
Film

ROGER CORMAN
  * in Amsterdam  
  * 12 affiches
  * interview
1984
Love at First Sight (1)
‘DE BEZETTING’
I.M.

ACHTSTE JAARGANG * #86 * FEBRUARI 2021

Roger Corman op de set van
Little Shop of Horrors - 1986



FILM FUN #86 FEBRUARI 20212

INHOUD

Film Fun is een tijdschrift van 
Thys Ockersen 

dat maandelijksverschijnt
en geleverd wordt aan een 

select gezelschap 
geïnteresseerden.

Dit is nummer 86
8e jaargang, februari 2021

©2020/21
Thys Ockersen Films/Film Fun 

Tekst en foto’s:
Thys Ockersen/Stillphoto 

Gastredacteuren:
 Peter Cuijpers, Jan Doense, 

Ruud den Drijver, Michael Helmerhorst, 
Wim Jansen, Mike Lebbing,

Thomas Leeflang,
Hans van Pelt, Bram Reijnhoudt,

Dorna van Rouveroy van Nieuwaal,
Mark van den Tempel

Vormgeving: Hille Tymstra

Thys Ockersen Films
thysockersenfilms.com

info@thysockersenfilms.com 

Oude nummers van Film Fun kunnen 
hier gratis worden gedownload. 

INHOUD VAN DIT NUMMER

The images displayed on this site are placed here purely for the enjoyment of all film fans worldwide. FILM FUN is a 
non-profit making digital magazine and no money is made from the display of these images. Neither is the display 
of these photos intended to suggest that we possess copyright, and photos will be removed immediately if parties 
pictured in the photographs, or if parties who can demonstrate that they possess copyright, make such a request.

Regisseur Roger Corman (links), Peter Fonda en schrijver Peter Bogdanovich op de set van Wild Angels (1966)

CORMAN  3 | in Amsterdam 4 | in affiches  7 | interview 16 | 1984 21 | FIRST LOVE 32 
‘DE BEZETTING’ 36 | IN MEMORIAM 38 

http://www.thysockersenfilms.com
mailto:info%40thysockersenfilms.com?subject=
http://www.thysockersenfilms.com/TOF/FilmFun.html


FEBRUARI 2021

INHOUD

DE Koning van de B-films is 94 jaar en laat 
nog steeds van zich horen. Via Twitter en 

Facebook begon hij vorig jaar de Roger Corman 
Quarantine Contest voor aspirant filmmakers. 
Iedereen kon meedoen, de films moesten wor-
den opgenomen met een smartphone en moch-
ten niet langer dan twee minuten duren. Als enig 
jurylid bekroonde hij een zestal inzendingen.

Even ter herinnering: Corman, ook Pope of Pop 
Cinema genoemd, is de meester van het mini-
male budget. In de meer dan een halve eeuw 
die zijn carrière nu bestrijkt, bracht hij ruim 400 
films op zijn naam als producent. Hij beoefen-
de alle genres, van western tot historisch drama 
en van sci-fi tot  comedy en horror. Van de 56 
films die hij regisseerde zijn de zes Edgar Allen 
Poe-verfllmingen waarschijnlijk de bekendste.

Voor veel nu bekende acteurs en regisseurs wa-
ren de films die ze voor Corman maakte een 
leerschool. Onder hen: Jack Nicholson, William 
Shatner, Ron Howard, Francis Ford Coppola, 
Jonathan Demme, James Cameron, Robert De 
Niro, Dennis Hopper en Peter Bogdanovich.

Corman in Amsterdam
De posters
Corman spreekt

Op de volgende pagina’s van 
FILM FUN belichten Jan Doense, 
Wim Jansen en Thys Ockersen  
enkele minder bekende aspekten 
van Cormans biografie.

o
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April 2006. De legendarische producent Roger 
Corman arriveert in Amsterdam met zijn echtge-
note Julie. Als eregast van het Amsterdam Fantas-
tic Film Festival zal hij een Career Achievement 
Award in ontvangst nemen. 
    Maar eerst moet hij naar de filmacademie, 
want daar heeft hij een afspraak met de directie 
om een geweldig plan te bespreken: een van zijn 
nieuwe producties zal zich deels in Nederland af-
spelen en hij wil de filmacademie als coproducent 
binnenhalen. Een aantal studenten kan meedoen. 
Veel zal het niet opleveren, maar ze kunnen daar-
na wel zeggen dat ze hebben meegewerkt aan een 
film van Roger Corman en laten we wel wezen: zo 
is menig jaloersmakende Hollywoodcarrière ooit 
begonnen. Maar helaas, het feestje gaat niet door. 
Omdat de filmacademie een van overheidswege 
gesubsidieerde instelling is, kan het niet zo zijn 
dat buitenstaanders met commerciële oogmerken 
gebruik mogen maken van de goedkope diensten 
van de studenten. En zo mist Nederland niet al-
leen een kans om internationaal eindelijk eens 
beetje mee te gaan tellen op filmgebied, maar 
wordt de studenten bovendien een unieke prak-
tijkervaring door de neus geboord. 

Op 5 april 2006 was Roger Corman tachtig ge-
worden. Zijn verjaardag vierde hij samen met 
zijn gezin in Parijs en aansluitend kwam hij naar 
Amsterdam. Dat sloot niet alleen mooi aan, maar 
bood tevens de kans om het AFFF te laten beta-
len voor de reiskosten Los Angeles – Parijs - Am-
sterdam en vice versa. Niet voor niets is Cormans 
motto ‘How I made a hundred movies in Hol-
lywood and never lost a dime’. De verhalen zijn 
legendarisch en de carrières die ermee gelanceerd 
werden evenzeer. Om er een paar te noemen: tij-
dens de opnamen in Ierland van The Young Racers 
(1963) stelde Corman cast, crew en sets beschik-
baar voor wie tussen de opnamen door nóg een 
film kon maken; second unit regisseur Francis 
Ford Coppola ging de uitdaging aan en regisseer-
de met Dementia 13 zijn eerste lange speelfilm. The 
rest is history. Horroricoon Boris Karloff was eer-
der klaar met zijn opnamen voor The Raven (1963), 
terwijl hij contractueel nog vier draaidagen te 
gaan had; tegenspeler Jack Nicholson vroeg en 
kreeg toestemming om met de bejaarde horror-
ster naar Big Sur te gaan en daar de climactische 
slotscène voor The Terror te draaien. Niet dat dat 
er al een titel of een filmplan was, laat staan een 

scenario. Dat was van later zorg. Na het winnen 
van een weddenschap draaide Corman zelf in 
tweeënhalve dag en voor een budget van 22.500 
dollar The Little Shop of Horrors (1960), vandaag de 
dag een cultklassieker met een memorabel vroeg 
rolletje van Jack Nicholson als masochistische 
tandartspatiënt. Omdat het met zijn acteercarri-
ère niet wilde vlotten, vroeg en kreeg Nicholson 
van Corman toestemming om het scenario voor 
de LSD-film The Trip (1967) te schrijven; uiteinde-
lijk zou hij alsnog doorbreken dankzij een bijrol 
in Easy Rider (1969), waarvoor hij zijn eerste Os-
carnominatie kreeg.

Op 12 juni 1991 kreeg Corman zijn eigen ster op 
Hollywood Boulevard – en ik was er door een 
samenloop van omstandigheden bij. Dat zat zo. 
Begin 1991 bezochten Sam Raimi en zijn broer 
Ivan Amsterdam om Darkman te promoten. Geen 
enkele filmjournalist had interesse in het duo, zo-
dat de publiciteitsdame van UIP in lichte paniek 
dan maar ondergetekende belde met de vraag of 
ik in het Amstel hotel koffie wilde drinken met 
de Raimi’s. Dat werd een gezellig onderonsje van 
genreliefhebbers onder elkaar, eindigend met 
een uitnodiging om in juni de set van Army of 
Darkness te bezoeken. Toen in april The Silence of 
the Lambs tijdens het achtste Weekend of Terror 
de Silver Scream Award won, de publieksprijs, 
werd het plan geboren voor een gecombineerde 
trip naar New York en Los Angeles. New York 

Naar de coffeeshop met ‘The King of the B’s 
door Jan Doense

ROGER CORMAN IN AMSTERDAM
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om Cormans protegé Jonathan Demme (Caged 
Heat, Fighting Mad) zijn award te overhandigen en 
Los Angeles voor dat setbezoek. Demme liet ons 
een blauwtje lopen, maar dat is een ander ver-
haal. Wel stuurde hij later als troost nog een hele 
mooie foto mét award. 
    Het bezoek aan de set van Army of Darkness ging 
wel door, maar ook dat is een ander verhaal. Als 
je in LA bent lees je natuurlijk The Hollywood Repor-
ter en zo kwamen we erachter waar en wanneer 
Roger Corman zijn ster zou krijgen. Ter plek-
ke zagen we een keur aan Corman-alumni het 
woord nemen: Joe Dante, Nancy Sinatra en ook 
David Carradine waren van de partij. Het toeval 
wilde dat een van mijn twee reisgenoten, film-
journalist Phil van Tongeren, in New York juist 
een exemplaar van het magazine Psychotronic Video 
had gekocht, met daarin een interview met David 
Carradine waarin de Kung Fu-ster onder meer 
vrijuit praat over een tatoeage op zijn geslachts-
deel. Toen Carradine het woord nam was het 
eruit, tot algehele verbijstering van mijn reisge-
noten, voor ik er erg in had: “Show us your dick, 
Dave!” Of deze bizarre vraag genegeerd dan wel 
niet gehoord werd, weet ik niet. Feit is dat David 
Carradine zijn lofzang aan het adres van Roger 
Corman voortzette alsof er niets gebeurd was.

Flash forward naar 2006. Immer de efficiënte 
producent (vandaag de dag staat de teller op 418 
producties en volgens zijn IMDb-filmografie is 

when in Amsterdam… Dus zo vertrok een kleine 
delegatie richting de rosse buurt, bestaande uit de 
heer en mevrouw Corman, de Spaanse regisseur 
Jaume Balagueró (Los sin nombre, [REC], Darkness), 
zijn toenmalige vriendin, de actrice Macarena 
Gómez (Dagon, Musaranas) en ondergetekende. 
    Arm in arm met Barbara Steele lookalike Gó-
mez stapte Corman parmantig langs de rood 
verlichte ramen, om binnen tien minuten te la-
ten weten dat hij het wel gezien had en dat het 
tijd werd voor de coffeeshop. We belandden bij 
The Greenhouse, pal naast hotel The Grand – bij 
mijn weten een van de weinige coffeeshops waar 
destijds ook nog gewoon koffie genuttigd kon 
worden. Corman stapte binnen, overzag vanaf de 
drempel het etablissement met een goedkeurende 
glimlach, deed één stap vooruit en viel languit op 
zijn gezicht: afstapje gemist. 
    Godzijdank niks aan de hand, dus op naar de 
balie. “Give me some of your strongest stuff”. 
Eh, Roger, dit is Amsterdam. Als je hier ’strong 
stuff’ vraagt, dan kun je erop rekenen dat het 
echt strong is. De baliemedewerker knikte be-
vestigend, maar Roger liet zich niet van zijn stuk 
brengen. Wat hij precies kocht weet ik niet, maar 
nadat twee Spaanse toeristen hem hadden gehol-
pen met het rollen van een joint (“Eso es Roger 
Corman, no?”) ging Corman binnen een paar mi-
nuten volledig knock-out. 
    Julie had zwaar de ziekte in (ze was er al bang 
voor geweest) en uiteindelijk besloot ik een taxi 

hij nog elk jaar goed voor tenminste één nieuwe 
film) besloot Roger Corman dat hij tijdens zijn 
Amsterdamse trip, behalve zijn bezoekje aan de 
filmacademie, nog twee dingen wilde doen en wel 
liefst op één avond: een wandeling over de Wal-
len en een bezoekje aan een coffeeshop. Want hé, 

Roger Corman poseert in april 2006 voor fotograaf Jan Willem 
Steenmeijer in Bellevue Cinerama, toen in de Marnixstraat 
waar nu het DeLaMar Theater is.
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te bestellen om het echtpaar terug te brengen 
naar het hotel. Terwijl Jaume en Macarena ietwat 
verbijsterd achterbleven in het gezelschap van 
hun landgenoten, wisten Julie en ik Roger met 
enige moeite op de achterbank te hijsen, alwaar 
hij voor pampus bleef liggen. “Gaat het wel goed 
met hem?” informeerde ik voorzichtig bij Julie. “I 
am just zoning out here,” antwoordde Roger vrij-
wel direct. Aangekomen bij het hotel liet ik Roger 
achter met Julie en spoedde me naar Bellevue Ci-
nerama, de festivalbioscoop in de Marnixstraat. 
Ik had een verhaal te vertellen.

“Ik zou toch maar even informeren of het echt 
goed gaat met hem”, adviseerde Paroolrecensent 
Bart van der Put. “Snoop Dog is hier in Amster-
dam deze week nog volledig knock-out gegaan na 
het roken van een joint. Die hebben ze moeten 
reanimeren met M&M’s”.  Itewat bezorgd belde ik 
het hotel. Of een van onze festivalgasten wellicht 
om een dokter had gevraagd? Maar nee. Daarna 
onze gastenbegeleidster gecontacteerd. Corman 
deed zijn interviews bij voorkeur  
’s ochtends en was de afgelopen dagen telkens op 
eigen gelegenheid van zijn hotel naar Bellevue 
Cinerama gewandeld. “Misschien moet je hem 
morgenochtend voor de verandering toch even 
zelf ophalen bij het hotel”. 

De volgende dag rond het middaguur vroeg ik 
me ineens af hoe het die ochtend zou zijn gegaan. 

