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INHOUD

Samuel Fuller (1912-1997) regisseert Lee Marvin voor The Big Red One (1980).

LEE MARVIN was ge-
weld, wreedheid, vrolijk-
heid en ook poëzie. Zijn 

pure aanwezigheid boezemde 
ontzag in. In The Killers zijn hij en Clu Cul-
lagher beroepsmoordenaars die een opdracht 
hebben om in een blindeninstituut met John 
Cassavetes af te rekenen. Maar eerst terrori-
seren ze de blinde receptioniste. En dan weet 
je dat deze mannen tot alles in staat zijn. Als 
ze later in de film in een zweethok Norman 
Fell ondervragen, draait Lee de kraan van de 
machine hoger en  buigt zich naar Fell toe en 
zegt zacht maar zakelijk: “You will tell us eve-
rything, Mickey.” Fell zweet nog meer en be-
gint te praten, want woorden van Lee Mar-
vin hebben een overtuigende uitwerking.    
   In de jaren vijftig was er een handjevol ac-

teurs die met hun indrukwek-
kende fysiek de boevenrollen 
in de Amerikaanse films ver-
tolkten: Lee Marvin, Lee van 

Cleef, Ernest Borgnine, Charles Bronson en 
Jack Palance garandeerden ongeremde hard-
heid tegenover de blanke helden van weleer. 
Alleen al met hun aanwezigheid dwongen ze 
respect af:. You didn’t fuck with those guys. 
   In de jaren zestig, toen men uitgekeken 
was op gladde hoofdrolspelers als Rock 
Hudson,Tony Curtis, Stewart Granger, Ro-
bert Taylor en George Nader begonnen die 
betrouwbare bijrol spelers op te klimmen naar 
de hoofdrolstatus. De held kreeg in die tijd 
een meer genuanceerde achtergrond en was 
meestal minder netjes dan zijn voorganger. 
Dit werden de helden met een ‘verleden’. Een 

Regisseur 
Joshua Logan 
die Paint your 
Wagon met Lee 
Marvin maakte: 

“Not since
Attila the Hun
swept across 
Europe leaving 
500 years of
total blackness
has there been 
a man like
Lee Marvin”   

door
Thys Ockersen
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Hij debuteert in 1950, in de tv-serie Es-
cape. Een jaar later maakt hij zijn filmde-
buut in You’re in the Navy now waarin Gary 
Cooper de hoofdrol heeft en ook Charles 
Bronson zijn opwachting maakt. Lee hob-
belt van de ene film naar de andere en ont-
moet interessante acteurs en regisseurs: Di-
plomatic courier (Henry Hathaway en Ty-
rone Powwer); The duel at Silver Creek (Don 
Siegel en Audie Murphy); Seminole (Budd 
Boetticher en Anthony Quinn); The stran-
ger wore a gun (Andre de Toth en Randolph 
Scott) en dan in 1953 The Big Heat. Hij is 
dan al opgeklommen van “derde soldaat van 
rechts ”naar karaktervolle bijrolspeler, van-

wege zijn lengte en onheilspellende gezicht. 
In die film gooit hij Gloria Graham hete koffie 
in het gezicht  en zij keert zich tegen hem met 
een half verminkt gezicht en drijft hem de 
hoek in waar hij een break down krijgt (foto’s 
hiernaast). Legendarische momenten: Lee als 
sadist en hysterische lafaard. Het enige dat je 
overhoudt aan die film. Hij heeft het gemaakt.

The Killers was in 1963 een doorbraak in Lee’s 
filmcarrière. Na veel  bijrollen en een hoofdrol 
in de politieserie M Squad (nooit in Neder-
land uitgezonden) speelde hij Angie, Reagan 
en Cassavetes van het doek. The Killers was 
oorspronkelijk voor de tv gemaakt in het jaar 
van Kennedy’s dood. Toen bleek dat Siegel een 
scène had gefilmd waarbij Clu Cullagher door 
Reagan —als sniper—vanuit een schuilplaats 
werd doodgeschoten, werd de tv-studio bang en 
verhuisde de film van de televisie naar de bio-
scoop. Het werd een groot succes. Van nu af 
aan was Lee Marvin een hoofdrolspeler. Hij 
versterkte zijn status toen hij in 1964 de komi-
sche western Cat Ballou deed. Hierin zette hij 
een gemene outlaw neer— compleet met een 
stalen neus. Maar veel opvallender ook een 
dronken gunfighter die opgekalefaterd moest 
worden om het geweld (de outlaw, zijn twee-
lingbroer) te bestrijden. Lee in een dubbelrol. 
Een nieuw facet van Marvins talent kwam naar 
voren: zijn gevoel voor komedie. Het leverde 
hem een Oscar-onderscheiding op en een defi-
nitieve kwalificatie als indrukwekkend acteur. 
   Lee Marvin speelde niet, hij was de avontu-
rier, de gangster of de huurling. Hij was zeer 
overtuigend in zijn uitstraling. Meer had hij in 
principe niet nodig om één brok geweld dat op 
de rand van exploderen stond, te personifiëren

mooi voorbeeld is The Killers van Don Siegel, 
naar het verhaal van Ernest Hemingway, waar-
bij de killers uiteindelijk de hoofdpersonages 
van de film worden. In de draai die het ver-
haal krijgt, raken de huurmoordenaars gefas-
cineerd door het feit dat hun slachtoffer, John 
Cassavetes, zo vol acceptatie zijn dood tege-
moet gaat, dat het ze beweegt om in zijn verle-
den te duiken en te kijken wat er met hem aan 
de hand was. In de vuiligheid die dan opduikt, 
blijkt Angie Dickinson een gemene bedrieg-
ster te zijn. Ze onderhoudt stiekem een relatie 
met gangsterbaas Ronald Reagan en daarvan 
wordt Cassavetes het slachtoffer. Als Marvin 
op het punt staat hen allebei dood te schieten, 
probeert Angie het mooie, maar vege lijf te 
redden door zich tegen Reagan te keren. Maar 
Lee kan alleen maar vermoeid zeggen: “Lady 
I haven’t got the time”, waarna hij haar neer-
knalt. Wanneer dat moment in de film is aan-
gebroken, ligt inmiddels alle sympathie bij de 
stervende killer.

Lee Marvin en Gloria Graham  in The Big Heat  van Fritz Lang (screengrabs)
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Met Angie Dickinson  in Point Blank (John Boorman 1967) Cat Ballou (Elliott Silverstein, 1965)
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Lee Marvin had geweld aan den lijve onder-
vonden. Op zijn zeventiende zat hij in de Pa-
cific. Hij werd naar door Japanners bezette 
eilanden gestuurd om uit te vissen of het tijd 
was om landingstroepen de stranden op te 
sturen: “Ik kroop een keer op zo’n eiland rond 
en zag een Jap vlak voor mijn neus. Ik trok de 
colt 45 die ik ooit van mijn vader had gekregen 
en schoot hem door zijn borst. Toen ik alweer 
een stuk verder was, besefte ik dat ik een aan-
denken had moeten meenemen - juist omdat 
ik hem met de revolver van mijn oude heer had 
geraakt. Ik kroop terug. Die gozer bleek een 
enorme zooi gouden tanden in zijn bek te heb-
ben. Ik pakte mijn mes en gebruikte het hand-
vat om er een paar uit te slaan. Helaas vielen 
ze in zijn keel. De rigor mortis had al ingezet en 
ik kreeg zijn kaak niet meer open. Ik ging weg 
en dacht er nog eens over na. Toen ik even 
later terugkwam om een nieuwe poging te on-
dernemen was iemand anders mij al voor ge-

weest. Die had de strot van de Jap opengesne-
den en zijn tanden er op die manier uitgehaald.” 
   Als Marvin zelf gewond raakt—een wond 
die overigens geneest—is de oorlog voor hem 
voorbij. Nou, voorbij... Nachtmerries over de 
Tweede Wereldoorlog zullen hem zijn hele 
verdere leven achtervolgen. Ze zijn de be-
langrijkste reden dat hij naar de fles grijpt. 
Zo tracht Marvin zijn demonen te verdrijven. 
Maar die oorlog was wel de basis voor zijn 
heftig acteren. In 1978 kon hij veel van zijn 
ervaringen kwijt in de oorlogsfilm The Big Red 
One van Samuel Fuller. “Sam was ook een oor-
logsveteraan. Hij wist waar hij het over had en 
ik begreep hem. Ik had niet veel regieaanwij-
zingen nodig.”

