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door 
Peter Cuijpers

Als we ons beide genres als een cirkel voorstellen 
en die twee cirkels een stukje over elkaar heen 
schuiven, dan is het schijfje van de overlapping 
maar klein. Dat geldt in het algemeen, maar nog 
pregnanter in dit bijzondere decennium van de ja-
ren ’50  in de Verenigde Staten. Ik kan dat in het 
kort uitleggen, maar zelf vind ik de lange variant 
aantrekkelijker.

Het Hollywood van de jaren ’50 kampte met grote 
problemen wegens de concurrentie met de televi-
sie en nog wat dingen. Amerika als geheel kampte 
met de Koude Oorlog en nog wat dingen, zoals de 
nasleep van de atoombommen - de stralingscon-
sequenties begonnen eindelijk begrepen te wor-
den - en de wedloop in de ruimte. Bovendien wa-
ren er vanaf 1947 UFO’s ‘gesignaleerd’. De jongere 
lezers herinner ik eraan dat de eerste Russische 

Sputnik op 4 oktober 1957 om de aarde cirkelde 
en dat in 1961 Joeri Gagarin de eerste mens in de 
ruimte was; in 1962 gevolgd door John Glenn. Zo-
als bekend landde de Eagle met Neil Armstrong 
op 20 juli 1969 op de Maan (‘oppe Maan’ hoorden 
we Chriet Titulaer zeggen, die met Henk Terlingen 
verslag deed), als bekroning van het project Apollo 
11, maar in de jaren ’50 waren de voorbereidingen 
al druk aan de gang. Dat was echte science.

De zogenaamde sciencefiction die tot dan toe in de 
bioscopen was vertoond had met wetenschap in 
het geheel niets te maken gehad. Dat begon al met 
Le voyage dans la Lune (1902) van George Méliès, 
waarin de reis door de ruimte als een toeristisch 
uitstapje met een soort trein werd gemaakt. De 
verhalen van Jules Verne, met alle respect overi-
gens, waren gewoon reis- en avonturenverslagen 
met exotische trekjes. Zogenaamde sciencefiction 
was ook Metropolis (1927) van Fritz Lang, die zich 
weliswaar in de toekomst afspeelde, maar eigen-
lijk over de klassenstrijd tussen de werkers en de 
kapitalisten ging, met als naïeve boodschap dat de 
liefde tussen man en vrouw die kloof kan overwin-
nen. De avontuurlijke variant, zeg maar de Jules 
Verne-versie, werd in de jaren ’30 voorgezet; zij 
het verbannen naar de seriefilms. Met name rond 
de personages Flash Gordon (vanaf 1936) en Su-
perman (vanaf 1948). Die dankten hun populari-

De titel van deze bijdrage is geen wonder 
van originaliteit, maar een product van 
waarheidsdrang en zorgvuldigheid. Het 
probleem is namelijk dat het begrip 
sciencefiction tot de meest vervuilde in 
de populaire literatuur, maar ook in de 
commerciële film behoort. 

Buitenaards 
gevaar 

in Amerikaanse 
SF-films 

in de jaren ’50

Ann Robinson in War of the Worlds (1953)

INHOUD
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teit echter aan de stripwereld en dat is een ander 
verhaal.

Er was in de vooroorlogse tijd eigenlijk maar één 
uitzondering, volgens The Oxford Companion to 
Film (1976), en dat was Things to come (1936) van 
William Cameron Menzies, naar een boek van 
H.G. Wells. ‘Hierin worden de wereldoorlog, de 
ruimtevaart en speculaties over de toekomst van 
de mensheid de staalkaart voor alle toekomstige 
sf films,’ constateert Oxford, en wie zou die gezag-
hebbende bron durven tegenspreken. Maar ik heb 
het toch gecontroleerd, gelukkig maar, zoals zal 
blijken. H.G. Wells (1866-1946) mag beschouwd 
worden als een van de aartsvaders van de science-
fiction, hoewel hij daarnaast nog heel veel ander 
oeuvre heeft geschreven. Tot zijn klassiekers be-
horen The time machine (1895), The war of the 

worlds (1898), The invisible man (1897) en The first 
men in the Moon (1901), eigenlijk allemaal jeugd-
werken.