“Niks aan de hand”, zei Jolanda monter. “Nog 
voordat ik naar het hotel kon gaan, kwam hij zelf 
al aangelopen. Van naweeën niets te merken. 
Alleen zijn haar zat wat woester dan ik van hem 
gewend ben”. 
     Tijdens het festival vertoonden we natuurlijk 
een aantal Corman-klassiekers en op the day after 
the night before was dat uitgerekend The Trip. Cor-
man zou de film zelf inleiden en we waren bijtijds 
aanwezig in de zaal. Ik moest nog even iets rege-
len en liet Corman achter op rij 1 van Calypso. 
Toen ik terugkwam zat hij helemaal voorover 
gebogen, met zijn hoofd zo ongeveer tussen zijn 
knieën. “Oh nee, het is alsnog mis”, was mijn eer-
ste gedachte. Dichterbij gekomen zag ik hoe Cor-

man bezig was de zijkanten van zijn schoenzolen 
zwart te stiften met een Sharpie. ‘How I made a 
hundred movies in Hollywood and never lost a 
dime’: zo doe je dat. 
     Na de introductie wildeCorman nog even 
wachten tot de film begonnen was. Achter in de 
zaal zagen we de begintitels voorbijrollen, met 
een waarschuwing vooraf: ‘You are about to be 
involved in a most unusual motion picture expe-
rience. It deals fictionary with the hallucinogenic 
drug, LSD. Today, the extensive black-market 
production of this and other such “mind-ben-
ding” chemicals is of great concern to medical 
and civil authorities. The illegal manufacture 
and distribution of these drugs is dangerous and 
can have fatal consequences. Many have been 
hospitalized as a result. The picture represents a 
shocking commentary on a prevalent trend of our 
time, and one that must be of great concern to all.’  
    “BULL SHIT!”, riep Corman – om vervolgens 
de zaal te verlaten.

Sinds 2006 heb ik Roger Corman niet meer ont-
moet, maar jaarlijks heb ik rond Oud en Nieuw 
contact met Julie. Steevast laat ze me dan weten 
dat hun bezoek aan Amsterdam “one of the best” 
was. En of ik vooral de groeten wil doen aan Don-
na, mijn toenmalige echtgenote en thans dierbare 
ex. Onze Career Achievement Award heeft nog 
altijd een prominente plek op de schouw, zo zag 
ik op een recente foto bij een online interview. 

—Jan Doense

De Career Achievement Award van het Amsterdam Fantastic 
Film Festival staat bij Corman op de schouw.

(foto Jimmy Steinfeldt)
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door 
Wim Janssen

DE POSTERS 

Een Corman-special kan niet 
zonder een artikel over affiches. 
Low-budget cultuur en de ver-
beelding daarvan horen bij elkaar. 
Over Corman gaat de mare dat 
hij films maakte op basis van een 
affiche-ontwerp. Strikt gesproken 
klopt dat niet. Corman de regis-
seur-producent koos zijn eigen 
verhalen voor zijn films. Het is 
wel waar dat in de hoogtijd van 
low-budget exploitatiefilm een 
goede verbeelding van een idee 
vaak genoeg was voor een deal. 
Ook waar is dat Corman daarin 
een belangrijke rol speelde. Hij 
is één van de   hoofdrolspelers in 
de sage van het fantastische film-
affiche. Die sage heeft nog meer 
kleurrijke figuren, met name Samu-
el Z. Arkoff, James H. Nicholson, 
Albert Kallis, William Reynold 
Brown en Paul Blaisdell.

CORMAN EN AIP - een geschiedenis in twaalf affiches

Halfsheet Monster From The Ocean Floor (1954)

De Brons(t)tijd (1955-1959):  
date movies

In 1954 scoort producer Corman 
met Monster From The Ocean Floor 
een onverwachte hit, een jaar later 
doet hij hetzelfde met The Fast and 
The Furious. De affiches voor deze 
films hebben al de kenmerken, mon-
ster/auto-meisje-tagline, voor een 
succesvolle exploitatiecampagne, 
maar zijn qua kleur en ontwerp nog 
relatief braaf. Rond die tijd richten 
Arkoff (1918-2001) en Nicholson 
(1916-1972) American Releasing 
Corporation (later American Inter-
national Pictures, AIP) op. Ze zijn 
op zoek naar goedkope producties 
voor verkoop aan kleine bioscoopza-
len. Met Corman wordt een produc-
tiedeal gesloten. 

FILM FUN #86 FEBRUARI 20217
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drive-ins voldoen aan een behoefte in een tijd van televisie en blockbusters 
van grote studios. Het genre maakt eigenlijk niet uit, zo lang er maar genoeg 
wordt gelokt met thrills en spills. Ze maken date movies. Om met Milton Mo-
ritz te spreken, “It was not sophistication, it was by the seat of your pants.”

De publiciteitsmachine is erop gericht om tieners keer op keer naar de bios 
te lokken. Nogmaals Kallis: “We’re selling a product that you can’t smell, you 
can’t feel, you can’t touch it. And after you’ve put your money down, we wont 
give it back. And it’s almost impossible to sell. The poster had to contain the 
fantasy and the excitement that I got to see it now. And you better wanna see 
it now ‘cause it’s only gonna be in town for five days. And almost never stayed 
over.” 

In 1956 komt Corman op een poster-
tentoonstelling Albert Kallis (geboren 
1925) tegen. Albert is zoon van Mau-
rice (Misha) Kallis (1903-1988), publi-
citeitschef van majors Paramount en 
Universal. Kallis krijgt Corman zo ver 
om hem een deal als artdirector aan te 
bieden. Kallis herinnert: I told Roger, 
“I’m doing very classy stuff with Saul 
Bass for the best studios”. Roger said 
“What would it take to get you?” I said 
“If, after we had general conversations 
about the approach to the picture, you’d 
leave all the decisions to me, I might 
be interested – and I’ll give you a fixed 
price”. 

Die general conversations worden 
bij AIP gevoerd door Kallis, Jim Ni-
cholson en hoofd PR, Milton Moritz. 
Het is dit trio dat de concepten verzint 
waarmee inderdaad soms films aan de 
man worden gebracht op basis van een 
affiche-ontwerp alleen. Saillant detail, 
Moritz’ zoon Neal H. (geboren 1959) is 
de drijvende kracht achter de moderne 
Fast and Furious-franchise en produ-
ceerde ook I Know What You Did Last 
Summer en I Am Legend.

Kallis is er net op tijd bij, want de for-
mule van Corman en AIP slaat aan. De 
goedkope (meestal) zwart-witproduc-
ties voor tieners in kleine bioscopen en 

Het eerste Kallis-Corman affiche 
is voor de western Gunslinger 
(1956). Het heeft alle kenmerken 
van een klassiek Kallis date mo-
vie-affiche. Felle kleuren, snappy 
tagline die de jeugd kietelt en 
veel dynamiek. De personages 
zijn hyperrealistisch. Heldin Be-
verly Garland wordt ambivalent 
sexy afgebeeld met afgescheurde 
mouw en naakte schouder. Dat 
kon nog in de jaren vijftig, op-
gewonden gluren naar de naakte 
huid van een jonge vrouw. Vocht 
ze voor haar eer of voor haar 
man? Niet dat het iets uitmaakt. 
Hij heeft een dilemma, niet zij. 
Gebruikt hij zijn gun in zijn 
pocket?  Hij is in ieder geval loc-
ked and loaded. De tagline zegt 
niet voor niets  “Hired to kill 
the woman he loved.” Dit soort 
elementen vind je terug in alle 
ontwerpen, of het nu voor een 
western is of voor een monster 
movie. Dit affiche heeft ook een 
typische ARC/AIP-truc, de valse 
belofte van kwaliteit. Gunslinger 
wordt aangeprezen voor haar 
Wide Vison Color, een niet be-
staand procedé.

Halfsheet Gunslinger (Kallis, 1956)
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Het ontwerp van Gunslinger wordt 
toegeschreven aan Kallis alleen. Maar 
dat is zoals zoveel dingen in het leven 
niet terecht. Kallis is verantwoorde-
lijk voor het concept en de basisele-
menten van de poster, maar de uit-
werking is bijna zeker van een ander. 
Het hyperrealisme van de personages 
doet het werk van William Reynold 
Brown (1917-1991) vermoeden. Kal-
lis huurt Reynold Brown in als illus-
trator voor de poster art. Zijn vader 
Misha deed dat al eerder bij Univer-
sal. Reynold Brown heeft zo al de no-
dige monsters getekend, bijvoorbeeld 
die uit de Black Lagoon. Reynold 
Brown bouwt een enorm archief aan 
beeldmateriaal op, bestaand of zelf-
gemaakt. Zo fotografeert hij zichzelf 
en zijn vrouw in allerlei poses om 
elke gewenste beweging af te kunnen 
beelden. Het is zijn eer te na om niet 
elk personage, hoe klein ook, in de 
actiestand te zetten. 

Na Gunslinger ging Corman aan 
de slag met It Conquered he World 
(1956), ander genre, zelfde formule. 
Leuk aan dit affiche is het monster. 
Dat staat supergroot afgebeeld. 

De monsters moeten extra worden verkocht, 
want vallen in de film altijd het meeste tegen. 
Voor de monsters in de films is schilder en 
beeldhouwer Paul Blaisdell (1927-1983) ver-
antwoordelijk. Hij maakt met bijna niets ori-
ginele, maar niet per se angstaanjagende mon-
sters. Het monster uit It Conquered he World 
is wel een erg fijn voorbeeld.

One sheet van It Conquered he World (Kallis, 1956)

Model van monster It Conquered he World (1956) van Paul Blaisdell
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Andere belangrijke ge-
nres voor de date movie 
zijn de rock and roll- en 
teenage crimefilms. Af-
fiches voor deze films 
zijn wat subversiever 
en meer provocerend. 
Hoe ver durf jij tegen je 
ouders in te gaan? Deze 
affiches beogen niet 
lust op te wekken, maar 
opstandigheid. Rock All 
Night (1957) en Sorority 
Girl (1957) hebben daar-
om minder felle kleuren, 
maar veel pose en atti-
tude. De tagline doet de 
rest. 

One sheet Rock All Night (Kallis, 1957) One sheet Sorority Girl (Kallis, 1957)
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Corman werkt niet exclusief voor ARC/
AIP. Een aantal van zijn films worden uitge-
bracht door Allied Artists van Walter Miri-
sch (geboren 1921). Voor de affiches maakt 
dat weinig uit. Die zijn nog steeds van 
Kallis-Reynold Brown. Not Of This Earth 
(1957), een alien-SF-vehikel, heeft heftig, 
lichtelijk hallucinerend, roze en groen.

Eigenlijk was het Cormans bedoeling om 
She Gods Of Shark Reef (1958) ook aan 
Allied Artists te verkopen. Die liet deze in 
Hawaii opgenomen film echter lopen. AIP 
zag er gelukkig wel brood in. Dit affiche 
geeft een ander kijkje in de keuken. Ni-
cholson had een neus voor goede titels. Een 
pakkende titel verkoopt, net als een goed 
affiche of een trailer. Corman maakt de film 
Shark Reef zonder een enkele She God in de 
buurt. De nieuwe titel geeft geheel nieuwe 
affiche-mogelijkheden. Het ontwerp is deze 
keer helemaal Reynold Brown. AIP draaide 
nu op volle toeren en Kallis moet verschil-
lende opdrachten delegeren.

Three sheet van She Gods Of Shark Reef (Reynold Brown, 1958)Three sheet van Not of this Earth (Kallis, 1957)
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De IJzertijd (1960-1965): 
Gotische horror

In 1959 richt Corman zijn eigen distributiebedrijf op, Filmgroup. Corman is zo 
langzamerhand wel klaar met het maken van quickies voor AIP en wil zijn tanden 
zetten in ambitieuzere projecten dan zwartwit-flicks met tien dagen draaitijd max. 
Hij voelt ook de tijdgeest goed aan. Eigenlijk wil niemand meer van die goedko-
pe producties. Aan het einde van de jaren vijftig hebben de grote studio’s ook de 
tiener ontdekt. Zij maken nu ook monster- en rock-en-roll-films maar dan met 
grotere budgetten, meer outlets en betere marketingmogelijkheden. AIP en kleine 
independents als Corman moeten het ergens anders zoeken. AIP schakelt later met 
succes over op sex on the beach-films met muziek en veel dansende bikini’s. Dat is 
niks voor Roger. Hij krijgt in ieder geval AIP zo ver om in plaats van twee zwart-
witters voor een ton elk, één kleurenfilm voor twee ton te maken.
 
Corman stelt een verfilming van Edgar Allan Poe’s The Fall Of The House Of Usher 
voor met Vincent Price in de hoofdrol. Dat vinden Arkoff en Nicholson een goed 
idee. Nicholson is enthousiast over de keuze voor oude filmsterren in het algemeen 
en Vincent Price in het bijzonder. De carrière van Price krijgt een nieuwe impuls 
met zowel rollen in gotische horror als in bikini-komedies. Andere sterren zoals 
Peter Lorre, Boris Karloff, maar ook iemand als Buster Keaton, volgen.
House Of Usher komt uit in 1960. Het affiche-ontwerp is van Reynold Brown. Weg 
zijn de felle kleuren. De Poe-verfilming noodt tot herfststemming en quasi-histo-
rische accuratesse. Ook weg is de snappy tagline. Die wordt vervangen door een 
citaat van Poe.

One sheet House Of Usher (Brown, 1960)
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Reynold Brown kan zich uitleven op deze formule. Hij krijgt nu alle ruimte om meer 
en meer details aan te brengen en zijn hyperrealistische personages uit te werken. De 
formule wordt verder uitgewerkt in affiches zoals die voor The Pit and The Pendulum 
(1961) en The Raven (1963).