“Het is erg makkelijk om met zo’n regisseur 
te werken. Ik kon hem nog iets leren ook. Ik 
stelde voor op een ‘dode’ Duitser te schieten en 
door te lopen. Sam vond dat een goed idee. Al-
leen wilde hij dat ik tijdens het schieten naar 
die Duitser keek. ‘Nee’, zei ik beslist. ‘Hoezo 
nee?’ vroeg hij. ‘Je schiet instinctief en blijft 
ondertussen omhoog kijken,’ zei ik, ‘want daar 
kan de vijand zitten.’” 

Lee Marvin gebruikte zijn oorlogservarin-
gen en trauma’s in de oorlogsfilms The Big 
Red One, Attack en The Dirty Dozen. Het was 
meer dan duidelijk dat hier geen acteur bezig 
was die de sterren van de hemel speelde, maar 
een man die het allemaal had meegemaakt en 
wist wat hij deed. Toen John Boorman hem in 
1968 wilde hebben voor de rol van een in de 
Tweede Wereldoorlog op een eiland gestran-
de militair die het uitvecht met een Japanner 
die ook is verdwaald, werd hij meer dan ooit 
met zichzelf geconfronteerd.

Hell in the Pacific was een duel tussen twee 

DE OORLOGSTIJD

Met Angie Dickinson  in Point Blank (John Boorman 1967)

Mark Hamill, Bobby DiCicco, Kelly Ward, Lee Marvin in  The Big Red One van Samual Fuller.  

Donald Sutherland, Lee Marvin en Robert Ryan in  The Dirty Dozene van Robdrt Aldrich. 
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vijandige soldaten - een symbool van oorlog. 
Het duel gaat net zo lang door tot de twee tot 
de conclusie komen dat ze elkaar nodig heb-
ben om aan hun situatie te ontsnappen. Er 
was een net zo sterk figuur als Marvin voor 
nodig om de Japanse tegenstander neer te zet-
ten. Boorman koos voor Toshiro Mifune, een 
grootse Japans acteur die ook oorlogsveteraan 
was— maar dan aan de andere kant. Mifune 
was hoofdrolspeler in de films van Akira Kuro-
sawa (De Zevende Samourai,Yojimbo). Het 
was een man en acteur die gewaagd was aan 
het kaliber van een Lee Marvin.

In Pamela Marvins boek Lee, a Romance her-
innert regisseur John Boorman zich dat Lee 
en Toshiro met een fotograaf naar een kerk-

Lee was inmiddels de gevierde held van de 
actiefilm geworden. Zijn lange, statige ver-
schijning en zijn witte haren gaven hem iets 
autoritairs. Zijn films waren zeer succesvol en 
hij kreeg box-office potentieel. Na The Profes-
sionals deed hij in 1967 in Engeland The Dirty 
Dozen, waarin hij alweer de leiding had over 
een groep ongeregelde, misdadige  militairen 
met wie hij tot actie moest overgaan. Dit keer 
in de Tweede Wereldoorlog. Hij had aanko-
mend talent onder zich als Charles Bronson, 
John Cassavetes en Donald Sutherland. Lee 
had zijn kunnen in actiefilms bewezen - als 
schurk en als held. Maar in Cat Ballou had hij 
laten zien dat hij uitermate geschikt was om 
zichzelf in de maling te nemen.

Lee Marvin, Toshiro Mifune in   Hell in the Pacific van John Boorman.

hof gingen  waar Amerikanen en Japanners 
begraven lagen. Het eerbetoon was Lee min of 
meer opgedrongen en het viel hem slecht: de 
daad van herinnering en vergeving zorgde er 
voor dat de acteur stomdronken raakte op het 
schip waar iedereen tijdens de opnames lo-
geerde. Op een avond stormde hij de eetsalon 
binnen en schoot op de Japanse crew af: ‘Wel-
ke joker heeft dat Jappen- doodshoofd in mijn 
bed gelegd?’ Dat was een aller onsmakelijkste 
grap waar alleen Lee Marvin mee wegkwam.

 Ondanks alle problemen die met de film 
gepaard gingen, was Lee geliefd en bewonderd 
door Mifune en de Japanse crew. Lee Marvin 
vermagerde sterk voor Hell in the Pacific en 
zou tijdens de lange draaiperiode nog dunner 

worden. Het was fysiek een zeer inspannende 
film voor hem en Mifune, hoewel die nog maar 
begin veertig was.

Marvins doorbraak naar grotere rollen had 
hij te danken aan zijn optreden in The Killers. 
Maar voor Cat Ballou ontving hij een Osca-
ronderscheiding, wat hem al aanzien gaf. Na 
de uitreiking stuurde Burt Lancaster hem een 
telegram, waarin stond dat hij nu ‘tot de club’ 
(van Oscar-winnaars) behoorde. Lee had tot 
dan toe altijd in de schaduw van Lancaster 
gestaan. Een paar jaar later zouden ze samen 
de western The Professionals maken. Lee was 
daarin de leider van een groep huursoldaten. Burt 
speelde tweede viool, hoewel hij graag de lei-
der  had willen zijn.

Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Lee Marvin  in  The Professionals  van Richard Brooks.
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LEE HAALT DE HITPARADE
Een nieuwe uitdaging was de verfilming 

van de musical Paint your Wagon, waarin hij 
met Jean Seberg en nieuwe ster Clint East-
wood vrolijk, dronken en gek kon zijn en zelfs 
mocht zingen! Hij had nooit kunnen vermoe-
den dat het liedje dat hij ‘zong’, Wandering 
Star, tijdens een wandeling in de stromende 
regen het enige memorabele moment van de 
hele film zou worden, en dat hij er de Beatles 
zelfs mee van de hitparade zou verdringen. 
Hij was daar echt trots op. Toch ambieerden 
Eastwood noch Marvin een zangcarrière. Het 
floppen van Paint your Wagon moet ze iets 
verteld hebben. Lee Marvin bleef bewonde-
ring houden voor collega’s die kwaliteiten 
hadden. Maar sommige sterren vielen niet 
goed bij hem.

Zoals John Wayne, met wie hij The Coman-
cheros en The Man who shot Liberty Valance had 
gedaan. Hij moest hem gewoon niet, vooral 
niet vanwege zijn rechtse ideeën. Maar over 
Robert Mitchum zei hij: “De schoonheid van 
die man. Hij is zo stil, hij beweegt, maar toch 
ook weer niet.” En over Marlon Brando met 
wie hij speelde in The Wild One zei hij: “Bran-
do is geen genereus acteur, hij geeft niks. 
Maar hij stelt wel eisen aan je, en als je niet 
presteert dan walst hij over je heen. Toen we 
acteerden in The Wild One realiseerde ik me 
dat hij niet met me communiceerde. Ik keek 
rond en zag dat hij geconcentreerd was op een 
sigaret op straat. Halverwege de scène schop 
ik die sigaret weg. Zegt ie: “You son of a bitch.” 
Ik antwoord: “Well, up yours too, pal.” Vanaf 
dat moment kijkt hij naar mij, kijkt dwars door 
me heen en ik hoef niet meer te acteren. Ik kan 
niet meer fout gaan. Ik werd die sigaret. Ik 

houd van hem. Als ik hem bezig zie, moet ik 
glimlachen. Maar ik wou dat ik hem kon neer-
slaan in The Wild One; hij kon niet tegen mij 
op.” 

En dan is er nog Angie Dickinson. In The Kil-
lers schiet hij haar overhoop, in Point Blank 
gaat hij met haar naar bed en vele jaren later 
zitten ze samen in Death Hunt (1981) als twee 
oude geliefden die het nog een keer met el-
kaar proberen. Ik weet dat nog niet als ik Lee 
Marvin in Amsterdam spreek, waar hij met 
zijn vrouw Pamela is om The Big Red One te 
promoten. “Doe je het met Angie in Death 
Hunt?” vraag ik. Hij schudt van nee. “Doet ze 
het met Charlie Bronson?” Hij grijnst: “Hé, ze 
doet het met iedereen.”

Ondanks alle dure actiefilms verloochent 
Lee Marvin zijn toneelachtergrond niet. Hij 
was na de oorlog tenslotte begonnen bij de 
New-Yorkse American Theatre Wing. Een film 
die bij het publiek helemaal niets doet, maar 
die hem raakt is The lceman Cometh naar het 
toneelstuk van Eugene O’Neill. Marvin speelt 
hierin de handelsreiziger Hickey. Zijn tegen-
spelers zijn Robert Ryan en Frederic March; 
acteurs die hij zeer bewonderde.

Met zijn rollen in grote films tart hij het 
noodlot. Hij speelt met acteurs die net zo’n 
groot drankprobleem hebben als hij. Ze bok-
sen continu tegen elkaar op. In The Klansman 
gaat Richard Burton er bijna onderdoor. In The 
Great Scout and Cathouse Thursday is er Oli-
ver Reed die een geduchte reputatie heeft, en 
in Avalanche Express Robert Shaw die vlak na 
de opnamen overlijdt.