Wells verzon nieuwe dingen, zoals ook Jules Ver-
ne (ook een aartsvader) en Edgar Rice Burroughs, 
maar zijn intellectuele ambities mikten hoger. Zo 
publiceerde hij een populaire wereldgeschiedenis 
en diverse boeken over vormen van een Utopia. 
Verder dacht hij na over het ‘plausibele onmogelij-
ke’ ofwel het ‘opschorten van het ongeloof ’. Hier-
over zei hij: ‘Hoe onmogelijker het verhaal dat ik 
moest vertellen, des te gewoner moesten de set-
ting en de omstandigheden worden gemaakt.’ Dit 
is eigenlijk de kern van het oproepen van een sense 
of wonder, een ervaring van het nét ongrijpbare, 
onverklaarbare, dat voor mij persoonlijk altijd de 
charme van het genre is geweest. Je kunt het ook 

heel anders formuleren: als je het niet bevatbare 
wat er gebeurt niet rationeel kunt verklaren, dus 
zoiets als onzichtbaar zijn, door de tijd reizen, 
sneller dan het licht gaan, verkláár het dan ook 
niet, of hoogstens in vage termen, maar doe alsof 
het heel gewoon is, punt uit.

Maar om niet verder af te dwalen: deze film was 
een Engelse productie van Alexander Korda, we-
reldwijd verspreid door United Artists. Gezien 
het auteurschap, ook van het scenario, door H.G. 
Wells, mogen we deze film niet tot het erfgoed van 
Hollywood rekenen. Aan de basis lag het boek The 
shape of things to come (1933). De filmversie be-
staat uit vier episoden. In 1940 dreigt er oorlog in 
‘Everytown’ (Londen). Die komt, legt heel het land 
in puin en duurt tot 1966. Dan volgt er een epide-
mie van een akelige ziekte, ‘the wandering sickness’, 

Beelden uit Things to 
Come (William Cam-
eron Menzies, 1936).

MIDDEN: op de 
voogrond Raymond 
Massey als Cabal 
(links) en Edward 
Chapman als Passwor-
thy (rechts) met hun 
kinderen, die naar de 
maan zullen worden 
geschoten.
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een vorm van slaapwandelen, waar de helft van 
de overlevenden aan overlijdt. De derde episode 
begint in 1970. Een warlord heeft de macht, zelfs 
over zijn concubine (Margueretta Scott), stevig in 
handen. De rol wordt over the top, maar mooi Hit-
leriaans gespeeld door Ralph Richardson. Hij wil 
de twintig oude vliegtuigjes zonder benzine die hij 
in een soort westernsetting nog heeft staan vlieg-
klaar krijgen om de buren aan te vallen en eindelijk 
te verslaan. Dan komt er een buitenstaander met 
een supermodern vliegtuigje namens de ‘Wings 
over the World’, een nieuw soort regering. De man 
wordt als gijzelaar gevangen genomen, maar later 
door zijn geavanceerde leger ontzet (ze gebruiken 
slaapbommen, niets dodelijks).

Tot zo ver is het geen bijzondere film en ook geen 
sciencefiction, want toekomst alléén is nog geen 
SF. Maar dan volgt opeens een sequentie van min-
stens vijf minuten, waarin we een snelle montage 
van technische innovaties in de mijnbouw, staal-
verwerking en allerlei fabriekshallen voorbij zien 
flitsen —een mengsel van Metropolis, City lights 
en Russisch constructivisme, want Menzies kende 
zijn klassieken—en komen we in het jaar 2036. In 
dit deel lijken de trucages beter te werken, al blijft 
de enscenering ook nu wat houterig.  Dit is niet 
toevallig honderd jaar na de productie van de film. 
‘Everytown’  is een Utopia geworden, waar alles 

wit en luchtig is, iedereen blaakt van gezondheid 
en alles tot zijn beschikking heeft. De president 
(gespeeld door Raymond Massey) is blij en trots 
dat hij een raket klaar heeft staan om een eerste 
koppel op een tocht rond de Maan te sturen, na-
melijk, zonder dat hij dat aanvankelijk weet, zijn 
eigen dochter en haar vriend.