Half sheet The Pit and the Pendulumr (Brown, 1961)

One sheet The Raven (Brown, 1963)
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One sheet The Raven (Brown, 1963) One sheet The Raven (Brown, 1963)

In 1965 was Corman moe om tegen de 
stroom in te blijven roeien met indepen-
dent low-budget producties en hij tekent 
een contract bij Columbia. Dat duurt niet 
lang. Hij krijgt geen enkele productie van 
de grond. De execs bij Columbia vinden 
zijn ideeën een tikje te apart, Corman op 
zijn beurt wil niet aan mainstream.

Hij komt terug bij AIP als de countercul-
ture op gang komt, de eerste bombarde-
menten op Viet Nam los gaan en de maat-
schappij verhardt. Met de maatschappij 
verhardt ook de exploitatiefilm. De knip-
oog en de lol van vroeger van Corman, 
Kallis, Arkoff, Nicholson is er wel af. Om 
over de onschuld maar te zwijgen. Exploi-
tatiefilm wordt een ander beestje. Van date 
movie naar seks en geweld. 

Corman regisseert nog een paar films. De 
affiches zijn weer van Brown, maar missen 
een formule. Het affiche voor acidpopper 
The Trip (1967) is een fotomontage met 
foto’s van Bruce McBroom. Het affiche 
voor Th Wild Angels (1968) is een com-
binatie van actie met koppen. Niet heel 
bijzonder, het lijkt erop of Reynold Brown 
vergeten is hoeveel hij van details houdt.

Brown is sowieso klaar met de filmindustrie. Voor 
illustrators en kunstenaars was het nooit een pret-
je. De namen van affichekunstenaars worden in 
de VS in tegenstelling tot andere landen zoveel en 
zolang mogelijk anoniem gehouden en staan zel-
den op de affiches. Dit zorgt voor een gebrek aan 
financiële en artistieke waardering. Een nobody 

hoef je per slot van rekening niet veel te betalen. 
In 1970 maakt Brown zijn laatste ontwerp voor 
The Dunwich Horror van AIP en gaat kunstschil-
deren. Nicholson overlijdt in 1972. Albert Kallis 
gooit het bijltje erbij neer in 1973. Corman is dan 
al gestopt als regisseur. 
Het einde der tijden is daar.

Einde der tijden 
(1965-1970)

I

—Wim Jansen
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Dorothy Malone en John Lund in Five Guns West

“I think westerns will always be with us.”
INTERVIEW MET ROGER CORMAN door Thys Ockersen

Thys Ockersen:  Roger, when you started in mov-
ies and you already had produced two movies, 
you started to direct a western in 1954. You’re first 
directoral effort was Five Guns West. Why was it 
a western? 
     Roger Corman: I had always liked westerns 
and I had already produced two black and white 

action films. One was a science fiction film and 
one was a road racing film called The Fast and the 
Furious. And later I sold that title to Universal and 
they reused it. I just felt I’d like to make a west-
ern because I admired the work of John Ford and 
Howard Hawks and so many other people and I 
knew there was a ready market for western’s.

1954 is still the peak of westerns on television and 
in cinema’s and you do 4 westerns and then you 
abandon it. Is there a reason for it? You never 
came back to the western. 
     I was interested in westerns- westerns were 
popular and having directed four of them I grew 
a little tired of working in the medium and also 
westerns were starting to slide a little bit in pop-
ularity. As a matter of fact, when I did The Wild 
Angels in the early 1960’s about the Hell’s Angels 
motorcycle gangs, I took the theme that the Hell’s 

Op zaterdagochtend 22 april 2006 togen 
Thys Ockersen en cameraman Robert van 
Alphen naar de Marnixstraat in Amsterdam 
voor dit interview met ‘The King of the B’s’. 
Afgesproken was dat het onderwerp ‘de 
western’ zou zijn. Aan Corman was het nau-
welijks te merken dat het ‘the morning after 
the night before’ was, zoals die beschreven 
is in het eerste deel van dit drieluik over 
de roemruchte, toen 80-jarige filmmaker. 
Kijk zelf op Vimeo (klik hier) of lees op 
deze pagina’s de transcriptie van het vraag-
gesprek (waarvoor dank aan Lotte Averes).

Angels and their motorcycles were somewhat 
equivalent to the cowboy and his horse and all 
of the Hell’s Angels biker films I did, I always put 
out in the desert. Away from the cities. 

As a new kind of posse? 
     Yes.

Which Western’s did you like when you were 
young? 
     I liked the films of John Ford. I remember My 
darling Clementine, The Searchers. I was older 
than, when The Searchers came out. I liked The 
Searchers,  I liked She Wore a Yellow Ribbon...
uhhm    a number of those films. Hawks did Red 
River, I think, which I thought was a brilliant film 
although the story behind Red River is actually 
inspired by Mutiny on the Bounty.

https://vimeo.com/502973969
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Yeah, I knew that. Did you meet Ford? 
     No, I met Howard Hawks but I never met 
John Ford.

When you started your career you were an 
errand boy, if I use the title from the Jerry 
Lewis movie at 20th Century Fox. So you 
must have met a lot of people there. 
     I met people but they didn’t have much 
time for me because I was just delivering 
messages

Did you meet Vincent Price? 
     No, I did not meet Vincent Price at that 
time. I didn’t meet him until I was doing The-
Fall of the House of Usher. When I gave him the 
script and talked to him about the character.

Where you offered westerns? 
     Yes. American International wanted me to do 
another western. I didn’t like the script however 
and I turned it down.

What makes the western so fascinating for not 
only the American audience but also for European 
audiences? 
     I think the Western continues a tradition 
throughout all of Western literature and of lit-
erature of other countries; of the individual on a 
quest. The American writer Campbell has written 
about that and it was used to a certain extent by 
George Lucas in Star Wars.  Star Wars could be 

described really as a ‘western space odyssey’. He 
himself has acknowledged his debt to Campbell 
whose theories he followed in developing it. 
     For me Shane is a perfect example of a west-
ern; the man with no background that you know 
of, who comes out of nowhere. You see Shane 
riding across the plains and entering a little ranch 
and than into a little town. A problem develops, 
he solves the problem and disappears again into 
the plain. for whatever else adventures will take 
place for him. And I think that has been typical of 
stories of knights and chivalry in the West. It goes 
back to Greek mythology, Ulysses. Traveling, one 
man or the one cowboy with a group of cowboys 
sometimes, traveling. Having some sort of an ad-
venture, moving on and continuing their travels. 

Out of those ideas people most of the time 
think that cowboys, and that maybe has 
developed through John Wayne, that cow-
boys are reactionary, are republicans, are 
not modern or are not at least a democrat. 
I know in the Roy Rogers Festival they refer 
to one person: ‘That’s the democrat’. I think 
that is not completely true.

(Corman lacht breeduit) 
     I don’t think it is completely true. There 
maybe some elements of conservative, re-
publican theory but if you think about it, 
like in Shane, coming back to that, we are 
very much on the side of the small land-

owners, the sheepherders, against the establish-
ment. The small individuals against the equiva-
lent of the large cooperation.

You grew up with, let’s say, the ‘simple’ Western. 
That was maybe Hoot Gibson. We never experi-
enced that here so much but of course Gene Au-
trey, Roy Rogers, they were radio stars, singing in 
modern westerns. By the time you start your own 
western, it’s one year after High Noon. which is 
actually the start of the psychological western. 
Were you aware of that, that it was changing? 
     Yes. I had seen High Noon and I think it’s a 
brilliant film and, again, that could not be called 
a republican picture. That is very much a film of 
the people, a film of the individual. I think it’s 
very important to think of the western as ‘the 

Brandon deWild en Alan Ladd in Shane (George Stevens (1953)
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man who rides free’. I think another element 
is his freedom. And in America particularly, 
it reached its peak from about 1910 to about 
1960. At a time, particularly at the earlier 
years, it was still a part of contemporary 
American history. Fathers could tell their 
sons  ‘I was there’  or ‘I knew somebody who 
was there’ and ‘This is what happened’. Later 
on grandfathers could tell their grandchil-
dren about it. But starting in the mid-20th 
century it receded so far in the past that it 
was the equivalent of ‘knights in armour’. It 
was a part of history, no longer a part of cur-
rent history.

These days there is some sort of a revival of the 
western. There are a couple of actors, specially on 
tv and dvd, like Tom Selleck and Sam Elliot, who 
continue to make old fashioned westerns with a 
new touch. Also there is a whole lot of interest 
in the real story. Are you fond of those stories or 
do you like to say, like Ford: ‘print the legend, it’s 
much better’? 
     Well, there is a feeling that the legend is bet-
ter than reality, but I prepared a script a couple 
of years ago about a great Indian chief,  ‘Crazy 
Horse’, and I put it aside because there were prob-
lems with the script and with the financing, It 
was going to cost more than I was spending, but 
recently I brought it back in my mind and I will 
probably do one more rewrite on it and I proba-
bly will make Crazy Horse. Crazy Horse of course 

is a western told of the standpoint of the Indians. 
I produced a western a few years ago, I forgot 
that. That was the last, that was the only western 
that I’ve made in many, many years. It was called 
Cheyenne Warrior and it’s almost a love story 
between an Indian and a white woman. Which 
again is a modern twist on the old western.

Is that a real story or is it fiction? 
     It’s fiction and it isn’t really, it’s an  implied love 
story. They come together, he rescues her from 
some bandits and saves her. There is a relation-
ship between them which is never consummated. 
And, as with the western, he rides of at the end.

But these days there is talk ‘the western is dead.’ I 

don’t think it is dead, I think it’s still going 
on, it’s sort of history. I experienced when I 
made a little trip to Texas, that the only his-
tory is the western. 
     The western history is about the only his-
tory the Texans have got.  
     (grijnst breeduit) 

Yeah. It’s fascinating and I don’t think it 
dies, it just revives with other actors. 
     Yes, I think Westerns will always be with 
us. They will not be made in to the great 
numbers as they were made in the 20’s, 
40’s and 50’s. But they will be made and 
are made occasionally. I think they will be 

made and they will be interpreted differently. Ac-
cording to the culture of successive generations.

Has it something to do with the fact that the old 
actors really sometimes lived as cowboys. At least 
they had a ranch and cattle. And the modern cow-
boys, they were complaining about the ‘brat pack’ 
in Young Guns that they didn’t look comfortable 
on a horse. 
     That’s true. A number of the original stars have 
been cowboys. Gary Cooper had not been a cow-
boy, but he had come, I think out of Montana and 
he had worked on a ranch, so he understood it. 
So there was more of an understanding, I think, 
at that time. But the Western has always been in-
terpreted according to the culture of the time.

Kelly Preston en Pato Hoffmann in Cheyenne Warrior (1994)
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And with the modern western, you have any 
favorites? 
   (korte stilte, fronsend) 
   I have not seen any modern westerns…

Dances with Wolves maybe? Or The Unfor-
given? 
     Dances with Wolves… oh yeah, can we 
start over ‘cause you’re cutting this… ? 
Of the modern westerns Dances with Wolves 
and The Unforgiven, particularly The Unfor-
given I thought was a brilliant film. I think 
Clint did a wonderful job, both acting and 
directing. I think that particularly is a classic 
western. 

Isn’t it also the power of Unforgiven that, at that 
point in his career, which is about twelve years 
ago I think, Clint Eastwood was destroying his 
own image too, as a hero, his ‘Dirty Harry’-im-
age, that is parallel with that story. He is difficult 
to separate from his image. And at that point in 
Unforgiven I think he is destroying his ‘Dirty Har-
ry’-image. 
     I think it is probably true that Clint Eastwood 
in The Unforgiven was destroying his ‘Dirty 
Harry’-image. Also he was recognising the fact 
that he was getting older. And he had to play a 
different type of role. And I admire people like 
Clint Eastwood and, let’s say, Paul Newman, who 
was one of the great matinee idols. Particularly 
Paul Newman, a very handsome young man, a 

romantic lead, who understood, as Clint did, at a 
certain age they shouldn’t be playing those roles 
anymore. They should be now playing roles ap-
propriate to their age. Which I think is very good 
because so many Hollywood stars try to hang on 
to their youth and playing the young leading man 
when they are in their fifties. And people like 
Newman and Eastwood recognised that it was 
ludicrous. 

Oliver Stone is probably going to do Morning 
Star about George Armstrong Custer. And I 
have seen the television movie and it is of course 
‘Custer’s last stand’ but I think it is from the side 
of the Indians this time. (grijnst) If Oliver Stone is 
gonna do Custer’s last stand from the side of the 

Indians, I’d better move real fast on Crazy 
Horse, my 15 year old project, because Cra-
zy Horse was the Indian leader who defeat-
ed Custer at his last stand. *)

It will be fifty-fifty percent I guess. It’s still 
about George Armstrong Custer as a hero 
who fails. He is a very …uuhm… how will 
I say it, well, there are many stories about 
him, he is a very arrogant person. A great 
hero, but also arrogant. So I think he will 
show the side of the native Americans as 
well. 
That’s very interesting because in Cra-
zy Horse I show Crazy Horse and I show 

Custer as well, although it’s mainly about 
Crazy Horse. So as I say, I better not wait, I wan-
na make that picture pretty fast!