Toch is Marvin niet altijd dronken; hij kan 
zijn gedrag ook faken. Als John Boorman tij-
dens de filmopnamen een keer zit te zweten BOVEN: met Marlon Brando en Richard Keith  in The Wild One van Laszlo Benedek. 

ONDER: met Oliver Reed in The Great Scout and Cathouse Thursday van Don Taylor.
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Met Linda Evans en Nike Connors  in Avalanche Express van Mark Robson. 

en er niet uitkomt, geeft Marvin hem een 
knipoog. Hij zal wel even tijd rekken, zodat 
John nog niet hoeft te draaien. Marvin doet of 
hij stomdronken wordt, en de opnamen wor-
den stilgelegd. Het is slechts spel. Tien jaar na 
Hell in the Pacific is Lee Marvin zijn conditie 
kwijt.

THE BIG RED ONE
  In 1978 draait hij in Israël in 40-45 graden 
hitte—gekleed in een uniform met wollen on-
dergoed eronder—Sam Fullers oorlogsepos 
The Big Red One. *) Hij speelt een oude ser-
geant die met vier jonge soldaten (dog faces) 
allerlei invasies doormaakt.  Zijn lange, statige 
verschijning en zijn witte haren geven hem van 
nature iets autoritairs. Hij is maar 53 jaar oud, 
maar de drank heeft zijn tol geëist. Hij ziet er 
oud en vermoeid uit. Ik ben op de set aanwezig 
om een documentaire over Fuller te maken en 
benader Marvin, want ik wil dat hij ook voor 
mijn camera verschijnt. Ik bied hem een fles 
Hollandse jenever aan maar glimlachend zegt 
hij: “Geef me die maar als je tevreden bent 
over mijn werk.” Die opmerking heeft een dub-
bele betekenis, want hij zal mij de komende 
dagen natuurlijk inschatten en daaruit conclu-
deren of hij tevreden is over mijn werk. Vindt 
hij mij niks, dan kan ik het interview met hem 
wel vergeten. In die verzengende Israëlische 
hitte probeert de oude marinier zich staande 
te houden. Het gaat hem moeilijk af, vooral 
als hij de avond ervoor te veel witte wijn heeft 
gedronken. Elke vijf minuten krijgt iedereen 

een zakje water of limonade aangeboden om 
uitdroging te voorkomen. Je kunt twee dingen 
doen: het opdrinken of over je heen gooien. 
Marvin gooit het water soms over zijn hoofd 
en siddert als het koude vocht langs zijn gloei-
end hete lichaam glijdt. Iedereen heeft me-
delijden met hem, maar veel tijd om er bij stil 
te staan is er niet, want er moet hard gewerkt 
worden. Niettemin is Lee Marvin in een goe-
de bui, want hij heeft het volste vertrouwen 
in de film die hij nu maakt en waar hij lang op 
heeft gewacht. Tussen de opnamen door zit 
hij vaak anekdotes te vertellen en menig jong 
acteur schaart zich om hem heen om naar de 
oude rot te luisteren.

Alleen bij erg veel drankgebruik worden 
zijn verhalen wel heel onduidelijk. En als hij ‘s 
avonds een keer echt doorzakt, vliegen de bele-
digingen in de rondte. Zijn vrouw Pamela ver-
ontschuldigt hem, maar even verderop staat 
hij zich op dat moment al weer te misdragen. 
Als Marvin dronken wordt, dan springt er een 
duveltje uit een doosje. Je kunt dan maar beter 
uitwijken. In een onbewaakt ogenblik grijpt hij 
in een restaurant een salade en een glas witte 
wijn en gooit ze over mijn hoofd heen. Gezien 
de avond warmte is zelfs koude witte wijn over 
mijn hoofd welkom. Pamela uit alweer de no-
dige verontschuldigingen, plukt de slablaad-
jes uit mijn haren  en zegt dat haar man mij 
mag. Het sein lijkt op groen te komen zodat 
ik mijn gefilmde interview kan maken. En dat 
gebeurt zonder veel ophef onder een boom, 
waar hij heel rustig gaat zitten en mijn vragen 
beantwoordt. Als ik hem alsnog de fles jenever 
aanbied, denkt hij heel even na. Dan zegt hij: 
“Doe maar niet, want dan ga ik door ramen en 
deuren.” Hij is een professional, want ook als 

* The Big Red One’ is de bijnaam van de Amerikaanse 1e 
Infanterie Divisie. Het uniform had had op de mouw een 
patch met een grote rode “1”. ‘Regisseur Samual Fuller had 
in deze divisie gediend.
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hij niet hoeft te filmen, komt hij kijken naar de 
verrichtingen van de andere acteurs, vooral 
van de vier jonge soldaten die hij echt als ‘zijn’ 
jongens is gaan beschouwen.

En dan maak ik een moment mee dat Mar-
vin mij totale angst inboezemt. Hij zit een 
keer te vertellen over de functie van een ma-
ke-up man. “Ze zijn er niet alleen om schmink 
aan te brengen,” verkondigt hij, “ze moeten je 
ook in de vroege ochtend op je gemak stel-
len.” Hij komt met zijn twee meter lange ge-
stalte op mij af en strekt zijn kolenschoppen 
van handen naar mij uit. Hij drukt zijn grote 
wijsvingers op mijn oogleden. Ik wacht ang-
stig af op de dingen die gaan komen. Wat is 
de man in godsnaam van plan? Dan wrijft hij 
heel zachtjes over mijn oogleden en vertelt zijn 
publiek dat ook dit de functie van een make-
up persoon is: massage, een acteur op zijn ge-
mak stellen, laten relaxen. Zelfs de veertig gra-

den hitte ter plaatse hebben mij nooit zo doen 
zweten als de handeling van deze acteur. In 
die tijd zit Marvin nog midden in een proces 
verwikkeld met zijn voormalige vriendin Mi-
chelle Triola, die geld van hem wil omdat ze 
haar zangcarrière voor de acteur heeft opge-
offerd. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt 
en Amerika kijkt ademloos toe. Als er een 
precedent geschapen wordt en een vriendin 
ook al geld van een beroemdheid krijgt, dan 
dreigen er veel koppen te gaan rollen in Holly-
wood. Maar Triola heeft nooit een glansrijke 
carrière gehad en uiteindelijk ontspringt Lee 
Marvin na jarenlange strijd de dans. Pamela 
besteedt veel pagina’s in haar boek aan dit 
proces. 

VISSEN EN FILMEN
In de jaren die hem resten zit hij veel met 

zijn vrouw in Australië om marlijn te vangen. The Big Red One

The Big Red One
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DE TROJAANSE prins 
Paris had koningin 
Helena van Sparta naar huis meege-

nomen. Haar man Menelaos had een houw-
degen als broer, Agamemnon. Die verzamelde 
vele Griekse vorsten om eerwraak te nemen 
en het rijke Troje te plunderen. Maar toen 
iedereen in Aulis op de oversteek naar Troje 
lag te wachten, bleef een gunstige wind uit. 
De hongerige, al bijna muitende troepen had-
den voedsel nodig, dus er werd ter plaatse veel 
gejaagd. Toevallig werd een hinde gedood, die 
de bescherming genoot van de godin Artemis. 
Of er was een andere reden—het verhaal kent 
in elke fase vele varianten. Hoe dan ook: Arte-

door
Peter Cuijpers

GRIEKSE
SANDALEN
FILMS

mis was boos. Ze liet aanvoerder 
Agamemnon via de ziener Cal-

chas meedelen dat hij niet hoefde te rekenen 
op wind, tenzij hij zijn dochter Iphigeneia aan 
haar zou offeren. Zulke offers waren in verha-
len uit de oudheid niet ongewoon. (Denk aan 
Isaac en Abraham, terwijl ook de kruisdood van 
Jezus eigenlijk een mensenoffer aan God was.) 
  Agamemnon zat in de klem. Wat nu gedaan? 
Om te beginnen werden Iphigeneia en haar 
moeder naar Aulis gelokt met de boodschap 
dat Achilles met het meisje wilde trouwen—
maar Achilles zelf wist van niets. De vloot was 
nog niet eens naar Troje onderweg en er was 
al suspense.

DEEL 1
De legende van Aeneas (1963)

Sandalenfilms worden ook wel peplumfilms genoemd, 
naar het Griekse woord voor ‘tuniek’. 