Helaas, rebellen zijn tegen deze expeditie gekant. 
Zij zien de reis als een zinloos mensenoffer. Ze 
willen een eind aan de eeuw van de wetenschap. 
Het lukt de autoriteiten slechts op het nippertje de 
raket desondanks de ruimte in te sturen. Dan kij-
ken president Cabal (C), voorstander, en meneer 
Passworthy, de vader van de jongen (P), tegenstan-
der van de reis en van het meegaan van zijn zoon, 
de capsule na. Vanaf de lanceerinrichting zien ze 
hoe de capsule als een lichtpuntje in de richting 
van de sterren beweegt. Er volgt dan een dialoog 
waarop we al honderd variaties hebben gehoord, 
maar die toen nieuw moet zijn geweest. Daarom 
wil ik deze klassieke tekst toch even integraal cite-
ren. (zie kader)

De tekst rolt Raymond Massey (1896-1983) uit de 
mond alsof hij jarenlang als Hamlet op het toneel 
heeft gestaan, it is this to be or that. Hij heeft ook 
vaak Abraham Lincoln gespeeld, maar dit terzijde. 
Ondertussen hebben we hier de kern van het den-

P: I feel what we have done is monstrous. 
C: What they’ve done is magnificent! 
P: Will they come back? 
C: Yes, and go again and again until the landing is 
made and the Moon is conquered. This is only a 
beginning. 
P: And if they don’t come back, my son and your 
daughter, what of that, Cabal? 
C: Then presently others will go. 
P: Oh, God! Is there never to be any age of happiness? 
Is there never to be any rest? 
C: Rest enough for the individual man. Too much 
and too soon, and we call  it death. But for man, 
no rest and no ending! He must go on, conquest 
beyond conquest. First this little planet and its 
winds and waves, and then all the laws of mind 
and matter that restrain him. Then the planets 
about him and, at last, out across immensity to the 
stars. And when he has conquered all the deeps of 
space and all the mysteries of time, still he will be 
beginning. 
P: But we are such little creatures. Poor humanity, so 
fragile, so weak. Little,little animals. 
C: Little animals. And if we’re no more than ani-
mals, we must snatch each little scrap of happi-
ness, and live and suffer and pass, mattering no 
more than all the other animals do or have done. 
It is this... or that. All the universe... or nothingness. 
Which shall it be, Passworthy? Which shall it be?

KOOR zingt: Which shall it be (5x). THE END.
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ken van de mainstream Amerikaanse sciencefic-
tion schrijvers uit de klassieke periode te pakken, 
denk aan namen als Asimov (wat mij betreft de 
derde aartsvader), Bradbury, Heinlein, Van Vogt, 
Jack Vance en H.G. Wells zelf natuurlijk. En tevens 
het denken van de fans van die mainstream, zoals 
ik er altijd een geweest ben. Daarover straks iets 
meer.

Na deze film uit 1936 hield overal de productie van 
echte of zogenaamde sciencefiction bijna geheel 
op om pas in de jaren ’50 explosief te herleven. 
Ik zal me nu verder tot dit decennium beperken. 

Over de voorafgaande jaren is alles te vinden in 
het kolossale Science Fiction, The Aurum Film En-
cyclopedia (1984) van Phil Hardy. Er zijn veel meer 
naslagwerken, waaronder de vaak herdrukte The 
encyclopedia of Science Fiction (1979) van Peter 
Nicholls en anderen. Een leuke introductie tot het 
onderwerp is Robots naar Studio Drie, sciencefic-
tion in film en strip (1979) van collega-gastredac-
teur Thomas Leeflang, waarin de jaren ’50 slechts 
een kleine rol spelen. Voor credits en andere ge-
gevens kunnen we tegenwoordig ook goed terecht 
bij IMDb, Wikipedia en andere sites.