Well, he is going to do it. You have to move fast. Is 
it interesting to destroy those images of heroes in 
american literature and history? 
    I don’t know if I would use the word destroy 
the image of the hero. I think it’s reinterpreting 
the image of the hero. Bringing in the anti hero or 
the flawed hero rather then the perfect hero. We 
now see the hero, the shades, he is no longer the 
white hat against the black hat. It’s shades of grey. 
We see complexity within him as we saw in pic-

*  Zowel de plannen van Roger Corman als die van Oliver Stone 
voor een film over Generaal Custer en Crazy Horse zijn tot dusver 
niet gerealiseerd (Redactie FILM FUN).

Morgan Freeman en Clint Eastwood in Unforgiven (Eastwood, 1992) 
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tures such as High Noon, Unforgiven, Shane and 
so forth.

Dances with Wolves also shows for the first time, 
that Indians, if we still can call them that, are also 
fighting among themselves. Because not many peo-
ple realise that it’s not the white people who de-
stroyed the Indians by killing them, but by killing 
the buffalo’s, by diseases and by killing each other. 
They had a lot of fights, there were five hundred 
tribes.  
     The Indians had a long tradition about trib-
al warfare. Long before the white man came to 
America.

But the destruction is from diseases probably. 
The contact with the white people moving into the 
West and bringing out al those diseases. I think 
that’s what killed them. 
     I am not certain of the research but I have read 
that more Indians were killed by contact both 
with European diseases for which they had build 
no immunity. Not only in the United States but in 
Mexico and South America as well. Particularly 
in Mexico.  

And the hunger because the buffalos were killed 
for no reason except for the fur. Which is very sad. 
     Yes. Yeah 

Are there many stories to tell, still? 

 I think there are still many stories to tell or to be 
retold or to be reinterpreted about the American 
West. We are rethinking and in the history books 
and commentary today, the actual history of the 
West. And we are beginning to understand the 
West a little bit more from the Indian side as well. 
However the Indians are getting their revenge, 
as you may know, because of their treaty’s with 
the American government: they were granted 
autonomy over certain ancestral land. They have 
now been able to put gambling casino’s on that 
land. For instance the state of California has laws 
against gambling casino’s, but the Indian trea-
ty’s from the 19th century gave the Indians full 
control over what was left of their ancestral land. 
And these Indians are getting very rich with gam-
bling casino’s.

I’ve lived among the Indians, the Chippewa, in 
Michigan, for a week, because I knew some of 
them. But only a few people are getting their mon-
ey from the casino’s and the rest, I thought it was 
very sad. There is no industry, their health is poor,  
because there are a lot of intermarriages which 
makes a people weak. And they don’t have much 
money. But a few people have the casino’s and 
they get all the money. 
     I think the american policies towards the In-
dians, which has been very benevolent and been 
trying to help the Indian in keeping them on their 
ancestral on their reservations and so forth, has 

been wrong. I think we would have been better 
—and there is still time to do this, to correct the 
mistakes—providing greater educational oppor-
tunity’s to the Indians and giving them incentives 
to leave the reservations. To simply join the public 
at large. To move to the large cities and so forth. 
For instance the skyscrapers in New York have an 
unusually large proportion of Indians working on 
them because for whatever reason they seem to be 
able to work on the girders at a very high height, 
you know, on the 80th floor, were other people are 
afraid and the people who are working up there 
are very heavily Indians because for some reason 
they have the nerve to do it. 

And if they stay on the reservation they have a 
poor life. Most of the time. It doesn’t work any-
more.  
     Yes. The concept of the reservation in the 19th 
century might have been a good idea, maybe it 
was a bad idea, but it was an attempt to give in 
perpetuity certain Indian ancestral lands to the 
Indians so they could continue their way of life. 
The problem is that thought from the 19th centu-
ry doesn’t fit the 21st century. Unless they can use 
the reservation for a gambling casino or some-
thing like that, they are really better to leave the 
reservation, get education and join the American 
people. 

Was Crazy Horse captured after Custer’s last 
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stand? Was he the one who was in prison and broke out? 
     Crazy Horse was not conquered, he gave himself up. Under false 
promisses. It’s a tragic story. He was a great, great leader. Probably 
Crazy Horse, Geronimo and one or two others were the greatest of 
the Indian tribal chieftains. 

Thys: Okay, thank you!

Corman: Oh, let me mention one other thing if you have time.

Transcriptie: Lotte Averes

Okay, I just say one thing which is interesting to me. When I di-
rected my four westerns in the 1950’s and early 1960’s, I did two 
of them from scripts prepared by American International and 
two of them were my own ideas for my own company and you 
can tell AIP’s idea of what a western should be from their titles 
and what I thought a western should be from my titles. The two 
pictures I made for AIP were Apache Woman and Oklahoma 
Woman. The two I made for my own company were Five Guns 
West and Gunslinger. (Grijnst van oor tot oor.)
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Utopia was een denkbeeldig eiland waarop Thomas 
Moore in 1516 een ideale samenleving situeerde. Hij 
schreef in het Latijn, maar de naam is een samenstelling 
van het Griekse ‘ou’ (niet) en ‘topos’ (plaats) en betekent 
dus eigenlijk ‘nergens’. Sindsdien werd ‘utopie’ een vaste 
term voor iets wat onhaalbaar wordt geacht. Naar analogie 
met andere woorden, denk aan disharmonie en dyslexie, 
wordt het tegendeel van een ideale toestand ‘dystopie’ ge-
noemd. Maar wat ideaal lijkt voor de een, kan een gruwel 
zijn voor de ander. En wat aanvankelijk een ramp leek te 
worden, kan zich ontpoppen als een zegen. De grenzen 
zijn niet zo scherp en niet zo absoluut als ze op het eerste 
gezicht lijken.

Een voorbeeld is de coronacrisis. Opeens is een krachtig, 
desnoods wreed centraal gezag in veler ogen een harde 
noodzaak om erger te voorkomen. De keuzevrijheid van 
het individu en zijn eigen ontplooiing zijn niet meer het 
hoogste goed, het voortbestaan van de groep komt eerst. 
En wie tot die groep gerekend wordt dient aan bepaalde 
criteria en gedragingen te voldoen. Om de instinctieve 
reflex van ‘ieder voor zich’ af te remmen is een harde, pijn-
lijke handhaving van strenge regels noodzakelijk. Dan nóg 
zal het recht van de sterkste doorgaans overwinnen, maar 
dan tenminste op een enigszins geordende en hopelijk ra-
tionele manier. Morele termen als ‘eerlijk’ of ‘rechtvaardig’ 
zijn dan irrelevant. 
     Ook is het een misverstand te denken dat een utopie 
een hogere vorm van beschaving dan de huidige zou zijn. 
Wat door de een als een beschaving wordt geprezen, is 

voor de ander een knellend keurslijf of juist een poel 
des verderfs. Zelfs de hemel, met rijst van gouden bord-
jes, nectar uit kristallen glazen, het eeuwige gezang van 
engelen en de aanblik van God zelf, is door velen als 
een saaie bedoening gekenschetst. En in andere heme-
len moest je niet de pech hebben als maagd binnen te 
treden, want dan werd je aan het werk gezet  voor de 
martelaren die moe, doch onvoldaan arriveerden. 
     Sociologisch en met gezond verstand gezien is een 
beschreven utopische samenleving (en derhalve ook 
een dystopische variant) per definitie een derivaat van 
de eigentijdse vorm van de samenleving, of althans hoe 
deze door de auteur van de utopie ervaren wordt. Het 
is een commentaar, een bijsturing, een satirische uit-
vergroting, een extrapolatie, een onheilsprofetie, kort-
om: een reactie op het hier en nu.

Een dystopie in verhaalvorm, dus niet als religieus per-
spectief, als fase in de klassenstrijd of als theoretische 
blauwdruk, is 1984 van de Engelse schrijver George 
Orwell (1903-1950, eigenlijk Eric Arthur Blair). De 
eerste druk is van 1949, vier jaar na Animal farm. Als 
andere voorbeelden van dystopische romans noem 
ik alleen Brave new world van Aldous Huxley (1932), 
Fahrenheit 451 van Ray Bradbury (1953) en The hand-
maid’s tale van Margaret Atwood (1985).

Orwell schreef zijn toekomstvisie in de jaren 1947-
1948. Hij moet geïnspireerd zijn door de idealen en 
praktijken van Hitler én die van Stalin, gemengd met 

Peter Cuijpers

George Orwell 

BACK 
TO 

1984
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Angelsaksische elementen uit eigen land. De politieke achtergrond 
van zijn ideeën is geen onderwerp van dit opstel. In het kort ge-
zegd: Orwell, die begon als journalist, was communistisch tot en 
met de Spaanse Burgeroorlog, maar werd ontgoocheld door het 
beleid van Stalin. Nadien bleef hij wel ‘links’ en geëngageerd, zij 
het geheel buiten het georganiseerde marxisme om.

Zeker in het laatste deel van zijn boek is de auteur naar mijn me-
ning genuanceerd in zijn oordeel. Vooral het idee dat er in zijn 
‘nieuwe wereld’ een oorlog gaande is, die volgens hem door het 
bewind met opzet gaande wordt gehouden als voorwendsel om de 
bevolking in het gareel te laten blijven, suggereert dat er in vre-
destijd andere normen en waarden zouden kunnen gelden. Maar 
dan zou de heersende elite (de anonieme Big Brother) ophouden 
te heersen én ophouden de elite te zijn. Dan zou als resultaat zo 
maar chaos kunnen ontstaan.

Tijdens een evenement als de coronacrisis begrijpt iedereen dat. 
Maar zo kan natuurlijk ook een klimaatcrisis of een migratiecrisis 
door elites worden aangegrepen om de burgers in de tang te ne-
men, zonder dat tegenspraak nog lang wordt toegelaten. In filoso-
fische zin geeft 1984 genoeg stof tot overdenking over de eeuwige 
vraag van het vinden van een evenwicht tussen de belangen van 
het collectief en die van de individuele burgers. Voor de theoretici 
onder ons is dit tevens de vraag of het communisme niet gewoon 
een vorm van fascisme is, en welke vertroebeling daar door in-
vloeden als racisme en kolonialisme  bij komen.

FILM UIT 1984 
Afgezien van een destijds geprezen televisieversie 
in 1954 voor de BBC is 1984 in Engeland twee 
keer verfilmd. De eerste keer gebeurde dat in 
1956 onder regie van Michael Anderson (1920-
2018). Orwell zelf was in 1949 aan tbc gestorven. 
Het scenario werd geschreven door William Tem-
pleton en Ralph Gilbert Bettison. Ze hielden zich 
tamelijk strikt aan de roman.

Deze behelst een mager liefdesverhaaltje over 
een ambtenaar bij het ministerie van de Waar-
heid (Winston) en een collegaatje van een lagere 
rang (Julia). Ze mogen niet met elkaar omgaan, 
want het regime is bang voor de liefde (immers: 
deze maakt mensen oncontroleerbaar). De twee 
komen na een voorzichtig aftasten van elkaars 
betrouwbaarheid 
clandestien regel-
matig bijeen in een 
achterkamertje bij 
een oude antiquair. 
Ze menen daar 
onzichtbaar te zijn 
voor Big Brother, 
de tiran die alles in 
de gaten houdt, die 
overal op schermen 
te zien is en zich tot 
het volk in het alge-
meen of tot de (ge-Eerste drukken: De oorspronkelijke Britse uitgave uit 1949 en de eerste Ame-

rikaanse paperback in de reeks van Signet uit 1950.
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nummerde) burgers individueel kan richten. De 
schermen laten propaganda- en instructiefilmpjes 
zien, een hersenspoeling die continu doorgaat. 
En tijdens de verplichte ochtendgymnastiek thuis 
kijkt de instructrice namens Big Brother mee of 
de ambtenaar met zijn vingers wel zijn tenen 

raakt tijdens het bukken. God ziet alles, hij is 
‘Oog in Al’ zeiden de gelovigen vroeger. 
    Het land Oceania, waarbinnen Londen een 
provinciehoofdstad is, is in oorlog met de twee 
andere machtsblokken, Eurasia en East Asia. De 
fase met atoombommen is in 1965 afgesloten, 

maar de gevechten en bombardementen gaan 
nog steeds door. Winston houdt vanaf 1984 een 
geheim dagboekje bij. Zijn werk, in een hele zaal 
met collega’s achter ‘computerschermen’ (een 
primitieve voorloper), behelst het zuiveren van 
nieuwsberichten uit het heden en het verleden. 
Alles wat het regime onwelgevallig is moet wor-
den verwijderd. Het bestaat dan niet meer. Tot de 
slogans van de newspeak behoort immers: who 
controls the past controls the future, who controls 
the present controls the past. Andere kreten lui-
den: freedom is slavery, war is peace, ignorance is 
strength. 
     Julia droomt van een bruidsjurk en een kind-
je, Winston vraagt zich af of er niet ergens een 
ondergronds verzet tegen Big Brother  bestaat. 
Hij begint te vermoeden dat zijn hoogste baas, 
O’Connor (in het boek heet hij O’Brien), wellicht 
tot die ondergrondse behoort. Deze heeft hem 
namelijk een nepwoordenboek gegeven, waarin 
een subversief geschrift verborgen was. In het ge-
drukte 1984 is dit een fictief boek, The theory and 
practice of oligarchical collectivism van Emmanu-
el Goldstein, waarin de totalitaire maatschappij 
gefileerd wordt. Deze Goldstein is staatsvijand 
nummer één in Oceania, maar zou best een ver-
zinsel van het ministerie van de Waarheid zelf 
kunnen zijn. 
     Om kort te gaan: Winston komt bedrogen uit. 
De antiquair blijkt een verrader, het dagboek is 
ontdekt, Julia en Winston worden gearresteerd. 
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Winston wordt gefolterd door O’Connor persoon-
lijk, voor wie het een prestigekwestie lijkt om zijn 
theoretische en morele gelijk op te dringen. We 
reform onze tegenstander, zegt hij, we maken hem 
tot één van ons. Gehoorzaamheid aan Big Brother 
is niet genoeg, we moeten van hem houden. Het 
maakt eigenlijk niets uit of Big Brother wel of niet 
in levenden lijve bestaat, het is een concept dat we 
dienen te omarmen.

