affair en 

Mira. Zijn samenwerking met Fons 

Rademakers leidde uiteindelijk tot een 

substantiëlere rol in Mijn vriend. Helaas was 

de film een flop. 

 

 

 

 

 

 

 

Ook op tv werd hij actief in series als 

Waaldrecht; Merijntje Gijzens Jeugd en Kunt u 

mij de weg naar Hamelen vertellen. Hij had 

een naturel en fotografeerde goed wat maar 

weinig Nederlandse acteurs hadden. Toen hij 

op leeftijd was zat hij nog in Baantjer; Keyzer 

en de Boer,advocaten; Oud geld; Flikken 

Maastricht en Oud geld. Andre van den Heuvel 

was duidelijk niet voor het geld bezig ,maar 

voor de goede rollen. Hij was lang getrouwd 

met actrice Kitty Jansen met wie hij vaak op 

toneel stond. 

TOMMY KELLY  

(NYC,6-4-1925---26-1-2016, North Carolina) 

 

 

 

 

 

Debuteerde in 1938 in The Adventures of Tom 

Sawyer in de titelrol. Had ook een klein 

rolletje in Gone with the wind en in een aantal 

andere films als jeugdster. Maar niets kon de 

 

La belle noiseuse 

 

 
Mijn vriend met Peter Faber en 

Pleuni Touw 
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Tom Sawyer film evenaren. Toen hij een 

jongeman was zat hij nog in de oorlogsfilm  

Battleground; in The Westpoint Story en The 

Magnificent Yankee, maar zonder credit. Hij 

diende in Wereld Oorlog 2 en was in de jaren 

zestig administrateur van het Piece Corps in 

Liberia. Hij werd leraar in Washington DC en 

hield er niet van zijn filmcarrière te bespreken. 

Hij stierf aan hartproblemen 90 jaren oud en 

liet zes kinderen na. 

ABE VIGODA 

( Abraham Charles Vigodah,NYC, 24-2-1921---

26-1-2016, New Jersey) 

 

 

 

 

 

 

Speelde al vanaf 1949 voor de tv in komische 

rolletjes en werd echt ontdekt en legendarisch 

in de rol van de schlemielige gangster Tessio in 

The Godfather. Hij was een verrader van de 

Peetvader (Marlon Brando) en hij smeekte om 

genade bij Robert Duvall:  “for all time sake”. 

Maar hij ging er aan. Dat was in 1972 en hij 

kreeg daarna veel werk. Hij dook nog even op 

in een flashback in Godfather 2. 

 

 

 

 

 

 

Hij was een tijd lang populair in de tv serie 

Barney Miller als politieagent Fish. Die rol 

mocht hij herhalen in de spin-off : Fish. Als hij 

maar die tragikomische Tessio herhaalde met 

die droevige uitdrukking dan zat hij goed. 

Toen men dacht dat hij overleden was in de 

jaren tachtig was de vraag groot naar een 

acteur die op hem leek. Als reactie liet hij zich 

fotograferen in een doodkist. Hij overleed 

bijna vijf en negentig jaren oud in zijn slaap. 

 

VANITY 

(Denis Matthews,Niagara Falls, Canada, 4-1-

1959---15-2-2016, Fremont,Ca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beeldschone jonge dame die fotomodel was 

en zangeres van de damesband Vanity 6. Ze 

debuteerde als actrice in Jack London’s 

Klondike Fever in 1980. Ze zou in een aantal 

bizarre films terechtkomen:  Terror Train, 

Tanya’s Island en The last dragon en Never too 

young. Kwalitatief betere films waren 52 Pick 

up met Roy Scheider en Action Jackson. Toen 

ze heel erg religieus werd keerde ze 

Hollywood-de stad van het verderf-de rug toe. 

Ze overleed aan complicaties aan de nieren. 

 

 

 

 
The Godfather 
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GEORGE GAYNES 

(George Jongejans, Helsinki,Finland,16-5-

1917---15-2-2016,North Bend, Washington) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Had heel veel werk in rollen in tv series en een 

enkele speelfilm  vanaf 1955 tot hij de rol van  

soapster kreeg in de komedie Tootsie. Daarna 

had hij werk te over en zou 7 x in de Police 

Academy films spelen als Commissaris Eric 

Lassard. Hij had ook veel succes met de tv 

serie Punky Brewster. Andere films: Harry and 

Walter go to New York; Nickleodeon; Les 

felins; Altered States; The Group en 

Marooned.George was de zoon van de 

Russische actrice Iya Abdy. Zijn vrouw was 

Allyn Ann McLerie. George was van 

Nederlands/Finse afkomst en diende bij de 

Marine van Nederland en Engeland tijdens 

WO2. 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRZEJ  ZULAWSKI 

(Llow,Polen ( nu Oekraïne), 22-11-1940---27-2-

2016, Warschau, Polen) 

 

 

 

 

 

 

Studeerde in de laste jaren vijftig film in 

Frankrijk. Werd assistent van Andrzej Wajda  

ijn Polen en maakte zijn  eerste film in 1971:   

Trzecia czesc nocy. Zijn tweede film Diabel in 

1972 werd door de communistische 

autoriteiten verboden en Zulawski vertrok 

naar Frankrijk. In 1975 maakte hij de heftige 

liefdesfilm L’important c’est d’aimer  met 

Romy Schneider in de hoofdrol. Hij had er veel 

succes mee en keerde terug naar polen om 

daar Na srebrnym globie te maken. De 

opnamen werden gehinderd door de 

autoriteiten en hij kwam pas in 1987 uit in een 

verminkte vorm. In 1981 schokte hij iedereen 

met zijn Franse film Possession met Isabella 

Adjani als de vrouw die wil scheiden en 

gestoord gedrag vertoont. De emoties lopen 

hoog op in deze sombere film waar ook nog 

op onverklaarbare wijze een monster in voor 

komt. Maar het was een succes dat hij in 

latere jaren nooit meer evenaarde. Hij 

overleed aan kanker. Zulawski was duidelijk 

ene filmmaker die de diepte inging met 

thema’s , emoties en liefdesleed.  

 

 

 

 

 

 

Tootsie 

 

 

Possession 
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OP NAAR… HOLLYWOOD 

 

Thys met Bram Reynhoudt, de ontwerper van zijn boek 

Op naar Hollywood.  

Verkoop punten: Atheneum Boekhandel, Spui Amsterdam 

en de Theatre & Film Bookshop, Leidseplein, Amsterdam. 

Ook via info@thysockersenfilms.com.  

Prijs: 24,50 euro plus 5 euro verzend kosten 

mailto:info@thysockersenfilms.com
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