De eerste vraag is eigenlijk waar de grens ligt. Zijn 
tijdreizen, ruimtevaart, robottechniek, andere di-
mensies, supermensen en buitenaardse invasies 
allemaal tot de sciencefiction te rekenen? In de af-
gelopen decennia hebben we een veelheid van ver-
bluffende films mogen aanschouwen, zoals 2001, 
E.T., Star Wars, The Matrix, Starship Troopers, 
Dune, Avatar en nog veel meer, waarin de vrijwel 
onbeperkte mogelijkheden van digitale trucages 
vooral de buitenaardse avonturen veel geloof-
waardiger maken dan vroeger mogelijk was. Dit is 
welbeschouwd niet meer het oude medium film, 
maar iets nieuws, en al bijna in drie dimensies. Dus 
vergelijkingen met de jaren ’50 en ouder zijn niet 
eerlijk, als het om de kracht van de visuele effec-
ten gaat. Maar met de beperkte middelen van toen 

konden wel degelijk krachtige suggesties worden 
opgeroepen, zoals uit sommige toch eigenlijk min-
der geslaagde remakes van klassiekers uit de jaren 
’50 gebleken is. Ik noem hier geen namen, want ook 
omgekeerd is de vergelijking eigenlijk niet toelaat-
baar nu de visuele mogelijkheden van het medium 
in de paar laatste decennia zo ingrijpend zijn ver-
anderd. En in alle gevallen—ik herhaal het liever 
te vaak dan na te laten het te signaleren—mag de 
bioscoopervaring, het effect van een film die men 
op blikvullende breedte in een donkere zaal ziet 
te midden van een eveneens gebiologeerd publiek 
dat bereid is zich te laten meeslepen, nooit zo maar 

H.G. (Herbert George) Wells ... leuke introductie ...
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vergeleken worden met de weergave op een com-
puterschermpje of zelfs een groot plasmascherm.

Dat gezegd zijnde, lijkt het me handig hier een in-
deling van de genoemde Oxford Companion over 
te nemen, waarvan ik overigens de Duitse versie 
hanteer, Rororo Film Lexikon (1978). Hierin wordt 
de sf-film gedefinieerd als: subgenre van de fanta-
siefilm; met elementen vooral uit de avonturenfilm, 
de horrorfilm en soms de oorlogsfilm, waarin een 
mengsel wordt vertoond van (nog) niet bestaande 
technische mogelijkheden of wetenschappelijk ver-
klaarde fantastische gebeurtenissen en/of exem-
pels van bestaande of gevreesde samenlevings-
vormen. Hier valt inderdaad bijna alles wel onder. 
In mijn eigen woorden voeg ik hieraan toe, dat bij 
deze (toekomst) projecties van een positivistisch 
mensbeeld wordt uitgegaan, dus gewoon de huidi-
ge omstandigheden aan invloeden van buiten wor-
den aangepast, wir schaffen das. Wat dat betreft 
staan deze films in tegenstelling tot het utopische 
denken van Plato tot Moore en Voltaire, waarin 
juist de verbetermogelijkheden van de verstandige 
mens worden geïdealiseerd en tot samenlevings-
modellen verwerkt (of zelfs tot een heilsleer). Zo 
bezien mogen we de praktische en nuchtere Jules 
Verne wel als de aartsvader beschouwen. Hij is 
non-utopisch.