Winston houdt lang stand, electroshock na elec-
troshock, maar breekt ten slotte toch. Julia - zelf 
natuurlijk ook onder druk gezet, maar buiten beeld 
- heeft namelijk verraden wat Winstons doods-
angst is. We hebben er eerder een voorproefje van 
gezien, toen er in hun armzalige achterkamertje 
een rat opdook. Winston heeft traumatische her-
inneringen aan ratten in combinatie met het lijk 
van zijn moeder, toen hij een kind was. En nu 
dreigt de folteraar hem in een kooi vol ratten naar 
binnen te sturen. 
     Dan pas smeekt Winston om genade. Zijn Ne-
mesis omarmt hem vaderlijk. ‘Nu ben je schoon-
gewassen,’ zegt hij. Precies zoals we dat van vele 
andere religieuze en andere sekten kennen. Later 
zien we de vrijgelaten Winston in een korte ont-
moeting met Julia, die bekent dat ze hem verraden 
heeft, wat die ratten betreft. Op de schermen in de 
straten en cafés wordt gemeld dat Oceania Eurasia 
een zware nederlaag heeft toegebracht. Winston 
juicht, maar Julia is daarna opeens verdwenen.

De film in zwart-wit is mooi claustrofobisch en 
somber. Er komt vrijwel geen daglicht in voor. De 
hoofdrolspelers Edmond O’Brien (vandaar dat 
O’Brien in deze film O’Connor heet), Michael 
Redgrave en Jan Sterling zijn uitstekend. Een 
opmerkelijke bijrol is er voor Donald Pleasence, 
de buurman die door zijn eigen dochtertje wordt 
aangegeven om iets wat hij hardop heeft ge-
droomd. David Kossoff is de antiquair.

FILM UIT 1984 
Het ligt voor de hand dat er in 1984 een nieuwe 
versie werd opgenomen. Een remake naar hetzelf-
de scenario was het niet. Regisseur was Michael 
Radford, die tevens in zijn eentje voor het scena-
rio tekende. Dat bleef nog dichter bij de tekst van 
het boek. Deze keer werd het een film in kleur, 
die ook verder getuigt van een ruimer budget dan 
Michael Anderson heeft gehad. Voorts is deze 
film ruim een kwartier langer, vooral in de fase 
van de folteringen en de educatieve teksten die 
een onbewogen Richard Burton (rechts in boven-
staand screenshot, als O’Brien, met John Hurt 
als Winston) hierbij koel, sadistisch en quasiva-
derlijk uitspreekt. Er zijn enkele flashbacks naar 
Winstons verleden (dode moeder, ratten). 
     We mogen gerust constateren dat de oude en 
de nieuwe film niet wezenlijk van elkaar verschil-
len. De eerste legde de nadruk op de beklemmen-
de sfeer, de tweede iets meer op de theoretische 
bespiegelingen van O’Brien en op het onaangena-
me gegeven dat elk mens een breekpunt heeft. 

Michael Redgrave en Edmond O’Brien in 1984 
(Michael Anderson, 1956)
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Wat die foltering betreft was de rattenkwelling 
- een kooi met twee dolle ratten die vlak voor 
Winstons gezicht geopend dreigde te worden - 
explicieter en schokkender dan in 1956 haalbaar 
zou zijn geweest. Maar wel functioneel. 
     In het boek roept Winston in zijn wanhoop 
zelfs uit, met de ratten vlak voor zijn gezicht: 
‘Doe dit bij Julia, niet bij mij!’, een beschamend 
verraad van zijn kant. Het deed mij aan Petrus en 
de haan die drie maal kraaide denken. (Daarom 
hoort hij later haar bekentenis dat zij hem verra-
den heeft ook zo gelaten aan; hij mag haar niets 
verwijten.) 

De figuur van Julia (Suzanna Hamilton) is trou-
wens heel wat erotischer en frivoler dan in de 
vorige versie. Haar rebellie is van een aardser 
niveau dan dat van Winston (John Hurt). Het 
regime vindt dat seks alleen dient voor de voort-
planting en niets te maken heeft met romantiek. 
De partij is daarom al druk bezig met een gran-
dioos programma voor kunstmatige inseminatie, 
zo melden de schermen enthousiast. Dan kan de 
partij bepalen wie kinderen mag krijgen en welke 
kindertjes dat moeten worden.

Een vergelijking van de twee films is niet echt re-
levant in dit opstel. Beide zijn ze goed. De eerste 
film lijkt me geschikter voor een breed publiek, 
de tweede is iets explicieter in de beelden, maar 
tegelijk ook iets te uitvoerig, zeker tegen het ein-
de, in de woordenrijke exposés (zoals ook in het 
boek), die vooral een ontwikkelde minderheid in 
het publiek zullen aanspreken. Maar om ook eens 
een andere stem dan de mijne te laten horen ci-

teer ik graag de IMDb-recensie van hojoe (van 25 
december 1998):

As Winston Smith, the story’s protagonist, John 
Hurt is an inspired piece of casting; absolutely 
the perfect choice. Not only does he fit the au-
thor’s description of [Winston] Smith to a “T”, 
but with the haircut he’s given, he even bears 
a striking resemblance to Orwell himself. And 
there is no actor alive better than Hurt at evo-
king victimization in all its infinite gradations 
and variations. Suzanna Hamilton, relatively 
little-known here in the US, also does a fine job 
as Julia. The film also contains the final film ap-
pearance of Richard Burton, in one of his fasci-
nating and disturbing performances as O’Brien. 
And the great Cyril Cusack does a classic turn as 
Charrington, the pawnshop proprietor. [...] Whi-
le not a particularly long novel (my copy is 256 
pages), it is nevertheless dense with ideas, and it 
would be impossible for a standard-length film 
to include them all, even if the audience could 
stand all the endless talking heads it would re-
quire. [...] While I thought the 1956 version did 
a fairly good job for the time, it had a number of 

Winston bekent ten slotte op alle schermen schuld. Suzanna Hamilton 
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flaws in my estimation that made it far less suc-
cessful an adaptation. For one thing, although 
the world it portrays is grim, it’s not nearly grim 
enough. Also, Edmond O’Brien may have done 
a creditable job as Smith, but physically he’s all 
wrong for the part. The portly, even chubby O’-
Brien bears little resemblance to the slight, ema-
ciated, chronically exhausted, varicose-ulcerated 
Smith described in the novel. Neither is the 1956 
version as faithful to the book; some of the ma-
terial is softened, and there are odd, unexplaina-
ble alterations.

HET ECHTE 1984 
De schrijver van nevenstaande recensie merkte 
elders in zijn tekst op, dat de makers van de 
film terecht geen poging hadden gedaan om 
de werkelijkheid van 1984 te laten meespelen. 
Het beeld dat George Orwell in 1948 van de 
toekomst van 36 jaar later had (84 was gewoon 
de omkering van 48, dus zo maar een toevallig 
jaar) werd trouw gehandhaafd en niet ‘gecor-
rigeerd’. Dus we zien ouderwetse telefoons en 
tv-schermpjes, buizenpost, veiligheidsscheer-
mesjes en andere dingen die in het jaar van 
de verfilming al verdwenen waren. Wat dat 
betreft had Orwell geen goed beeld van wat ‘de 
nabije toekomst’ in petto zou hebben. Maar de 
jaartallen op zichzelf zijn ook niet echt van be-
lang voor deze sombere toekomstvisie. 
     Toch leek me aardig om op deze constate-
ring voort te borduren, gewoon omdat het kan 

en mag - speculeren voor de vuist weg. We zijn nu immers 
wéér ruim 36 jaar verder en het jaar 1984 is voor ons al bij-
na een grijs verleden.

Welnu, toen het jaar 1984 in de westerse wereld was aan-
gebroken, was hier allerminst sprake van een totalitaire 
maatschappij. Het contrast met het sovjetblok - om de rest 
van de wereld nog maar buiten beschouwing te laten - was 
groter dan ooit. Het viel me op toen ik een deel van mijn 
zolder opruimde. Stapels tijdschriften uit de jaren ’70 en 
’80 lagen daar te verstoffen en alvorens ze weg te gooien, 
wat ik bij latere jaargangen al meteen had gedaan, want 
voor research is het internet handiger en op de meeste 
content rust uiteraard copyright, heb ik er een en ander uit 
gescheurd. De reclames die ik het  bewaren waard vond 
waren gericht op de relatief welvarende lezers die opinie-
bladen zoals De Tijd en de kleurenbijlage van Vrij Neder-
land lazen. Het is niet zo dat ik ze beschouw als een be-
trouwbare steekproef om er een decennium of era mee te 
definiëren, maar ze zeggen wél iets over wat de adverteer-
ders dachten over de beoogde opinion leaders van toen. 
Ten opzichte van het beeld dat Orwell van het jaar 1984 
schetst zijn er dan toch wel een aantal in het oog springen-
de verschillen met het echte jaar 1984.

Sinds 1980 konden we in binnen- en buitenland met eu-
rochèques betalen, al ging dat op onze Franse vakantie-
adressen vaak mis. We kochten een individuele levensstijl. 
Zo gaf het bezit van een eigen auto vrijheid en status - de 

We betaalden grote bedragen met eurocheques 1981,1985)
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kleine man niet minder dan de patser of de 
snob. 
     Het was een samenleving vol kleur en zon-
der eenheidskleding, rijk en arm kenden hun 
eigen genoegens en prestigesignalen. Genieten 
van het leven was geen schande. Roken was 
stoer en sportief, nog bepaald niet in de ban 
gedaan, maar (filter)sigaretten met een laag ni-
cotine- en teergehalte (‘light’ genoemd) waren 
in opkomst.

Ook bij Orwell werd nog flink gerookt, maar zonder zicht-
baar genot. De shag en de sigaret voor de gewone man en 
vrouw en de sigaar voor de ‘bazen’ hoorden tot de genoe-
gens van het leven, zoals ook eten, snoepen, drinken, seks 
en het hebben van kleine kinderen. Zelfs de strengste dic-
tatuur kan die essentiële genoegens niet geheel verbieden, 
maar wat ze wel kan doen is ze tot een gunst verheffen. 
Ze worden dan een beloning voor groepsconform gedrag. 
Alleen hoge partijleden mogen kinderen hebben, alleen 
harde werkers hebben recht op een appartement in de flat 
van de partij, alleen in goede tijden gaat het rantsoen van 
chocolade omhoog, alleen als de streefcijfers van het meer-
jarenplan gehaald worden mogen er weer films vertoond 
worden. Zaken die wij tegenwoordig als elementaire men-
senrechten beschouwen - de hierboven opgesomde genoe-
gens - worden aan de stok- en wortelmethode toegevoegd: 
het beperken ervan is een straf, het toestaan of verbeteren 
ervan is een beloning. Zo kun je dwarsliggers binnen een 
volk gemakkelijk onder de duim houden. Het volk als ge-
heel heeft gewoonlijk genoeg aan brood en spelen, wisten 
we al langer. In de toekomstvisie van Orwell waren alle ge-
neugten des levens aan toestemming en/of rantsoenering 
vanwege de partij onderworpen. Zo worden ze een repres-
siemiddel voor Big Brother. 
     In het echte 1984 is er van een dergelijk beleid door de 
overheid geen sprake, maar hoe was dat in het Rusland van 
Stalin, het China van Mao, het Duitsland van Hitler? Voor 
iemand die in 1948 leefde moet het echte 1984 een hedo-
nistische hel en/of hemel hebben geleken.

Niet dat iedereen genoeg geld had om alles maar te doen 
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en te kopen, maar áls je geld had mocht je er-
mee doen wat je wilde. Alleen al een studie van 
de drankadvertenties maakt dat duidelijk. Bij 
Orwell zie je onopvallende kleine glaasjes voor 
jenever of wodka of whatever in de troosteloze 
cafés en kantines, in De Tijd, Vrij Nederland 
en andere luxebladen is continu een orgie van 
vaderlandse en exotische alcoholica aan de 
gang. 
     De vrijheid van besteden omvat ook vakan-
ties en werkbesparende huishoudelijke appara-
ten, twee dingen die in de sombere wereld van 
Orwell als vloeken in de kerk zouden klinken. 
Het eerste, omdat contact met andere volkeren 

voor elke eenheidspartij alleen maar gevaren 
kan opleveren, het tweede omdat een slogan 
als het gemak dient de mens het individu boven 
het collectief stelt, en dat is een doodzonde. 
Behalve als je toevallig de dictator bent.

En dan mogen we natuurlijk de seksuele vrij-
heid niet vergeten. De uitvinding van de an-
ticonceptiepil voor vrouwen (in Nederland 
beschikbaar vanaf 1964) en hun emancipatie 
in het algemeen heeft de verhouding tussen de 
seksen gelijkwaardiger gemaakt. Ook homo’s 
eisten hun rechten op, de filmkeuring was af-
geschaft (formeel in 1977), experimenten met 

groepsseks en woongroepen vonden plaats, 
het gebruik van softdrugs was in hippe en ar-
tistieke kringen heel gewoon. Het condoom 
was als voorbehoedsmiddel wat op de achter-
grond geraakt, maar in 1980 was het aidspro-
bleem aan het daglicht gekomen. De partners 
hadden niet alleen bescherming tegen het ver-
wekken van ongeplande kinderen nodig, maar 
nog meer tegen het oplopen van een hiv-infec-
tie. Al snel bleek dit probleem niet alleen voor 
mannelijke homoseksuelen een gevaar te zijn. 
Maar in 1984 hoefde dat in de publieke ruimte 
geen bezwaar te zijn, bijna alles was inmiddels 
bespreekbaar. Een vrouwenblad als Viva was 
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een massamedium voor heel de gematigd feministische 
gemeenschap. Zoiets zou zelfs Orwell niet bedacht kun-
nen hebben.