Ze zijn  de kampioenen van de gezonken-cultuurgoed-branche.  
   Laat ons een millennium of 

   drie teruggaan in de tijd

De vissport wordt zijn nieuwe grote passie en 
nog maar één keer per jaar doet hij een film. 
Lee Marvin vond het buitengewoon prettig 
om ver van de bewoonde wereld te zijn. Hij 
woonde al lang niet meer in Hollywood; hij 
had een ranch in Tucson (Arizona) waar hij 
tuinierde en schilderde.  Hij had van zichzelf 
maar één schilderij aan de muur. Een soort 
stip die zich over het canvas een uitweg baan-
de. Lee: “Dat ben ik die uit de jungle probeer 
te komen tijdens WO2”.

Hij kwam een keer in een uithoek van Aus-
tralië terecht. “In een of ander gehucht kwam 
ik die vrouw tegen. Ze zag er uit als een oude 
hippie-in smerige klederen met een paar 
kinderen in de troep. We werden aan elkaar 
voorgesteld en het was even stil. “Wat doe je?” 
vroeg ze. Nu ben ik ‘t natuurlijk wel gewend 
dat mensen mij herkennen en ik ben ook ge-
wend geraakt aan mensen die doen alsof ze 
me niet herkennen. Maar goed, ik vertelde 
haar dat ik acteur was. Er volgde een lange 
pauze en toen zei ze : ‘Wat is verdomme een 
acteur?’ Kijk dan weet je dat je echt in een uit-
hoek bent gearriveerd. Verder van huis kun je 
toch niet geraken ?”

In 1986 maakt hij zijn laatste film Delta 
Force  met Chuck Norris. Veel is er niet meer 
aan Marvin te beleven. Hij deelt alleen nog 
maar orders uit en Chick Norris doet met 
zijn  mannen het vechtwerk.  In 1987 wordt 
hij ziek en verdwijnt  het ziekenhuis in. Wat 
begint met een zware griep eindigt tenslotte 
met een hart aanval die hem fataal wordt. Lee 
Marvin wordt al oud militair op Arlington ( 
Washington) gecremeerd. Hij is dan tussen de 
mannen met wie hij in de oorlog vocht.

LEE’S FILOSOFIE
“Ik denk dat acteren mijn leven heef gered. 

Ik precies weergeven wat er met mij in de Pa-
cific   is gebeurd. In het begin speelde ik vaak  
de lafaard en zo kon ik mijn angsten kwijtra-
ken. Was ik goed ? Was ik niet goed ? Ik kon 
er over nadenken onder de bescherming van 
de kunst. En ik overleefde natuurlijk; dat moet 
toch iets betekenen.”

Het is nu vele jaren later en Lee Marvin 
heeft nog steeds geen opvolger. Er is geen 
acteur die zo’n animale persoonlijkheid had, 
die zo huiveringwekkend en teder tegelijk kon 
zijn. Die zo angstaanjagend en komisch was. 
Lee Marvin was trouw aan zijn gevoelens, hoe 
onmenselijk en onwezenlijk die soms konden 
zijn. Hij was nooit onecht. Toen hij in Enge-
land was zag hij een monument voor gesneu-
velde Poolse piloten. Er stond een citaat uit de 
bijbel op dat hem zeer aansprak. Hij las het 
voor toen zijn vriend Sam Peckinpah over-
leed: I have fought a good fight. I have finished 
my course.I have kept ther faith.,

Woorden die ook Lee Marvin ten voeten uit 
neerzetten. Dit jaar is het precies veertig ja-
ren geleden dat ik hem meemaakte in Israël 
bij The Big Red One. Van alle filmsterren die ik 
ooit sprak of mee maakte is hij degene die de 
meeste indruk op mij maakte.

—Thys Ockersen
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De Griekse mythen werden mondeling door-
gegeven en vanaf ongeveer de 8ste eeuw voor 
Christus opgetekend, onder andere door 
Homeros, nadat het schrift hiertoe voldoende 
was ontwikkeld. Allerlei taferelen werden ook 
op aardewerk afgebeeld. Het Oude Testament 
is in fasen opgeschreven vanaf de 6de en 5de 
eeuw voor Christus. De verhalen van Home-
rus over vier dagen uit het beleg van Troje 
(dat in zijn tijd al enkele eeuwen geleden was) 
en die andere over de terugkeer van Odysseus 
naar Ithaca waren geen ‘hoge cultuur’, maar 
vermaak en educatie voor het hele volk, zoals 
onze eigen ridderverhalen en legenden dat 
waren in de Middeleeuwen. Karel en Elegast 
is een Nederlands verhaal van rond het jaar 
1100, toen Karel al bijna drie eeuwen dood 
was. In de eerste gedrukte versies, tegen het 
jaar 1500, was de achtergrond van voorlees-
verhaal (of misschien poppenspel) nog goed te 

herkennen. Het begint immers met ‘Een ware 
geschiedenis, geen woord gelogen, ga ik vertel-
len, luister goed.’ En ongeveer halverwege heet 
het: ‘Graag weer aandacht allemaal! Het ver-
volg van dit verhaal!’ 

De ouderen onder ons kennen de Griekse 
mythen en sagen uit de Prisma van Gustav 
Schwab, die sinds 1956 tientallen herdrukken 
heeft gekend. Daar-
naast is er het duizeling-
wekkende academische 
verzamelwerk van Robert 
Graves (1955), dat bestaat 
uit 171 hoofdstukken met 
een miljoen voetnoten. 
Het Houten Paard van 
Troje, dat in de Ilias zelf 
niet voorkomt, is hoofd-
stuk 167.

Het lot van Iphigeneia neemt in een ander 
hoofdstuk twee alinea’s in beslag. Maar voor 
een goed drama kan dat genoeg zijn, bijvoor-
beeld voor Euripides. Zijn overgeleverde 
Iphigeneia-tragedies van vierhonderd jaar 
voor Christus werden inspiratie voor tal-
loze barokopera’s en in 1977 een film (in het 
Grieks) van Michael Cacoyannis. Die had 
eerder al Antigone (1961, naar Sophocles) en 
Elektra (1962, naar Euripides) verfilmd, ook 
in het Grieks, maar nog in zwart-wit, alle-
maal met Irene Papas. Dat waren geen san-
dalenfilms. Ook Edipo Re (1967) met Silvana 
Mangano en Medea (1969) met Maria Callas, 
allebei van Pier Paolo Pasolini, waren dat niet. 
En evenmin Oedipus the king (Philip Saville, 
1968) naar Sophocles, met Christopher Plum-
mer en Lilli Palmer.  Er was gewoon een revi-
val van de Griekse tragediedichters. Hoge 
kunst. Ook The Trojan women (1971), weer 

van Euripides en Cacoyannis, met niemand 
minder dan Katherine Hepburn (Hecuba), 
Vanessa Redgrave (Andromache), Genevieve 
Bujold (Cassandra) en de oogverblindende 
Papas (als Helena) is in het licht van die artis-
tieke herwaardering te zien. Er werd een 
nieuwe vertaling uit 1938 gebruikt, die voor 
Broadway-voorstellingen was gemaakt. Deze 
in Spanje opgenomen film  —ik weet niet of hij 
onze bioscopen heeft gehaald—is naar mijn 
smaak meesterlijk in woord, beeld en geluid 
(Theodorakis). Euripides wist dingen. Waar 
Helena zich aan het einde probeert te verde-
digen, zegt ze eerst dat Hecuba de schuld van 
alles is, omdat zij immers Paris had gebaard. 
En dan dat Paris haar alleen had kunnen ver-
leiden omdat hij door Aphrodite geholpen 
werd. En dan dat er niets gebeurd zou zijn 
als Menelaos niet van huis was gegaan om in 
Kreta te gaan jagen. En tenslotte dat ze steeds 

Katherine Hepburn als He-
cuba in  The Trojan Women

Irene Papas ald Helena en 
Patrick Magee als Menelaos in 
The Trojan Women
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had geprobeerd uit Troje te vluchten. Je ziet 
aan Papas dat ze liegt dat ze barst, maar de 
slappe Menelaos laat zich vermurwen om 
haar niet ter plekke te doden. De Trojaanse 
vrouwen om hen heen zien het minachtend 
en machteloos aan. Hepburn schittert in een 
bittere repliek.

De tragediedichters uit de Griekse Gou-
den Eeuw bewerkten oude volksverhalen tot 
beklemmende tragedies. De schrijvers won-
nen er dikke prijzen mee. De opkomst van 
de sandalenfilms had weinig te maken met 
deze kunst, maar meer met Hollywood en 
commerciële motieven uit onze eigen tijd. 
Het kassucces Samson and Delilah (1949) 
met Hedy Lamarr en Victor Mature was nog 
geheel in Californië gemaakt, maar oudheid-
films zoals Quo vadis (1951), Ulysses (1954), 
Land of the Pharaohs (1955), Helen of Troy 
(1955), Alexander the Great (1956), The ten 
commandments (1956), Ben Hur (1959), 
Spartacus (1960), King of kings (1961) en 
Cleopatra (1963) waren geheel of gedeelte-
lijk in Italië c.q. Egypte opgenomen. Dit was 
immers veel goedkoper, gezien de enorme 
decors, de benodigde massa’s figuranten (vaak 
hele legereenheden met paarden en al) en de 
landschappelijke mogelijkheden. Plus het kli-
maat, want voor buitenopnamen is mooi weer 
nodig. Nog goedkoper was het om sommige 
decors te hergebruiken en zulke blockbusters 
met een kleiner budget te imitéren, en dat is 
wat er gebeurde.