We moeten het idee dat we ‘sciencefiction’ ooit be-
vredigend kunnen definiëren en afgrenzen maar 
gewoon opgeven. Of vindt iemand het te verdedi-
gen dat we Kiss me deadly  (1955) van Robert Ald-
rich tot de science fiction rekenen omdat daarin 
een soort draagbare atoombom de clou bepaalt, 
hoewel zo’n duivelsapparaat nog niet bestond? 
Mooie, bizarre film noir wel, waarvan in het hui-
dige klimaat van politieke correctheid natuurlijk 
geen minuut meer deugt. Laten we liever kijken 
welke subsoorten we kunnen benoemen, en ons 
beperken tot de bioscoopfilms (dus niet de boeken, 
verhalen, strips, tv-series). De Oxford Companion 
onderscheidt de onderstaande vier, maar ik gebruik 
mijn eigen benamingen:

1. Individuele wetenschapper verliest 
controle. Vaak met horrorelementen, denk 
aan Frankenstein (1931).

2. Na de apocalyps. Meestal een atoomoorlog, 
enkele overlevenden.

3. Algemene catastrofe. Een invasie van de 
aarde, gemuteerde zeemonsters, spinnen, kli-
maat.

4. Reis naar het onbekende. Naar de Maan, 
Mars, de sterren, door de tijd.

Nu vind ik persoonlijk de categorieën 1 en 2 geen 
sciencefiction en wel omdat noch de (echte) we-
tenschap, noch buitenaards leven noch iets toe-

komstigs er een fundamentele rol in speelt. Zo 
zijn The world, the flesh and the devil (1959) en 
On the beach (1959) wel postapocalyptisch, maar 
beide zeer eigentijds, zoals ik in een eerder opstel 
heb uiteengezet. Dat geldt ook voor Day the wor-
ld ended (1956) en World without end (1956). Ook 
binnen categorie 3 bevindt zich van alles dat ik niet 
tot de sciencefiction reken, namelijk alle monsters 
die een aardse oorsprong hebben (vaak te wijten 
aan gevaarlijke atoomstraling of zoiets). Buiten-
aards gevaar op de aarde zélf is echter sciencefic-
tion bij uitstek. Bij groep 4, de reis naar het onbe-
kende, wil ik de talloze films laten vervallen waarin 
alleen mensen voorkomen, geen buitenaardse we-
zens, ongeacht de intriges, de technische aspecten, 
de bestemming. Ik stop hier maar met het noemen 
van filmtitels, want het zijn er alleen al in de jaren 
’50 ongeveer vijftien.

Laat ik het positief formuleren: tot de scienceficti-
on films van het decennium 1950-1959 reken ik de 
films van type 3 en 4 waarin de mens in aanraking 
komt met buitenaards leven. Dát is de essentie 
van het vreemde, de sense of wonder, de angst, de 
intellectuele en technologische uitdaging. Uitein-
delijk kom ik dan uit op twintig Amerikaanse films 
in deze tien jaar en die zet ik op de volgende pagina 
op een rij, met jaartal en regisseur en scenarist.
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Wat me bij deze lijst het eerste opviel is dat bij de scenarioschrijvers 
niet één contemporaine sciencefictionschrijver van naam vermeld is. 
Twee films zijn gebaseerd op een klassiek SF gegeven, de nummers 6 
naar H.G. Wells (1898, maar in de huidige tijd geplaatst) en18 naar The 
Puppet Masters (1951) van Robert Heinlein (1907-1988). Dit laatste was 
toeval, want producer Roger Corman ontkende het, al gaf hij een zekere 
gelijkenis toe, en Heinlein stemde in met een symbolische vergoeding 
van 5000 dollar (de film zelf had slechts 26.000 dollar gekost). Dus we 
kunnen eigenlijk Wells én Heinlein weer schrappen. Contemporaine SF 
schrijvers ontbreken.