Maar misschien wel het grootste verschil tussen het Enge-
land van 1948 en het daaruit min of meer geëxtrapoleerde 
1984 van het boek enerzijds met het echte jaar 1984 ander-
zijds is wel de mate van automatisering. Orwell heeft dit 
niet voorzien, maar op een af andere manier toch ook weer 
wél. De controle van de partij over het leven van de werkers 
in Oceania berust in de eerste plaats op de camera’s, micro-
foons en luidsprekers die in alle hoeken en gaten zichtbaar 
dan wel verstopt aanwezig zijn. Hoe dat gebeurt wordt in 
het vage gehouden. Maar wij, in het jaar 2020, weten het 
precies. De slimsten onder ons zagen het trouwens in 1984 
al aankomen.

De ontwikkeling is bijzonder snel gegaan. Het principe 
van de televisie was al in de jaren ’30 uitgewerkt, maar wat 
vooral een revolutie was, was de digitalisering van álles: 
geluid, beeld, tekst, cijfers en berekeningen. Wat in de jaren 
’60 nog in de vorm van ponskaarten gebeurde - een gaatje 
is ja, geen gaatje is nee - werd een systeem van nullen en 
enen die door zogeheten ‘processors’ electronisch werden 
opgeslagen, veranderd en afgelezen - dat wil zeggen: met 
de snelheid van electrische stroom en op steeds kleinere 
en snellere chips, die steeds grotere massa’s gegegens uit de 
‘geheugens’ konden bewaren en bewerken. De ouderen on-

der ons herinneren zich de eerste personal com-
puters, zoals ze heetten, en ook de interactieve 
nieuwsbron teletekst (vanaf 1980 bij de NOS). 
Wie de oude advertenties bekijkt kan zijn ogen 
bijna niet geloven. De geheimzinnige apparaten 
konden niet alleen rekenen en tekstverwerken, 
maar nadat alles gedigitaliseerd was (herleid 
tot nullen en enen) konden ze zelfs plaatjes en 
bewegende beelden in kleur opnemen, bewer-
ken en weergeven. En ze hadden nu toegang 
tot enorme bestanden, eerst op floppy disks en 
losse apparaten, maar al snel ook op grote harde 
schijven, andere computers en elders in de we-
reld.

De computers voor zakelijk gebruik waren in 
1984 al tot veel meer in staat dan Orwell en zijn 
tijdgenoten zich konden voorstellen, enkele ge-
nieën en science fiction schrijvers uitgezonderd. 
Wat de grote computers en onze eigen laptops 
en smartphones tegenwoordig allemaal kunnen, 
slechts enkele decennia later, zou niet geloof-
waardig zijn geweest als we het niet zelf hadden 
waargenomen.

De IBM Personal Computer AT uit 1984 van 
de op de volgende pagina  afgebeelde adverten-
tie had 256 Kb RAM, een geheugen dat door 
extra kaarten kon worden uitgebreid tot  3072 
Kb (is 3 Mb, dat is tegenwoordig één kleu-
renfoto in high resolution). De laptop waarop 

Herman (van Veen) had een hit met ‘Opzij, opzij, opzij’. 
Er was ook een versie met ‘Erwin gebruikt ze,’ weerman 
Erwin Krol dus, ‘als hij de bui ziet hangen’.
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ik dit zit te typen heeft een intern geheugen 
(RAM) van 16,8 Gb, dat is 16.800 Mb. De ver-
mogens van het ding zijn dan ook fenomenaal, 
ook om te multitasken - dus allerlei dingen te-
gelijk te doen.

Maar dat is niet het ergste, niet het akeligste. 
Gevaarlijk wordt het pas als al deze super-
machtige computers en tefefoons en centra-
le administraties en bewakingscamera’s en 
scanapparaten en gps-trackers en banktransac-
ties in de hele wereld met elkaar in verbinding 
staan en elkaars gegevens delen. En als dege-
nen die toegang hebben tot het systeem en de 
weg kennen algoritmen gaan gebruiken om 
gegevens te combineren tot clusters die niet 

alleen een consument, een patiënt, een burger 
definiëren, maar tevens een onderdaan, ie-
mand over wie een overheid of een kwaadwil-
lende derde een zekere macht kan uitoefenen. 
Of zelfs een totalitaire macht. Om ons bestwil, 
dat spreekt vanzelf.

Het is ironisch, maar juist in dit technische 
opzicht is de voorspellende waarde van 1984 
griezelig to the point gebleken. Weliswaar heb-
ben we tegenwoordig software voor gps en 
gezichtsherkenning en draadloze betaling. De 
wereld van Orwell moest zich nog behelpen 
met badges met het burgerschapsnummer en 
een ambtelijk aangestuurd en beloond netwerk 
van verklikkers van vlees en bloed.  

     Toch zit het allemaal gecompliceerder in 
elkaar. Laten we namelijk eens kijken naar de 
andere, niet-technische voorspellingen die in 
het echte 1984 niet uitkwamen, maar in het 
echte 2020 soms alsnóg bewaarheid lijken te 
worden.

In de samenleving van nu zijn de grote, on-
grijpbare multinationals de boosdoeners ge-
worden, alsof zij niet het gevolg, maar de oor-
zaak van de menselijke hebzucht zijn. Dat krijg 
je ervan als massalere productie tot een lagere 
prijs per product en dan zelfs bij een lagere 
stuksprijs en een lagere winstmarge per stuk 
toch in absolute zin tot grotere winsten leidt 
en met wat geluk zelfs tot (verboden, maar half 
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verborgen) marktmonopolies. Het is waar: die 
grotendeels anonieme  multinationals hebben 
zulke omvangrijke databanken en (prijsmecha-
nistische) sturingsmiddelen tot hun beschik-
king, dat ze de consumenten alle kanten op 
kunnen sturen. Ze kunnen medicijnen kunst-
matig duur houden, voedings- en genotsmid-
delen een verslavende werking geven, de rijken 
gezondheidszorg te kust en te keur aanbieden, 
de bodem, de lucht en het klimaat verpesten, 
plus zielige en overbevolkte derdewereldlan-
den van hun grondstoffen beroven (met be-
hulp van corrupte regimes daar, dat dan weer 
wel). De concurrentie op de vrije markt, die op 
kleine schaal zo’n mooi idee was, blijkt op we-
reldwijde schaal een monster met vele koppen. 
Het pijnlijke is echter dat die multinationals in 
de landen die politiek, militair en economisch 
iets te vertellen hebben in de wereld tevens 
banenmachines zijn en zorgen voor een rende-
ment waarover overheden belastingen kunnen 
heffen, waaraan aandeelhouders hun inkomen 
ontlenen en waaruit grootaandeelhouders 
zoals onze bloedeigen pensioenfondsen hun 
uitkeringen financieren. Bovendien kunnen de 
multinationals uit hun rendement nieuwe in-
vesteringen en innovaties financieren. 
     Maar door de schaalvergroting is een en an-
der uit de hand gelopen. De wereldeconomie 
zou door schotten in kleinere, op zichzelf ‘wa-

terdichte’ compartimenten verdeeld moeten 
worden, met bijvoorbeeld een strategisch quo-
tum van ‘maakindustrie’ binnen de eigen regio, 
waarbinnen de zeggenschap op lokaler niveau 
zou berusten en niet in hoofdkantoren elders 
in de wereld. Net als vroeger, als het ware.

Wanneer al die terreinen - dus economisch 
belang, prijsmechanismen, consumentenge-
drag, politiek beleid en ideologische uitgangs-
punten - straks nog méér dan nu met elkaar 
verweven zijn, en in razendsnelle, alomvatten-

de computernetwerken vastgelegd en bijge-
stuurd worden, wie zit er dan uiteindelijk aan 
de knoppen? Afwijkend gedrag wordt meteen 
waargenomen en kan op duizend manieren 
worden beloond dan wel afgestraft. De Big 
Brothers zijn anoniem. Of ze heten AEX of 
NYSE of DOW. 
De Romeinen vroegen het zich al af: wie be-
waakt de bewakers?

Zo bezien is Orwell actueler dan ooit.

Gezichtsherkenning (Foto: RTL - Nieuws)

—Peter Cuijpers
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Mijn vroegste herinneringen aan een filmpro-
jectie zijn spookachtig en onaangenaam van 
aard. Een duistere zolderruimte volgepropt met 
joelende kinderen, de snotneuzen richting een 
gekreukt laken waarop een joviale oom bekabelde 
tekenfilms vertoonde. Van deze onwelgevallige 
screening is mij slechts één filmbeeld bijgebleven: 
een worstvormige zeppelin wurmt zich uit een 
elastische hangar. 
 
KERKER 
Ook mijn eerste schreden in het theater, of liever, 
mijn afdaling in de kerkers onder het toneel van 
de Nieuwe de La Mar, aan de hand van mijn moe-
der, waren een beangstigende ervaring. 
Ham-actors van het 2e garnituur schmincken zich 
af voor beslagen spiegels en begroeten luidkeels 
mijn moeder: ‘Olga, kindje, ik neem aan dat deze 
spruit van jou is?’ 
De groteske koppen die onder het craqueleé van 
de make up tevoorschijn komen en de vervaarlij-
ke gebitten vormen in mijn ogen een monsterlijk 
demasqué. Pas vele jaren later zou de schijnwe-
reld van het theater mij kunnen bekoren. 
 
TOVERPLAATJES 
De focus op bewegend beeld drong zich toch 
geleidelijk aan mij op. Wie aan de binnenkant 
van een CocaCola-dop een dun laagje bruin kurk 
wegkrabde trof met goed geluk een logo aan. 
Met tien van deze Cola-doppen bekwam de ge-

lukkige een felbegeerd Toverplaatje! Achter een 
geribbeld transparant plastic raampje vormden 2 
afbeeldingen een bewegend beeld, bijvoorbeeld 
een Cowboy op een bokkend rodeopaard. 
 
TIMES SQUARE 
Op 7 jarige leeftijd springt alsnog de vonk over en 
ben ik op slag verliefd op de schimmen van het 
witte doek. De wereld van de film openbaart zich 
in volle hevigheid in de Cineac Reguliers- 
breestraat te Amsterdam. Op woensdagavond 
was ik toevertrouwd aan de zorg van mijn vader, 
omdat mijn moeder de hele dag balletles gaf in 
Amersfoort. 
Met mijn vader, getooid met Homburg-hoed (á la 

Dutch Schultz) en een Balmoral tussen de lippen 
geklemd, aan het stuur van zijn groene Ford An-
glia, rijd ik door de met lichtreclames volgehan-
gen Reguliersbreestraat. 
Een kort moment Times Square op zakformaat in 
hartje Amsterdam. 
Ook bewaar ik dierbare herinneringen aan de 
strak afgetegelde Broodje van Kootje op het Rem-
brandtsplein. Dames en heren in witte labojassen 
achter de counter die je bestelling door een luik 
aan de keuken doorseinden in gesausd Amster-
dams: 
“Tweemoal Speesjál Twee..” 
 
LABOJASSEN 
Zelfs de operateurs van de Cineac, die je vanaf 
de straatzijde achter een gebogen glaswand in de 
weer kon zien met forse filmspoelen, droegen wit-
te labojassen in een betegelde cabine. Als ik geluk 
had nam mijn vader mij mee om een ‘bioscoopje 
te pikken’ in de Cineac. Hier werd een cavalcade 
aan indrukken op de onbevangen kijker uitgestort 
met een terugkerend Newsreel-generiek. 
Na de opmaat van een ratelende telex en vers van 
de pers rollende kranten volgt een inzoom 
op de voorpaginafoto met woest dansende Afri-
kaanse krijgers die tot leven komen. 
parachutisten tuimelen de leegte in, een weg 
zwenkende straaljager, schoonspringer maakt 
drie dubbele salto van de duikplank, de plons die 
hij veroorzaakt blijkt een forse onderwater- 

LOVE
AT FIRST 

SIGHT
In dit nummer starten we met een rubriek 

waarin de redacteuren/scribenten 
de eerste keer dat ze door het medium film 

werden beroerd memoreren.  
De aftrap van deze persoonlijke belijdenis 

is van

 Michael Helmerhorst
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heidsbekleders, defilés, staatsbanketten en begra-
fenissen afgewisseld met natuurrampen en 
gecrashte lijnvliegtuigen. 
Bij een noodlanding van een tweemotorig zaken-
vliegtuigje in een voorstad van München, komt 
het onfortuinlijke toestel in botsing met een tram, 
waarbij de 5 passagiers om het leven komen. 
De commentator rept met geen woord over de in-
zittenden van de tram! 
Volgens mijn vader een treffend voorbeeld van de 
emancipatorische kloof tussen vliegverkeer 
en openbaar vervoer! 
 