Hierbij speelden twee andere factoren een 
rol. Ten eerste, dat ongeveer vanaf 1950 het 
produceren van films in combinatie met het 

bezit van bioscoopketens verboden werd. Die 
antitrustwet was al uit de jaren ’30, maar de 
studio’s hadden de uitvoering getraineerd. De 
ontvlechting van de twee activiteiten leidde 
tot aangepaste verdienmodellen. Filmprodu-
centen en geldschieters konden dus werk uit-
besteden naar Europa of daar kant en klaar 
inkopen. Denk maar aan Stromboli (1950), die 
mede voor RKO in Italië werd opgenomen, 
met als nevenproduct de geruchtmakende 
affaire van Ingrid Bergman en Roberto Ros-
sellini. De buitenopnamen van peplumfilms 
werden ook vaak in Spanje, Joegoslavië en 
elders gedaan, maar de studio’s van Cinecitta 
deden niet onder voor die van Hollywood. 
In Rome waren in de jaren ’20 al tientallen 
Maciste-films gemaakt en ook de eerste Ben 
Hur (1923-1925) met Ramon Navarro was 
daar door MGM begonnen.

Maar ten tweede, en vooral, was de opkomst 
van de peplumfims een wapen in de strijd 
tegen de televisie die vanaf 1950 was losgebar-
sten. Rond 1960 was de tv-verzadiging in de 
USA tegen de honderd procent en in Europa 
ging het ook hard. Er was een schreeuwende 
behoefte aan breedbeeld, kleur, stereogeluid 
en massaspektakel. Vanaf 1970 ook aan seks 
en geweld, nadat in de USA de strenge en 
preutse Production Code in hoofdzaak was 
afgeschaft en vervangen door een systeem 
van leeftijdsgrenzen. De impulsen vanuit de 
Amerikaanse filmfinanciers en de vraag op de 
internationale bioscopenmarkt leidden onder 
andere in Italië tot een massaproductie van 
allerlei filmsoorten voor een breed, jeugdig 
publiek, zoals spaghettiwesterns, horrorfilms, 
nachtclubfilms en heel veel flauwe komedies. King of Kings (Nicholas Ray, 1961)
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En van al die films werden meteen Engelse, 
Franse en Spaanse versies voor de wereld-
markt gemaakt, want er waren overál kleine 
tv-schermpjes om mee te concurreren.

De peplumfilm was maar één van de genres. 
De populariteit van deze subsoort duurde van 
1958 tot en met 1965. Misschien is de block-
buster Ben Hur de trigger geweest. We moe-
ten dan denken aan meer dan driehonderd 
films. Het grootste aandeel hadden de films 
rond de Romeinen (vaak met gladiatoren), 
maar populair waren ook het bijbelse oosten, 
de Vikingen, de Hunnen, Kelten, Germanen, 
de sfeer van 1001 nacht, Egypte en allerlei 
vage omgevingen. Plus een aantal zotte meng-
sels, want aan anachronismen was nog nooit 
iemand in de filmwereld doodgegaan. Wat te 

denken van Ercole contro i tiranni di Babi-
lonia en Ursus e la ragazza Tartara? Ik heb 
geconstateerd dat er zeker honderdvijftig in 
de Nederlandse bioscopen zijn geweest.

Hier beperk ik me tot de peplumfims met een 
min of meer Griekse achtergrond. Daarvan 
heb ik er in de genoemde acht jaar 48 kunnen 
vinden, waarvan er ruim 30 hier in de biosco-
pen zijn vertoond.

Een overzicht is moeilijk te verwerven, want 
al die films hadden internationale versies en 
meerdere titels, vooral de internationale war-
winkel van edities die later op VHS en DVD 
werden uitgebracht. Zo zien we niet alleen de 
held Herakles, alias Hercules en Ercole, maar 
ook Maciste, Ursus, Samson en Goliath. Om 

een indruk te geven van de titelverwarring: in 
Wikipedia (onder ‘peplum’) las ik dat veel san-
dalenfilms gewoon in de Amerikaanse biosco-
pen zijn vertoond, maar dat er veertien zijn 
bewerkt tot een serie van 20 afleveringen die 
van 1961 tot 1964 rechtstreeks op de televisie 
kwamen onder de naam The sons of Hercules. 
De aflevering Devil in the desert against the 
Son of Hercules met Kirk Morris was dus 
eigenlijk Anthar l’invincibile (van Antonio 
Margheriti), die ook bekend stond als The 
slave merchants en zelfs als Soraya, queen of 
the desert. Zulke films hadden niets met de 
mythische halfgod Herakles te maken (die 
niet eens zonen hád) en meestal ook niet veel 
met de Griekse mythologie, maar ze draaiden 
altijd om een held van het type Herakles. Zo 
hoorde het in een peplumfilm.

Als inhoudelijk voorbeeld neem ik Perseo 
l’invincibile (Alberto de Martino, 1963) met 
Richard Harrison. De tv-bewerking heette 
Medusa against the Son of Hercules. Het gaat 
over een tiran die zijn zoon naar het aan-
grenzende koninkrijk stuurt om daar de hand 
van Andromeda te vragen. Zij is echter ver-
liefd op een visser die ze kent van het strand 
en van wie ze niet weet dat hij eigenlijk prins 
Perseo is, de zoon van de vermoorde vorige 
koning van het buurland. Andromeda wijst 
de onsympathieke pretendent af, maar wordt 
dan door diens trawanten ontvoerd naar 
Medusa. Dit slangenmonster verandert haar 
vijanden in stenen beelden als ze zo dom zijn 
rechtstreeks naar haar te kijken. Bovendien 
wordt de omgeving onveilig gemaakt door een 
draak in een meertje. Beide monsters werden 

Poster van  Perseo, l’Invincibile Werkopname  Perseo, l’Invincibile . Het slangenmonster Medusa.
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gecreëerd door Carlo Rambaldi (die in 1982 
E.T. heeft gemaakt). De held heeft al met de 
pretendent gevochten, een zeer spectaculaire 
tweestrijd (de man klapte virtuoos met zijn 

zweep), en moet nu de prinses redden. Perseo 
overwint alles en iedereen. Fine.

Een andere film over Perseus is Clash of the 

Titans (1981), weliswaar van twee decennia 
later, veel duurder en technisch beter, maar 
naar onderwerp en sfeer toch een peplum. In 
de openingsscène geeft een tiran zijn dochter 
Danaë met haar kind op een bootje prijs aan 
een ziedende zee – dus alweer een mensen-
offer. Maar de vader van dit kind is toevallig 
Zeus zelf (die Danaë had bevrucht door de 
vorm van een gouden regen aan te nemen, 
maar dat gedeelte ontbrak) en hij verwoest 
de stad van de tiran door er een zeemonster 
op af te sturen. Moeder en kind worden door 
ingrijpen van Zeus gered en op een eiland 
afgezet, waar Danaë trouwt met de lokale 
koning en het kind opgroeit tot de held Per-
seus. Hij beleeft daarna een reeks avonturen 
uit de mythe. Eerst krijgt hij van de goden een 
magisch zwaard en een helm die hem onzicht-
baar maakt. Zo verslaat hij de mismaakte 
Kalibos, bestrijdt monsterlijke schorpioenen, 
vangt en temt het vliegende paard Pegasus, 
steeks de Styx over en rekent af met Medusa 
(door alleen via de spiegelende achterkant van 
zijn schild naar haar te kijken). Onder meer 
geholpen door een metaalachtige uil, redt hij 
tot slot de jonkvrouwe Andromeda, die als 
offer voor een draak aan een rots was gebon-
den. Perseus hakt in op de draak, maar ver-
slaat hem pas door hem het afgehakte hoofd 
van Medusa te tonen. Ondertussen hebben 
de goden op de Olympus de hele film door 
gebakkeleid met Zeus (Laurence Olivier), die 
Perseus door dik en dun blijft steunen, want 
als er ooit antropomorfe goden zijn bedacht, 
dan waren het de Griekse.