 
Dit toont aan, kort gezegd, hoe groot in de jaren ’50 de kloof was tussen 
de geschreven sciencefiction en de verfilmde sciencefiction. De laatste 
paste vooral in de concurrentie van de film met de televisie in die tijd 
(spanning, sensatie, exotisme) en inhoudelijk, bij veel films, met de anti-
communistische paranoia die door het land waarde. Ik kom daar straks 
op terug. Maar de geschreven sciencefiction was juist in deze jaren bezig 
zich vanuit een sfeer van pulpblaadjes, vooral via het kwaliteitsniveau 
van nieuwe SF-bladen zoals Galaxy en Astounding Science Fiction, om-
hoog te werken naar een serieus literair genre. (In Nederland versche-
nen vanaf 1966 enkele slordige afleveringen van een blad Galaxis, vol-
gens hetzelfde stramien.)  Heinlein zelf—van wie ik in de jaren ’80 twee 
boeken heb vertaald—was daarvan een goed voorbeeld. Zijn The Puppet 
Masters was allereerst in afleveringen in het blad Galaxy gepubliceerd.

Een ander voorbeeld was Ray Bradbury (1920-2012), van wie The Mar-
tian Chronicles (1950), Fahrenheit 451 (1953), Dandelion Wine (1957) 
en de verhalenbundel The Illustrated Man (1951) al beroemd waren. 

1. 1951 The Day the Earth stood still (Robert Wise, E.H. North)

2. 1951 The Thing from Another World (Christian Nyby, C. Lederer)

3. 1953 Invaders from Mars (William C. Menzies, R. Blake)

4. 1953 It Came from Outer Space (Jack Arnold, H. Essex)

5. 1953 Phantom from Space (W. Lee Wilder, B. Raynor en M. Wilder)

6. 1953 The War of the Worlds (Byron Haskin, B. Lyndon, naar H.G. Wells)

7. 1953 Robot Monster (Phil Tucker, W. Ordung)

8. 1954 Killers from Space (W. Lee Wilder, M. Wilder)

9. 1956 Earth vs. the Flying Saucers (Fred F. Sears, G.W. Yates enR.T.Marcus)

10. 1956 Invasion of the Body Snatchers (Don Siegel, D. Mainwaring)

11. 1956 It Conquered the World (Roger Corman, L. Rusoff)

12. 1956 Not of this Earth (Roger Corman, C.B. Griffith en M. Hanna)

13. 1956 Plan 9 from outer Space (Edward D. Wood Jr, W. Thompson)

14. 1956 The Beast with a Million Eyes (David Kramarsky, P. Blaisdell)

15. 1957 Kronos (Kurt Neumann, L.L. Goldman)

16. 1958 I Married a Monster from Outer Space (Gene Fowler Jr, L. Vittes)

17. 1958 It, the Terror from Beyond Space (Edward L. Cahn, J. Bixby)

18. 1958 The Brain Eaters (Bruno V. Sota, G. Urquuhart, naar R. Heinlein)

19. 1958 The Blob (Irvin S. Yeaworth Jr, T. Simonson en K. Phillips)

20. 1959 Invisible Invaders (Edward L. Cahn, S. Newman)

Niets daarvan is in de jaren ’50 verfilmd, wel werkte hij mee aan het script van 
Moby Dick (1956) en King of Kings (1961), beide van John Huston. En als derde 
voorbeeld noem ik Isaac Asimov (1920-1992), een echte man van de wetenschap, 
die honderden boeken op vele terreinen heeft geschreven, maar eeuwige roem 
verwierf met zijn sciencefiction, in het bijzonder zijn vele robotverhalen en ‘de 

Science fiction in boeken
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drie wetten van de robotica’ en de Foundationtrilogie (vanaf 1951), 
veel later aangevuld tot zeven delen. In de jaren ’50 produceerde hij 
onder meer de romans The Caves of Steel (1954) en The Naked Sun 
(1957), plus veel korte verhalen, zoals de bundels I, Robot (1950), 
The End of Eternity (1955) en Earth is room enough (1957). Veel 
van zijn werk is later verfilmd, maar in de jaren ’50 en ’60 niets.