GEMENGDE BERICHTEN 
De waan van de dag dient zich aan in ‘Novelties’ en 
stuntwerk zoals levende kanonskogels, een  
scheermesjes verorberende fakir, waaghalzen die 
zich als Michelin-mannetjes met binnenbanden 
omwikkeld de cataract van de Niagara watervallen 
trachten te trotseren, compleet met tragische 

afloop en jammerende nabestaanden. De laatste 
modegrillen uit Parijs, zoals een met mink ge-
voerde sportauto, en de ongerijmdheden van de 
moderne kunst, nopen de Bovenmeester van de 
Nederlandse journaalstemmen, Wim Povel, steeds 
weer tot bevoogdende woorden. 
“De betekenis van dit alles is slechts voor een klei-
ne groep ingewijden gesneden koek, maar ridicuul 
voor de rest der mensheid.“ 
Inmiddels reiken de jaarlijks af te wassen stapels 
etensborden tot de top van de Eiffeltoren! 
De traditionele huisvrouw legt gedurende haar le-
ven in haar eigen keuken een afstand af van drie 
maal rond de aardbol! Hoog tijd voor ergonomi-
sche maatregelen! 
 
HODGE PODGE 
De vermeende actualiteit van deze Hodge Podge 
aan nieuwtjes blijkt betrekkelijk. 
‘Eerst nu hebben de autoriteiten beelden vrijgege-

explosie, zwarte atleet spurt weg bij de andere 
hardlopers, sulky racers rijden nek aan nek, 
raketboot vliegt over het water, raceauto (met aan 
het stuur Stirling Moss) heeft lekke band, 
racewiel wordt draaiende filmspoel, Cineac NRC 
Vertoont Het Laatste Nieuws! 
De up tempo muziek waarop dit alles in 49 sec is 
gemonteerd zit jaren lang in mijn hoofd en 
blijkt na enig speurwerk het Library-nummer ‘Ac-
tion Gay’ van de Britse componist Edward White. 
 
DOORLOPEND PROGRAMMA 
In continue projectie verschijnen Journaals, teken-
films en reclames op het doek in de traditie  
van de Newsreels-theaters in London, Parijs en 
New York. 
Een ‘schaufenster’ op de wereld met actuele 
nieuwsflitsen die wekelijks worden ververst. 
Het grijze wereldnieuws bestaat uit een onafzien-
bare rij linten doorknippende hoogwaardig- 
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ven van testvluchten met de XS-4 oftewel de 
‘Vliegende Kachelpijp”. 
Bijzondere reportages vormen de spice van 
het programma. Prinses Beatrix bezoekt (in 
kleur) de Verenigde Staten en ondergaat de 
TickerTape Parade’. (Of was het John Glenn?) 
Er staat een rij trouwe Koningsgezinden tot 
aan de Halve Maansteeg. 
Als je geluk hebt draait er een Amerikaanse 
cartoon. In de regel een Woody Woodpecker, 
Popeye of minder frekwent een Tom & Jerry. 
Veerkrachtige dieren maken elkaar het leven 
zuur in doorzonwoningen, waarbij de gehele 
op afbetaling aangeschafte huisraad bij de 
strijd wordt ingezet. 
Had je pech dan draaide er een Duitse pop-
penfilm met egels in tuinbroeken. 
 
ANIMAL EXPRESS 
Ondanks de koude oorlog bereiken ook Russi-
sche kortfilms de Cineac, zoals een kleurrijke 
Circus-reportage rond de Sowjet-tegenpool 
van Walt Disney, de ‘dierenvriend’ Vladimir 
Doerov. 
Doerov, (1909/1972) een telg uit de Durov 
Circus-dynastie, zit op de tender van een 
stoomlocomotief  en draait rondjes in de 
circus-piste met een complete menagerie als 
passagiers. 
Biggen, honden, ocelotten en stekelvarkens 
proppen zich in de klaarstaande wagons en 

steken oenig hun koppen uit de raampjes. 
Volgens kenners van het circus-métier impregneerde 
Doerov het interieur van de wagons met een me-
lange van reuzel en varkensbouillon als lokmiddel. 
Eenmaal aan boord werd deze geur te penitrant en 

staken de beestjes vanzelf de koppen uit het raam. 
Bij wijze van toegift tafelt Doerov met een gulzig 
nijlpaard terwijl een piste-clown een witte kip via 
een kachelpijp in een roet-zwarte laat veranderen.  
Evenals Disney was Doerov als showman een com-

DOEROV
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plete controlfreak. Mannen die met treintjes 
spelen, daar is iets mee…   

Steenbeck spoeltafeltje te monteren aan wat een be-
drijfsfilm voor HOMBURG moest worden. 
Overigens niet de Hoeden maar de Worsten-fabriek. 
De stukjes gesneuvelde film vertoonden blauwige 
beelden van (alweer) mannen in witte labojassen  
in betegelde gangen tussen traag aan railzen passe-
rende hompen vlees. 
Na een aantal weken montage, gaf Jesse een 
test-screening in de kelder voor de kweker, zijn 
vrouw en dochters en mijn ouders plus ondergete-
kende. Op het moment dat een trotse huisvrouw een 
schaal met 5 rookworsten ter tafel brengt deed Jesse 
de beoogde voice-over met het acteursgeluid van 
Fons Rademakers: 
“HOMMBURGG…HEERRRLIJK” 
 
BITS & PIECES 
De stukjes Homburg-verschnitt werden door mij 
met plakband aaneengeregen tot een rol film en 
vertoond op een kussensloop met behulp van een 
zaklamp met projectielens die met Margarine- 
bonnen bijeen gespaard was. 
 
Bij het neerpennen van deze prille filmliefde reali-
seer ik mij pas goed dat ik mijn leven lang  
gefascineerd ben geweest door fragmentarische in-
drukken en korte beeldflitsen, als de bruikbare 
bestanddelen van een nieuwe absurde logica. 
 
   

DINKY CALEIDOSCOOP 
Gek genoeg stuitte ik als filmverzamelaar door de 
jaren heen steeds weer op brokstukken uit 
de Cineac-caleidoscoop van weleer. Zo ook de cine-
mascope cartoon It’s a Living (1958) met het inkt-
zwarte eendje Dinky Duck, die mij nog haarscherp 
voor de geest stond. 
Dinky onttrekt zich aan de eeuwige routine van de 
formule-cartoon waarin hij een opgejaagd prooidier 
is en stapt resoluut uit het scherm de bioscoopzaal 
in op weg naar de uitgang. Eenmaal in de ‘real world’  
beproeft hij zijn geluk bij de televisie en verruilt de 
sjablonen van Terrytoon voor een moderne setting 
in de uitgebeende stijl van Stephen Bosustow. 
Een talentscout ontdekt hem als een ‘fresh persona-
lity’ en Dinky belandt tegen wil en dank in de hard-
handige praktijk van de TV-commercial. Krimpvrije 
kleding, waterproof horlog, hoogtezonnen, ijskasten 
en hoofdpijnpillen, in alle gevallen is Dinky de ge-
maltraiteerde guinea pig. De weg terug naar het wit-
te doek is snel gevonden en Dinky herneemt welge-
moed de ratrace op de tredmolen van de Terrytoon.  
 
ROOKWORST 
Mijn celluloid-obsessie is zonder twijfel begonnen 
met het oprapen van stukjes 16mm verschnitt van 
de vloer van een fruitkelder op de kwekerij van Len-
selink in Eemnes waar mijn ouders in het weekend 
logeerden. 
In de halfdonkere koele ruimte zat de legendari-
sche fotograaf Nico Jesse (1911/1976) aan een klein 

—Michaek Helmerhorst
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Historicus Loe de Jong was niet alleen de 
auteur van het omvangrijke standaard-
werk Het Koninkrijk der Nederlanden in 
de Tweede Wereldoorlog, maar ook pre-
sentator van de veelbekeken tv-serie 
De Bezetting. Voor adequaat bewegend 
beeld uit de periode ’40-’45 konden de 
makers putten uit een enorme hoeveel-
heid filmmateriaal dat de Duitsers ons 
na lieten. Thomas Leeflang was met een 
groepje filmtechnici van de NTS bij de 
selectie betrokken. 

Het is een cliché, maar waar: men bleef er begin ja-
ren zestig echt voor thuis, voor de tv-serie De Bezet-
ting. Dr. Loe de Jong legde plechtstatig uit hoe het er 
in Nederland toeging in de oorlogsjaren, hoe het was 
gegaan, hoe het kon gebeuren en wie het stempel 
‘fout’ dan wel ‘goed’ verdiende.  
 
 In de Tweede Wereldoorlog legden de Duitsers in 
bezette landen meteen beslag op bedrijven die bio-
scoopjournaals produceerden. Die journaals moes-
ten zo snel mogelijk overschakelen op een totaal 
nationaalsocialistische berichtgeving, zoals sinds het 
aantreden van Hitler onder meer de UFA Wochen-
schau dat in de ‘Heimat’ deed. Tijdens de bezetting 
vervaardigden hier de journaalfirma’s Polygoon in 
Haarlem en Profilti in Den Haag onder Duitse dic-
tatuur wekelijks om de beurt een journaal onder de 
titel ToBis Hollandsch Nieuws. 

Nederlands bekendste tv-serie rijk geïllustreerd met fragmenten uit bioscoopjournaals.

Toen op 6 mei 1960 door de toenma-
lige Nederlandse Televisie Stichting in 
samenwerking met het Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie deel 1 werd uitgezonden van 
de serie De Bezetting van dr. L. de Jong, hadden 
regisseur Milo Anstadt en producer Ben Klokman 
in het Filmcentrum van de NTS, De Ambacht-
school in Bussum, maandenlang al kilometers van 
die ‘oorlogsjournaals’ op de 
Steenbeck-montagetafel 
bekeken ten behoeve van 
De Jongs inmiddels overbe-
kende tv-serie, die vijf jaar 
zou lopen. Van het journaal 
van week 20 van 1940 (De 
Intocht der Duitse Troepen 
in Holland) tot dat van 
week 35 van 1944 (Aan het 

Invasiefront), dankzij dat ‘materiaal’ kon 
De Bezetting indringend worden geïllus-
treerd met beeld en geluid.  

De zeggingskracht van de tv-uitzendingen werd 
er aanzienlijk door vergroot, de journaals vertel-
den de bezettingsgeschiedenis weliswaar vanuit 
nationaalsocialistisch oogpunt maar De Jong kon 
die propaganda als geen ander in het juiste per-

spectief plaatsen. Charles 
Boost stelde in 1975 in zijn 
Nieuwspoort-monografie Het 
Filmjournaal terecht vast dat 
door de gedwongen collabo-
ratie van Polygoon en Profilti 
beeldmateriaal kon ontstaan 
dat anders misschien nooit 
zou zijn vastgelegd. 

‘DE BEZETTING’

door
Thomas Leeflang
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De toenmalige chef van het Technisch Filmcentrum van de 
NTS Ton Plate stelde voor het project De Bezetting een groep 
geroutineerde editors samen: John Witte, Ben Rond, Kees de 
Vries, Gerard Joustra, Bert Albers, Peet van der Kleut, Gert van 
der Hoef en ondergetekende hebben, onder toeziend oog van 
dr. Loe de Jong, regisseur Milo Anstadt, productieleiders Trees 
Hazelhof en Ben Klokman destijds jaren gewerkt aan het tech-
nisch in goede banen leiden van de filminlassen ten behoeve 
van de tv-serie De Bezetting. Legio afleveringen van het ToBis 
Hollandsch Nieuws en het NSB-journaal Filmspiegel der Bewe-
ging gingen door hun handen. Heel secuur werd via papieren 
‘ruiters’ in de kwetsbare, hoog ontvlambare rollen film voor 
meneer Theo Cornelissen van het Amsterdamse laboratorium 
Trio Film aangeven welk fragment moest worden gekopieerd 
naar 16mm-film. Daarna werden die 16mm-fragmenten in de 
juiste volgorde geplaatst en kon regisseur Milo Anstadt ze in-
voegen tijdens de live-uitzendingen van De Bezetting vanuit 
studio Irene in Bussum. Waarbij telkens een of twee van de bo-
vengenoemde filmtechnici op aangeven van de schakeltechni-
cus en Amstadt de filmaftasters bedienden. 

Het groepje filmtechnici van de NTS dat werd ingedeeld voor 
de serie De Bezetting heeft destijds beroepshalve dag in dag uit 
gekeken en geluisterd naar wat bioscoopbezoekers in de be-
smette periode in Nederland aan nationaalsocialistische propa-
ganda werd voorgezet. Wat dat luisteren betreft: de commen-
taarspreker van het landsverraderlijke ToBis Hollandsch Nieuws 

BOVEN: Werkend aan De Bezetting. V.l.n.r: Ben Klokman, dr. L. de Jong, Milo An-
stadt, Trees Hazelhof, Thomas Leeflang. UITERST LINKS: Peet van der Kleut en 
Thomas Leeflang aan de filmaftasters. DAARNAAST: De Bezetting werd life uitge-
zonden. Hier wordt aan foto ingelast.
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IN MEMORIAMbleek begin jaren zestig inmiddels alweer een gewaardeerd medewerker 
van de tv-sectie van een omroep te zijn. De man werd door zijn collega’s 
die de serie De Bezetting volgde meteen als ‘stem’ van het nationaalsoci-
alistische journaal herkent. Waarna menigeen hem nog lang met de nek 
bleef aankijken. 

Bovengenoemde NTS filmeditors waren dikwijls getuige van redactione-
le besprekingen van het De Bezetting-team, vertrouwelijke conversaties 
die in de kleine montagekamer soms spontaan ontstonden. Van een tech-
nisch dienstverlener werd dan uiteraard niet verwacht dat hij zich daar 
ongevraagd in zou mengen. Toch veroorloofde schrijver dezes zich in 
die situatie een keer een wijsneuzige opmerking, namelijk dat Duitsland 
weliswaar de oorlog heeft verloren, maar dat vijftien jaar later bij de Ne-
derlandse omroep voornamelijk met Duitse apparatuur gewerkt wordt: 

Steenbeck-montagetafels, 
Fernseh AG-tv-camera’s, Bau-
er-filmscanners, Klangfilm- en 
Sennheiser- geluidsapparatuur, 
Zeiss- en Siemens-filmprojec-
toren, enzovoorts. 