Het acteerwerk in deze film is matig en de 
mythen worden zeer vrijpostig en selectief 

door elkaar gehusseld, maar de actie is afwis-
selend en vermakelijk. Bovendien zijn de vele 
animaties van Ray Harryhausen voor die tijd 
erg goed. Ook is het plezierig dat de film geen 
enkele andere pretentie heeft dan leuk, ver-
rassend en spannend te zijn. Dit is wat de 
peplumfilms uit de bloeitijd ook hebben nage-
streefd, met minder geld en technisch poten-
tieel.

Daarom lijkt het me aardig ze op een aantal 
punten wat nader te bekijken. De mythische 
verhaalstof hoeven we niet serieus te nemen, 
want die wordt meestal ernstig verminkt. 
Maar de films brachten een zweem van de sfeer 
van oude volksverhalen over goden en helden 
terug in een vorm die geen hoge kunst preten-
deerde te zijn, maar vermaak voor het volk. 
Daarbhij horen clichés, zoals gespierde man-
netjesputters, een slechterik, zwaardgevech-
ten, dansmeisjes in het paleis, prinsessen te 
paard en in bad. Wegens het beperkte budget 
waren de makers gedwongen tot inventiviteit. 
Net als vroeger in de goedkope traditionele 
westerns, waarvan de vaste clientèle er elke 
week een nieuwe wilde zien. Ook die hebben 
een miljoenenpubliek bekoord. We weten dat 
heel jonge kinderen hun favoriete verhaaltjes 
het liefst tien of twintig keer willen horen. Mis-
schien wil het kind in vele volwassenen ook 
steeds opnieuw gewoon een held en een hel-
din zien. Mits ze elkaar op het einde ‘krijgen’. 
  

 —Peter Cuijpers
 Clash of the Titans. (Wordt vervolgd)
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Girls make passes on spies who wear glasses 
A daring double agent whose taste ranges from Mozart to murder 
A thinking man’s Goldfinger, funnier by far than the Bond thrillers 
 
Bovenstaande taglines weerklonken in radio-commercials voor de release van The Ipcress File 
in 1965. 
Na het wereldwijde succes van de eerste 3 Bondfilms durfde co-producent Harry Saltzman 
het aan om ook de absolute tegenpool van 007 op het doek te brengen. 
Meet Harry Palmer, ex convict, cockney talking character with deep frozen charisma, cool as 
permafrost. 
In de romans van Len Deighton was deze antiheld nog naamloos, maar Michael Caine 

bedacht de oersaaie naam Palmer en van Saltz-
man kreeg hij de voornaam Harry toebedeeld. 
Caine was voor deze rol getooid met een bril 
met hoornen montuur die hij trouwens alleen 
afzette voor een robbertje vechten of een vrij-
partij. 
De arena waarin Palmer zich staande moet 
houden is niet de wereld van Peter Stuyvesant 
en de exotische oorden van agent 007, maar 
de bureaucratische papiermolen van een vage 
dependance van MI5. 

Michael Caine speelde Palmer als een onaf-
hankelijk opererende cockney, een dwarslig-
ger in het Britse klasse-systeem die door zijn 
meerderen herhaaldelijk op zijn insubordina-
tie gedrag wordt gewezen. 
Voor Caine was Ipcress een doorbraak na zijn 
rol als upperclass officier in Zulu (1964) en 
voor zijn succes als cockney playboy in Alfie 
(1966). 
 
The Ipcress File is in alle opzichten de sterkste 
thriller van de Palmer-trilogie. Palmer die 
vanwege zwarte handel in het leger gechan-
teerd wordt door zijn chef Colonel Ross (Guy 
Doleman) is de pion in een ingewikkelde 
interne strijd tussen 2 afdelingen van de 
geheime dienst. 
Palmer wordt door de ijzige Ross uitgeleend 
aan Major Dalby (Nigel Green) die de scepter 
zwaait over een special branche bevolkt door 
onder knuppels en bureau-slaven. Green 
speelt na Zulu opnieuw een rechtlijnige 
houwdegen. Maar geen enkele kadaverdisci-
pline is bestand tegen de constant provoce-
rende attitude van Sergeant Palmer. 
Deze onderkoelde ongehoorzaamheid was 
precies wat Caine voor mijn generatie tot een 
onweerstaanbare held maakte. 
Nigel Green zou in 1968 tegenover Caine de 
rol van een onbegrepen strateeg spelen als 
Colonel Masters in het zwartgallige WO 2 
spektakel: Play Dirty. Als Palmers romantic 
interest werd Sue Lloyd gecast in de rol van 
een aantrekkelijke “bird”, een opvallende ver-
schijning in de weinig glamoureuze burelen 
van de geheime dienstkloppers. 
De Deighton-plot van Ipcress File werd in de 
film enigszins gestroomlijnd en vereenvou-

“MY NAME 
IS PALMER, 
HARRY 
PALMER”

door
Michael Helmerhorst

Len Deighton olp de set van The Ipcress File met Michael Caine. The Ipcress File. BOVEN: Palmer (Michael Caine) in handen van de 
vijand. MIDDEN: Caine met Nigel Green. ONDER: met Sue Lloyd.



30 Film Fun  #51 Maart 2018 31

Lee Marvin 3 | Sandalenfilms 19 | Harry Palmer 28 | Pim de la Parra 36 | IM 38

digd door de 2 scenaristen: Bill Canaway en 
James Doran.  
Er is veel aandacht voor de omslachtige 
rompslomp van het intelligence-metier en 
de gortdroge dialogen ademen de kille sfeer 
van een auteur als Harold Pinter. Pinter zou 
ooit een spionage plot tot subliem scenario 
omwerken voor The Quiller Memorandum 
(1966), maar dit terzijde. 
De grote verdienste van Ipcress zijn de 
gedurfde en uitgebalanceerde kadreringen en 
camerabewegingen binnen de uitsnede van 
het Techniscope-kader. 
D.O.P. Otto Heller tekende voor het ingeni-
euze camerawerk van de rolprent die gros-
sierde in onverwachte standpunten en inno-
vatieve doorkijkjes. 
We zien en begluren de personages vanuit de 
meest vreemde hoeken, bijvoorbeeld door het 
glazen ruitje van een parkeermeter, tussen de 
hoorn en de haak van een telefoon, tussen de bekkens van een Hihat en natuurlijk langs, van-
onder en dwars door schemerlampkappen in de traditie van de Film Noir. 
Regisseur Sidney J. Furie kreeg het aan de stok met Saltzman die niets begreep van het onge-
bruikelijke camerawerk en verliet obstinaat de set door op een Londense dubbeldekker te 
springen. Caine en Saltzman wisten schreeuwend de bus in te halen (“Stop the bus you have 
our director!”) en de getergde regisseur te overreden de opnames te hervatten. 
Editor Peter Hunt sprong voor Furie in de bres en kalmeerde Harry Saltzman. 
Er waren sowieso meer zaken waarover de Saltzman zijn twijfels had, zoals de kook-hobby 
van Palmer die hem teveel op een queer-boy zou doen lijken. 
Len Deighton zelf was ook een keuken=freak en adviseerde Caine bij het kokkerellen op de 
set. 
John Barry schakelde van de orkestrale aanpak voor Bond virtuoos over op een ingehouden 
suspense-score met een pregnant klinkend oost europees tokkel-instrument op de voor-
grond. 
Van Furie zouden we nadien niet veel bijzonders meer voorgeschoteld krijgen, of het moet 
een obscuur horror-werkje zijn als: The Entity (1982) 
  
Memorabel zijn ook de sequenties waarin Palmer het slachtoffer wordt van hersenspoelingen 

die zeer overtuigend in beeld worden gebracht. 
De gedrogeerde Palmer wordt in een rolstoel een kubus binnengereden waarop vervolgens 
van 4 kanten psychedelische lichteffecten worden geprojecteerd. ondersteund door repete-
rende elektronische klanken waar Stockhausen cs nog een puntje aan zou kunnen zuigen. 
De behandeling sorteert niet het juiste effect omdat Palmer zichzelf met een spijker tot bloe-
dens toe verwond en steeds flauwvalt. 
Na een geslaagde ontsnapping uit de Bulgaarse gevangenis waar hij zich meent te bevinden 
staat de verbouwereerde geheim agent opeens op straat in Oost-London. 
Na de finale shoot out beklaagt hij zich bij zijn meerdere Colonel Ross, 
“I’ve might have been killed or driven stark raving mad,’ 
waarop deze ijskoud repliceert:  
“That’s what you’re paid for.”   
 
Ik zag Geheim Dossier Ipcress voor het eerst als nachtvoorstelling in het Leidseplein Theater. 
Pas in 1980 dook de film weer op in de familie-videotheek op de hoek, maar spijtig genoeg in 
een adapted-scope versie. 
Eind tachtiger jaren verwierf ik een 16mm scope-kopie uit het verzamelaarscircuit maar deze 
print vertoonde reeds de eerste tekenen van verkleuring! 
De legendarische handelaar Ab Oorthuis zou uitroepen: Zo Rood als een Kroot, waard geen 
stuiver! 
  