Behalve de genoemde grote namen van Heinlein, Bradbury en Asi-
mov zou ik er gemakkelijk nog een aantal meer kunnen bespreken, 
zoals Curt Siodmak (1902-2000), Clifford D. Simak (1904-1988), R.A. 
Lafferty (1914-2002), Jack Vance (1916-2013), Frederic Pohl (1919-
2013), Kurt Vonnegut (1922-2007) en Philip K. Dick (1928-1982),voor 
wie precies hetzelfde geldt: groot geworden in de jaren ’50, maar toen 
nog op afstand van de filmindustrie in Hollywoord. Uit de jaartallen, 
behalve die van Dick, blijkt overigens wel dat je als SF schrijver heerlijk 
oud kunt worden. Tot dit gezelschap behoort zeker ook Richard Ma-
theson (1926-2013), wiens bekendste werk, het postapocalyptische I 
am a Legend, in 1954 verscheen, maar pas in 1964 werd verfilmd als 
The Last Man on Earth met Vincent Price en in 1974 nog eens als The 
Omega Man met Charlton Heston. Verder noem ik alleen even Frank 
Herbert (1920-1986), wiens Dune serie vanaf 1965 verscheen, en Larry 
Niven, van Ringworld (1970).

Aan het Amerikaanse contingent kunnen verschillende Engelse 
collega’s worden toegevoegd. Denk aan John Wyndham (1903-
1969) van The day of the Triffids (1951) en The Midwich Cuckoos 
(1957), Arthur C. Clarke (1917-2008), medescenarist van 2001, a 
Space Odyssea, en J.G. Ballard (1930-2009), bekend van diverse 
apocalyptische boeken. Veel van deze schrijvers, zowel de Ameri-

kaanse als de Engelse, hadden een degelijke kennis 
van de exacte wetenschappen en de daarin gehan-
teerde methode van redeneren en bewijsvoering. 
Vaak ging het om vérgaande extrapolatie van ont-
wikkelingen die in de kern al bespeurbaar waren 
in onze eigen wereld van het hier en nu, en daar-
naast om ongebreidelde inventiviteit rond de the-
ma’s ruimtevaart en buitenaards leven. Zij slaag-
den erin wetenschap en fantasie creatief, speels, 
vaak geestig te verbinden tot ‘sciencefiction’. De 
grootmeester van de extrapolatie is overigens Wil-
liam Gibson (uit 1948), althans volgens mij; ik heb 
een paar lastige boeken van hem vertaald, maar dit 
terzijde opgemerkt.

Dit soort klassieke SF stond mijlenver af van wat 
in de SF films van de jaren ’50 te zien was. Niet dat 
dit erg is—die films hebben hun eigen charme—
maar wie een discussie over de term ‘sciencefic-
tion’ zuiver wil houden moet onderscheid maken 
tussen een literair genre en een pulp genre. Ik defi-
nieer de figuurlijke betekenis van ‘pulp’ volgens de 
American Heritage Dictionary. Dat gebeurde ook 
levensgroot op het scherm helemaal aan het begin 
van Pulp Fiction (1994) van Quentin Tarantino: ‘a 
magazine or book containing lurid subject matter 
and being characteristically printed on rough, un-
finished paper’. Het woordenboek Merriam-Web-
ster heeft het niet over ‘lurid subject matter’ maar 
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‘sensational material’ en over attributief ofwel 
bijvoeglijk gebruik van dat woord, zoals in ‘pulp 
fiction’. Vermaak voor de massa, niets mis mee. 
Maar ik zag de klassieke sciencefiction vooral als 
een speeltuin voor ‘intellectuele’ lezers, zoals Eene 
aanmerkelijke luchtreis (1813) van Willem Bilder-
dijk dat al was geweest, lang vóór Jules Verne. De 
verhalen met een boodschap, meestal een dysto-
pie in werking, zoals Brave New World, 1984, The 
Handmaid’s Tale, hadden weliswaar met de toe-
komst te maken, maar niets met science. Hoewel, 
daar valt over te discussiëren.