Milo Anstadt verbrak de stilte: 
“Ach, die Duitsers zijn nu een-
maal heel goed in techniek”. 

F O T O   J E R R Y  K N I E S / H O L L A N D  F I L M  N I E U W
 S

29  januari 
Ronald Rosbeek (67)

—Thomas Leeflang

‘Filmwereld opgeschrikt door overlijden Ronald Ros-
beek’ aldus het vakblad voor het film- en bioscoopbe-
drijf Holland Film Nieuws. Het betrof niet het verschei-
den van een acteur of regisseur maar van een fervent 
aanhanger van de analoge cinematografie. Films 
zichtbaar gemaakt via een hypnotiserend ratelende 
projector, zoals dat tot de filmindustrie digitaliseerde 
al meer dan een eeuw over de hele wereld werd ge-
daan.

De pur sang technicus overleed, 67 jaar, na een ziek-
bed van nog geen twee dagen op vrijdag 29 januari. 
Tot een week voor zijn overlijden was hij nog in zijn 

werkplaats in Rijswijk bezig met modificaties van en voor 35mm- en 70mm-projec-
toren voor musea in Europa en theaters in de VS. Met zijn internationaal bekende 
eenmansbedrijf Rosbeek Cinema Techniek richtte hij legio bioscopen in, voorname-
lijk met mechanische projectoren ten behoeve van vertoning van fotochemische 
films. Ook digitale beamers plaatste Rosbeek wel (‘De kachel moet blijven bran-
den!’) maar hij deed het niet van harte. Over zijn gemoedstoestand tijdens ‘digitale 
klussen’ vertelde hij eens: ‘Ik voel me dan een in Zwitserland opgeleid horlogema-
ker die bij Kruidvat batterijtjes moet zitten vervangen in horloges van vier euro per 
stuk.’ 

Vooral de kleine groep verzamelaars van 35mm-films, zij die zolder, kelder, garage 
en zelfs de huiskamer omtoverden tot knusse bioscoopzaaltjes met heuse klapfau-
tteuils, die gaan Ronald missen. Hij was steun en toeverlaat waar het technische 
kwesties betrof en vaak ook behulpzaam bij het uitbreiden van hun filmcollecties. 
In zijn huis in Rijswijk had Ronald een fraaie state of the art filmzaal aangebracht. 
Wekelijks vertoonde hij daar voor liefhebbers, zakenrelaties en gewoon voor zich-
zelf pareltjes uit de recente en wat vroegere filmhistorie. Een privéfilmotheek van 
enkele honderden titels stond tot z’n beschikking. Zijn weduwe Emmy heeft zich 
voorgenomen voorlopig alles in originele staat en compleet te laten. Alles blijft dus 
staan en liggen zoals Ronald het achterliet. Een tastbaar aandenken aan een man 
met een oprechte passie voor wat hij noemde: echte film. 

Th.L. 
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In de periode 4 jauari - 8 februari. 2021 hebben een onwaarschijnlijkhoog
aantal (26) celebreties van het grote doek en het kleine scherm zich
bij de hemelpoort aangemeld, waarvan hier een overzicht.

4 januari 
Gregory Sierra (81) 
Amerikaans acteur bekend van 
zijn bijrollen in sitcoms als San-
ford & Son en Barney Mill

IN MEMORIAM

8  januari 
Ed Bruce (81) 
Amerikaanse songwriter,singer 
en acteur die met zijn gelooide 
kop verscheen in films als: 
Fire Down Below (1997) en Public 
Enemies (2009) 
 
18  januari 
Juan Carlos Tabio  (77) 
Cubaanse scriptschrijver en re-
gisseur. Won een Zilveren Beer 
met coregisseur Tomas Gutiérez 
Alea voor Strawberry & Chocola-
te in 1993 
 

 
21 januari 
Otto (Ot) Louw (75) 
Nederlandse Filmeditor, mon-
teerde meer dan vierhonderd 
documentaires en speelfilms 
en was de vaste montageman 
achter de wekelijkse Van Kooten 
en De Bie-afleveringen

21  januari 
Nathalie Delon (79) 
Franse actrice en regiseusse, ver-
wierf bekendheid als tegenspeelster 
van haar man Alain Delon in de on-
derkoelde polar Le Samourai (1976) 
van Jean Pierre Melville. 
In later jaren dook zij op in gen-
re-werkjes als: Bluebeard (1972). 
 
21  januari 
Rémy Julienne (90) 
Franse stuntrijder en second unit re-
gisseur, befaamd om zijn gewaagde 
capriolen achter het stuur 
voor The Italian Job (1969) en diver-
se Bond-films als Octopussy (1983), 
Licence to Kill (1989) ––en Goldeneye 
(1995)

22  januari 
Jaak Vissenaken (84) 
Vlaams tv- en filmacteur, was oa 
te zien in Menuet (1982) en De 
Loteling (1974) 
 

23  januari 
Walter Bernstein (101) 
Amerikaanse scriptschrijver die op 
de zwarte lijst belandde in de jaren 
vijftig maar zich revancheerde 
met scripts voor The Front en 
Hollywood on Trial, beide uit 1976. 
 

23  januari 
Alberto Grimaldi (95) 
Italiaanse filmproducent met 80 
films op zijn naam, werkte samen 
met oa: Fellini, Bertolucci, Pasolini, 
Pontecorvo, Leone en Scorcese. 
Produceerde zowel de Dollar-films 
van Sergio Leone als Satyricon 
voor Fellini en Last Tango in Paris 
voor Bertolucci.  
 
23  januari 
Hal Holbrook (95) 
Amerikaanse filmacteur en 
theaterman, verwierf grote 
bekendheid met zijn vertolking 

RECTIFICATIE

De samensteller van IM biedt bij deze zijn veront-
schuldiging aan voor een ernstige fout in de vorige 
editie van FILM FUN. Geheel ten onrechte werd de 
springlevende Amerikaanse acteur John C. Reilly (55) 
naar de eeuwige jachtvelden verwezen als zijnde ont-
slapen op 9 januari jl. 
Het ging hier in feite om de Amerikaanse tv- en film-
acteur John Reilly die op 86-jarige leeftijd overleed. 
Deze Reilly was oa bekend van bijrollen in films als 
The Great Waldo Pepper (1975). Op deze wijze kan 
men slechts één initiaal verwijderd zijn van een al te 
voorbarig postuum eerbetoon.                            M.H.
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van  Mark Twain in 1954 die hij 
daarna geregeld liet terugkeren 
om in oneman-shows zijn 
gepeperde opinie over actuele 
zaken te spuien. Op de planken 
was hij van alle markten thuis  
van King Lear tot Death of a 
Salesman. Holbrook speelde 
in later jaren vele memorabele 
rollen in complot-thrillers 
waaronder All the President’s Men 
(1976) als de informant ‘Deep 
Throat’ (“just follow the money”). 
 
24 januari 
Bruce Kirby (95) 
Amerikaanse tv- en filmacteur 
met veel supporting roles op zijn 
conto in oa Columbo, Kojak, LA 
Law, The West Wing, The Rockford 
Files en The Sopranos. 
Dook ook op in zulke uiteenlo-
pende films als Catch 22 en The 
Muppet Movie. 
 
24 januari 
Jeanette Maus (39) 
Amerikaanse (stem)actrice be-
kend van het horror-game Resi-
dent Evil Village en feature- 
films als: Frayed (2009) en Charm 
City Kings (2010). 
 

24 januari 
Gunnel Lindblom (89) 
Zweedse filmactrice en regiseus-
se die bekend werd door haar 
rollen in vroege films van  
Ingmar Bergman zoals The Se-
venth Seal en Wild Strawberries 
(1957), The Virgin Spring (1960), 
The Silence (1963) en Loving 
Couples (1964). In 1966 speelde 
zij nog in De Dans van de Reiger 
van Fons Rademakers. 
 
25 januari 
Marie Harmon (97) 
Amerikaanse actrice die glorieer-
de in de jaren veertig in westerns 
als Springtime in Texas (1945), 
Nighttime in Nevada (1948) en 
The El Paso Kid (1946) met de 
Glamour Cowboy Sunset Carson. 
In dezelfde periode verscheen zij 
in muziekfilms met The Andrew 
Sisters en in exploitation flicks als 
Secrets of a Sorority Girl.. 

26 januari 
Cloris Leachman (94) 
Veelzijdige Amerikaanse actrice 
en comedienne die naast rollen 
in Kiss me Deadly (1955) 
The Last Picture Show (1971) en 
Dillinger (1973) gestalte gaf aan 
de onvergetelijke Frau Blücher 
in Mel Brooks  Young Franken-
stein’(1974) 

26 januari 
Peter Vere Jones (81) 
Nieuw Zeelandse acteur werkte 
samen met Peter Jackson in vier 
onversneden genre-films: 
Bad Taste (1987), Meet the Feebles 
(1989), Braindead (1992) en The 
Hobbit (2013) 
 
28 januari 
Cicely Tyson (96) 
Amerikaanse actrice en fotomo-
del die zich toelegde op sterke 
vrouwenrollen in bij voorkeur 
features als Sounder (1972), The 
River Niger (1976), A woman called 
Moses (1978), The Marva Collis 
Story (1981), Hoodlum (1997), The 
Rosa Parks Story’ (2002) en The Trip 
to Bountyville (2014). 
 
1 februari 
Jonas Cricius (92) 
Litouwse filmregisseur met oa de 
Shakespeare-verfilmingen van 
Hamlet (1964) en King Lear (1971) 
op zijn naam, werkte samen met 
George Cukor aan The Blue Bird’ 
(1976), een half geslaagde 
sprookjesfilm met Elizabeth Tay-
lor.  
 
3 februari 
Haya Harareet (92) 
Israelische filmactrice die een 
kortstondig moment van roem 
ontleende aan haar rol als 
Esther in Ben Hur (1959) als tegen-
speelster van Charlton Heston. 

Hal Holbrook
als Mark Twain
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3 februari 
Patrick Lebon (81) 
Vlaams tv- en filmregisseur met 
vier speelfilms op zijn naam waar-
onder de hardboiled policier Za-
man (1983) en het kassucces De 
Paniekzaaiers (19860 
 

5 februari 
Isa Bellini (98) 
Italiaanse filmactrice en zangeres 
Verscheen oa in The happy Ghost 
(1941) met Totó en werkte in later 
jaren met Lina Wertmüllers Love & 
Anarchy (1973) en Federico Fellini’s 
Amarcord (1973) 
     

5 februari 
Christopher Plummer (92) 
Canadese filmacteur die 70 jaar 
actief was in theater, film en tv. 
Plummer speelde een groot aan-
tal gedenkwaardige rollen in elk 
denkbaar genre, zoals 
Commodus in “The Fall of The 
Roman empire’ (1964), Baron Von 
Trapp in “The sound of 
Music’ (1965), Wellington in Water-
loo’ (1970) en Sherlock Holmes in 
Murder by Degree’ (1974) 
Ook verleende hij zijn omineuze 
verschijning aan genrefilms als: 
The Silent Partner’ (1978) 

de twee Gilliam-features 12 Mon-
keys (1995) en The Imaginarium of 
Dr. Parnassus (2009) en tenslotte 
aan de whodunnit Knives Out (2019) 
 
7 februari 
Giuseppo Rotunno (97) 
Italiaanse ‘director of photography’ 
met een enorme staat van dienst. 
Draaide zeven films voor Fellini  
waaronder Satyricon (1969), Roma 
(1972) en Casanova (1976), drie 
films voor Visconti:  La Notti Bianchi 
(1957), Rocco and his Brothers (1960) 
en The Leopard (1963) en de episo-
den-films 
Bocaccio 70 (1962) met Fellini,Vis-
conti en De Sica en Histoires Extaor-
dinaires (1968) voor Fellini, Vadim 
en Louis Malle. 
 
7 februari 
Moufida Tlatli (73) 
Tunesische filmregiseusse, was in 
1994 de eerste vrouw die in de Ara-
bische wereld een speelfilm 
regisseerde: The Silence of the Palace 
 

8 februari

Jean-Claude Carrière (89) 
Zeer productieve Franse scena-
rioschrijver, werkte oa nauw samen 
met Luis Buñuel voor zes films 
waaronder Diary of a Chambermaid 
(1964) en Belle de Jour (1967). (Hun 
script-sessies speelden zich bij 
voorkeur af in het koele halfduis-

ter van Hotel-Bars in Parijs en 
Madrid) 
Carrière schreef La Piscine 
(1969), Borsalino (1970), Die 
Blechtrommel (1979), Un Amour 
de Swann (1984) en The Unbea-
rable Lightness of Being (1988)

10 feb. 
Larry Flynt Jr. (78) 
Omstreden Amerikaanse uit-
gever van porno-tijdschriften 
zoals Hustler en producent 
van porn-videos voor eigen 
tv-channels.Flynt beriep zich bij 
zijn grensverleggende onder-
nemingen op het Eerste  
Amendement dat de vrijheid 
van meningsuiting vertegen-
woordigt. 
Milos Forman maakte in 1996 
de biopic The People vs Larry 
Flynt gebaseerd op Flynts 
roemruchte praktijken in de 
porn-bizniz. 

15 februari.

Lucia Guilmáin (83) 
Mexicaanse film- en tv-actrice 
met zeer karakteristiek voor-
komen. Was actief vanaf de 
jaren zestig tot 2014 in diverse  
genre’s zoals thrillers, worstel-
films, komedies en westerns.
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