In 1966 volgt de 2e Deighton-adaptie: Funeral In Berlin, regisseur is ditmaal Guy Hamilton, 
die Goldfinger (1964) op zijn naam had staan. 
De couleur locale van West Berlijn poseert als het terrain vague van de oostelijke sector. De 
muur was op dat moment al 5 jaar een bittere realiteit. 
Een sterk op de Glienecker Brucke gelijkende brug vormt het decor voor de personenruil tus-
sen een overlopende Soviet-generaal en een anoniem lijk. 
Voor deze ingenieuze ontsnapping uit de DDR is een ex-nazi verantwoordelijk die gespeeld 
wordt door Gunter Meisner, veteraan op het gebied van dit soort ongure types. Oscar 
Homolka is het Soviet-kopstuk en zou in de derde Palmer-verfilming weer opdraven. Eva 
Renzi speelt een Mossad agente die Palmer met zeer doorzichtige trucs weet in te palmen.

“My name is Samantha Steel, friends call me Sam…” 
“My name is Edmund Dorff, friends call me Edna “

Terwijl beide gelegenheids-minnaars elkaars appartementen doorzoeken laat Palmer zich 
deze amoureuze escapades zogenaamd argeloos welgevallen. Even terug op MI 6 voelt een 
Monyepenny achtige secretaresse Palmer aan de tand over deze juffrouw Steel. 
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Caine laat zich ook in deze tweede verfilming om de haverklap afleiden door toevallig passe-
rende “birds”. 
Funeral had een pittig ingewikkeld Deighton-plot waarvan de logica snel uit het zicht raakt 
wat het kijkplezier echter nauwelijks belemmerde. 
Gesteggel tussen Palmer en Ross over opslag en onkosten-nota’s vormden ook dit 
keer het sluitstuk van het hachelijke avontuur. 
 
Bij de verfilming van de 3e Deighton-thriller: Billion Dollar Brain gingen alle remmen  
los want de regisseur luisterde dit keer naar de naam Ken Russel!  
Een excentrieke Texaanse billionair van het type Trump wil vanuit Finland een aanval 
openen op de U.S.S.R. met tankwagens propvol infiltranten. Kortste weg is over het ijs van 
een bevroren meer in het grensgebied. Dat is vragen om een ijskoud bad voor de deelnemers 
aan deze invasie. 
Caine heeft de beeldschone Francoise Dorleac (de zus van Catherine Deneuve) als love inte-
rest en de oude rot Karl Malden als dubbelspion tegenover zich. 

Qua spektakel komt Billion $ Brain steeds dichter bij een Bond-imitatie van het 2e garnituur 
(denk aan Derek Flint, Matt Helm en OSS 117) maar de letterlijk onderkoelde dialogen in de 
Finse sneeuw maken veel goed. 
 
Deighton ging na zijn spionage-trilogie over op andere onderwerpen, maar John Le Carre zou 
met zijn klassieke koude oorlog-thrillers een langere adem blijken te hebben als het om tref-
fende verfilmingen ging. 
Le Carre werkte het mistroostige universum van de contraspionage steeds verder uit tot een 
absurde arena voor waarachtige personages die met The Spy Who Came in from the Cold 
(1965) t/m Tailor, Tinker, Soldier, Spy (2011) een volwaardig filmisch equivalent kregen. 
 
Hoe dan ook blijft The Ipcress File een ijzersterke, puur filmische bewerking van een redelijk 
complexe thriller. 
Tijdens de openings-credits zien we Caine slaperig uit bed stappen, koffiebonen malen en 
rond rommelen in zijn bescheiden appartementje. 

Françoise Dorleac, Oscar Homolka  en Michael Caine in Billion Dollar BrainMichael Caine in Funeral in Berlin.
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Een zelfde scène zit meteen na de credits in Funeral In Berlin, maar de koffie wordt nu gezet 
door een juffrouw in een pyjamajasje.  
De ontwaak-sequentie werd in talloze thrillers gekopieerd omdat de toeschouwer zich makke-
lijk identificeert met een langzaam op gang komende held in een huiselijke omgeving. 
Zie bijvoorbeeld Harper (1966), Shamus (1973) of St. Ives (1976). 
 
Harry Palmers machismo was stevig gefundeerd door zijn verfijnde kookkunst en het 
versierders-imageo van Caine. 
“You can’t do anything good in the kitchen honey, come back into bed.”   

—Michael Helmerhorst

Nawoord van Thys Ockersen 
Het karakter Harry Palmer was gebaseerd op een geheimagent van MI 6, Ted 
Allbeury, die in Oost-Duitsland als spion onmaskerd werd en vervolgens door 
de Stasi werd gemarteld, o.a. met waterboarding, waar hij de rest van zijn leven 
ademhalingsmoeilijkheden aan overhield. Ted was bevriend met Len Deighton 
en had als forse, lange man met bril en donkerblond haar veel van Michael Caine. 
Nadat Ted’s ‘cover was blown’ verliet hij MI 6 en werd net als Deighton schrijver 
van spionageromans. Die hadden minder diepgang dan het werk van Len Deigh-
ton of John Le Carre, maar waren goed verteerbare werkstukken die gretig aftrek 
vonden, vooral in Engeland. Ik leerde Ted kennen midden jaren tachtig toen hij 
in Amsterdam locaties zocht voor zijn nieuwe boek No place to hide. Op verzoek 
van zijn Nederlandse uitgever Elsevier leidde ik hem rond in de stad. Hij droeg zijn 
boek aan mij op.

In 1995 keerde Michael Caine terug als Harry Palmer in Bullet to Bejing en in 1996 
in Midnight in Saint Petersburg, allebei tv-films bedacht en uitgevoerd door Harry 
Allan Towers (maker van de Fu Manchu-films met Christopher Lee in de jaren zes-
tig) die niets te maken hadden met Len Deighton. Jason Connery (Sean’s zoon) 
speelde ook mee en in Bullet to Bejing dook ook nog Sue Lloyd op als “bird” Jean. 
Deze tv-films waren een zeer matige afspiegeling van de vroegere Palmer-films.

Van Ted Allbeury’s boeken (plusminus veertig) zijn er maar twee verfilmd, beide 
in 1992. Hostage (No place to hide) vond niet meer in Amsterdam plaats maar in 
Argentinië en had Sam Neill in de hoofdrol. Blue Ice had Michael Caine als Harry 
Anders die verdacht veel leek op Harry Palmer.
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zich af of hij een man was die had gedroomd 
een vlinder te zijn, of dat hij nu een vlinder 
was, die had gedroomd een man te zijn. Dit 
verhaal brengt een paar filosofische kwesties 
aan de orde, zoals de verhouding tussen waken 
en dromen; tussen werkelijkheid en illusie. 
Hoe weten we of dat wat we gewaar worden 
werkelijk is, of een illusie? Als ik uit een diepe 
slaap ontwaak, hoe kan ik dan feitelijk weten 
dat ik wakker werd in de werkelijkheid, of dat 
ik wakker werd in een ander niveau van de 
droom? 
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PIM DE LA PARRA

Het was door een droom dat ik voor het eerst 
ging vermoeden dat ons leven een groot 
raadsel is. Ik was achttien jaar oud toen ik 
gedurende een vakantie op Republiek droomde 
dat ik met een oudere vriend een begrafenis 
bijwoonde. We waren te laat en liepen over 
het kerkhof naar het graf, waar omheen een 
groep in het wit geklede rouwenden naar een 
dominee luisterde. Ik zag dat er alleen maar 
familieleden en bekenden waren en toen ik 
dichterbij kwam hoorde ik de dominee mijn 
naam uitspreken. Nieuwsgierig drong ik naar 
voren en zag mezelf in een open houten kist 
in het graf liggen. Enkele vrouwen vielen 
in zwijm. Er was grote ontsteltenis alom. Ik 
knielde bij het graf en stak mijn rechterhand 
uit naar mijn dubbelganger, die zijn ogen 
opende en zich oprichtte, uit de dood 
ontwaakt. Achter me hoorde ik de mensen 
gillen. Toen werd ik wakker.
     Daarna heb ik talloze boeken geraadpleegd 
over de betekenis van dromen, zoals het 
baanbrekende werk van Carl Gustav Jung en 
Aniela Jaffe, getiteld ‘Herinneringen, dromen 
en gedachten’. En ook een paar onvergetelijke 
studies van Sigmund Freud, de vader van de 
psychoanalyse, die veel heeft gepubliceerd over 

Het Leven is 
een Droom

de interpretatie van dromen. Er was zelfs een 
periode waarin ik mijn dromen in een speciaal 
Dromenboek noteerde, in de verwachting dat 
ik er op een later moment misschien achter zou 
komen wat zo’n specifieke droom al met al te 
betekenen had. Gelukkig maakte ik kennis met 
leven en werk van Jiddu Krishnamurti, die als 
een verlichte geest werd gezien. Hij vond de 
duiding van dromen helemaal niet van belang 
en zonder nog te begrijpen waarom dat zo 
was, smeet ik mijn nauwkeurig bijgehouden 
Dromenboek in de prullenbak.
     Langzamerhand kreeg ik een heel andere 
kijk op het verschijnsel van het dromen. Tot 
mijn verbijstering ontdekte ik dat er geen 
groot verschil is tussen een droom die we 
tijdens onze slaap beleven, en onze wakende 
droomtoestand. Meestal zijn onze dromen 
even werkelijk als dat wat zich in de wakende 
staat aan ons voordoet. Als je er aandacht aan 
geeft kun je zien dat het dromen zelfs nog 
doorgaat terwijl je wakker ben. Het denken is 
hier de kwade pier. Het denken kan eigenlijk 
maar een ding, en dat is dromen. Het denken 
is de bron van alle dromen, dat wat de hindoe’s 
maya noemen, een soort hypnose. Ons hele 
leven is volgens deze visie dus niet anders 
dan een droom. Pedro Calderon de la Barca 
had waarschijnlijk nog nooit van het hindoe 
gedachtegoed gehoord toen hij schreef: “Het 
leven is een droom en de dromen zijn dromen.” 

     Er is een prachtig verhaal van de Chinese 
wijsgeer Zhuangzi, een van de grondleggers 
van het Taoisme. Eens droomde hij dat hij een 
vlinder was. Tijdens de droom was hij zich 
er van bewust hoe vrij en gelukkig hij was 
als vlinder. Toen hij wakker werd vroeg hij 

a
(vervolg)

Stan Laurel in Oliver the Eighth:I
 “I had a dream I was awake and I woke up to find myself asleep.” 

http://filmfun.online
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SRIDEVI KAPOOR 

N Shree Amma Yanger Ayyapan - Sivakasi, Madras State, India, 13-8-1963 

? 24-2-2018, Dubai, United States Emirates 

Ze begon haar filmcarrière als kind in een Tamil-film Kandhan 
Karunai. In 1975 had ze een hit met Julie als zuster van de hoofd-
rolspeelster. Vanaf 1969 speelde ze in 69 speelfilms in Bollywood. 
Ze trouwde met haar tegenspeler Boney Kapoor en ze kregen twee 
dochters. Ze was een van de beroemdste Indiase actrices. In het 
westen was ze niet bekend. 
Ze stierf in een badkuip toen ze een beroerte kreeg en verdronk

EMMA CHAMBERS 

N Doncaster, Yorkshire, 11-3-1964 ? 21-2-2018, GB 

Qua naam was ze niet zo bekend, maar als je haar zag wist je met-
een dat ze het gekke, vrolijke meisje was uit Notting Hill  en de tv-
serie The Vicar of Dibley  die in die rollen niet al te snugger was. In 
Notting Hill was ze de zuster van Hugh Grant die helemaal van de 
kaart raakt als ze Julia Roberts ontmoet: “Ik heb geen haar, ik heb 
veren. En ik heb gekke uitpuilende ogen en ik voel me aangetrok-
ken tot wrede mannen. En nie-

mand wil met me trouwen omdat me tieten aan het krimpen 
zijn.” Uiteindelijk vindt ze wel een man in de vorm van de 
gekke huisbewoner van Hugh Grant. Emma Chambers kreeg 
voor haar rol in The Vicar of Dibley een British Comedy Award. 
Ze speelde ook veel toneel ,maar trok zich uit het publieke 
leven terug van wege astma aanvallen. Ze stierf uiteindelijk 
aan een hartaanval,. Emma Chambers was getrouwd met 
acteur Ian Dunn.

LEWIS GILBERT 

N Londen, 6-3-1920  ? 23-2=-2018, Monaco  

Succesvol filmregisseur vooral in de genres oorlogsfilms en 
komedies. Hij zat in WO2 bij de US Air Corps Film Unit. Zijn 
familie speelde in music-halls en hij acteerde als jongetje 
in speelfilms. Na de oorlog, in 1947, debuteerde hij met The  

Little Ballerina. Hij maakte veel low budget films tot hij in 1954 succes had met de misdaadfilm 
The good die young met Laurence Harvey in de hoofdrol. Daarna kwamen de oorlogsfilms The 
sea shall not have them, Reach forthe sky en Carve her name with pride. Hij bewees met verhalen 
die echt gebeurd waren goede, realistische oorlogsfilms te kunnen maken. Hij wist waar hij 
het over had. Maar toen hij in 1958 een beroemd toneelstuk The Admirable Crighton (in Neder-
land De lord, de lady en de butler), maakte over een butler  die na een schipbreuk op een eiland 
terecht komt (Kenneth More) en door zijn veelzijdigheid de “lord “wordt, terwijl de rijke familie 
die hij dient tot personeel wordt gedegradeerd. Het was een groot succes, een komedie in de 
beste traditie van British Comedy. 
In 1959 maakte hij de romantische avonturenfilm 
Ferry to Hong Kong op locatie in Hong Kong. Een 
dure productie voor de Rank Organisatie met Curt 
Jurgens en Orson Welles. Lewis Gilbert behoorde 
toen tot de Britse topregisseurs. Ook Sink the Bis-
marck! over het tot zinken brengen van het parade-
paardje van Hitler, het slagschip ‘Bismarck’, was een 
megasucces.  
In 1967 kreeg hij de kans om een Bondfilm met 
Sean Connery te regisseren: You Only Live Twice. 
Daarna kwamen de Bondfilms The Spy who loved me 
(1977) en Moonraker (1979). 
Gilbert kwam nooit in de verleiding om in Holly-
wood films te maken. Hij bleef trouw aan de Britse 
filmindustrie. Andere typisch Britse komedies waar 
hij succes mee had waren: Alfie, Educating Rita en 
Shirley Valentine. Hij was een groot vakman en wist 
hoe hij zijn publiek moest vermaken.

NANNETTE FABRAY 

N (Ruby Fabares) San Diego, CA 27-10-1920 ? Palos Verdes, 22-2-2018, CA 

Was als kind al een entertainer en werd omschreven als een sprankelend, 
energiek talent. Ze speelde eerst toneel, maar musicals waren meer voor 
haar weggelegd. Ze deed musicals op Broadway en was bijrolspeelster 
in The private life of Elizabeth and Essex en A child is born. Haar enige grote 
musicalfilm werd uiteindelijk The Band Wagon, waarin ze een kostelijke 

 I N M E M O R I A M  I N M E M O R I A M

In The Vicar of Dibly met  Dawn French

De butler en het kamer meisje (Kenneth More en Diane 
Cilento) in The admirable Crighton.



40 Film Fun  #51 Maart 2018 41

Lee Marvin 3 | Sandalenfilms 19 | Harry Palmer 28 | Pim de la Parra 36 | IM 38

scène als babydrieling had met Fred Astaire en Jack 
Buchanan. Maar daar bleef het dus bij en ze zocht werk 
bij de tv, waar ze de partner werd van Sid Caesar in Cae-
sar’s Hour.  
Ze kreeg twee Emmy’s en haar eigen show Westing-
house Playhouse die maar kort liep. Ze wisselde haar tv-
werk af met musicals op Broadway. Ze was  getrouwd 
met scenarioschrijver/regisseur Randall MacDougall in 
wiens films ze ook optrad. 

David Ogden Stiers 

N Peoria, Illinois, 31-10-1942  ? Newport, Oregon, 3-3-2018, CA 

Hij was een klassiek geschoolde acteur vanaf zijn twintigste die in 1983 opeens opdook in de 
succesvolle tv serie M.A.S.H. als de bekakte, erudiete Majoor Charles Win-
chester. Hij volgde min of meer de neurotische Frank Burns (Larry Linville) 
op die de serie verliet. Die rol maakte hem bekend en hij zou veel werk krij-
gen in films en op tv (North and South, The Accidental Tourist,  The Man with 
One Red Shoe, J.Edgar Hoover, Oh God) 
Tot vorig jaar was hij actief. 
Hij overleed als gevolg van blaaskan-

ker.

 I N M E M O R I A M

Nanette Fabray met Fred Astaire en Jack Buchanan in The 
Bandwagon

Loretta Swit, Mike Farrell en David Ogden Stiers in  in M.A.S.H

 HANGING IS A LIVING De beul van Engeland 

ABBOTT & COSTELLO

VOLGENDE MAAND
IN FILM FUN 52

R