Een paradoxaal verschijnsel is echter, dat ook de 
wat serieuzere science fiction in de pocketboekjes 
die er bij honderden van werden uitgegeven, zo-
wel romans als verhalenbundels en tijdschriften, 
in de jaren ’40 tot en met ’60 in de traditie van de 
pulp stonden, althans in de Angelsaksische we-
reld. Net als in de filmaffiches ging het om com-
mercie en marketing voor een specifiek publiek. 
Zo kon het gebeuren dat serieuze verhalen in een 
kakelbont jasje werden gestoken. Wat dat betreft 
zijn pocketomslagen en filmadvertenties loten van 
één stam: overdrijven is ook een kunst. Het duur-
de even voordat de echte schrijvers in die zee van 
schreeuwerige omslagen boven kwamen drijven. 
Ik reproduceer hierbij enkele typische voorbeel-
den om een indruk te geven. Maar toen de vertaal-

de sciencefiction naar Nederland kwam, vanaf het 
einde van de jaren ’50, kwamen de verhalen in een 
sfeer van het geheimzinnige, het avontuurlijke, het 
toekomstige. De omslagen van de pockets hier—
ze bestonden nog niet eens lang, Het Spectrum 

begon in 1951 met de Prisma’s—pasten bij de stijl 
van de uitgever.

Ik heb een persoonlijke band met zowel de bio-
scoopfilm als de klassieke geschreven scienceficti-
on, het laatste als vertaler van boeken en (beschei-
den) auteur van een twintigtal korte verhalen in 
de jaren ’70 tot ’90. Mijn belangstelling hiervoor 
was al veel eerder ontstaan. Een oudere broer van 
een klasgenoot van mij had een boekenkast waar-
in ik mocht grasduinen en daar stuitte ik toevallig 
op een boekje dat een diepe indruk op me maak-
te: Stemmen uit het heelal van Robert Crane, een 
ongedateerde Prisma uit 1955. Het origineel uit 
1954 heette Hero’s walk en de vertaler was Chr. 
Hilsum-Beuckens. Ik was 11 of 12 jaar en viel als 
een blok voor dit toen voor Nederland gloednieu-
we genre. De reden hiervoor was kort en krachtig: 
the sense of wonder. Ik betrad een nieuwe wereld, 
er gingen rillingen van nieuwsgierigheid en plezie-
rige spanning door me heen. Zo las ik rond die tijd 
ook een kort verhaal waarin een gebouw aan de 
ene kant grijs en de andere kant rood was geverfd, 
of zoiets, wat bleek veroorzaakt te zijn doordat die 
twee helften zich tijdelijk in een verschillende di-
mensie bevonden. Enkele seconden een barst in de 
tijd. Dat soort dingen.

Achteraf bleek Stemmen uit het heelal niet de 
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eerste te zijn die hier op de markt kwam. In de 
nummers 21 (1952) en 45 (1953) van de reeks Zil-
vermeeuw, uitgeverij Servire, waren al Pebbles in 
the Sky (Tussen twee voetstappen) van Isaac Asi-
mov en The Man who sold the Moon van Robert 
Heinlein in vertaling verschenen.  Het Spectrum 
was dus goede tweede en liet in de Prisma’s veel 
sciencefiction volgen, waarna spoedig ook Bruna, 
Meulenhoff, Luitingh, Born en diverse andere uit-
gevers series opzetten, waarin honderden boeken 
zijn verschenen. Ik ben de ontwikkelingen gaan 
volgen. In 1957 verschenen als Ooievaar bij Bert 
Bakker/Daamen twee delen met verhalen van di-
verse auteurs, De Stenen Bloedzuiger en De Vuur-
ballons, verzameld, vertaald en ingeleid door Sy-
bren Polet. In hetzelfde jaar kwam de Bezige Bij 
met Verbinding met Morgen, eveneens een bloem-
lezing, nu verzorgd door Manuel van Loggem. 
Hij kwam later ook, helaas kortstondig, met het 
SF-magazine Morgen. In nummer 5 (1972) debu-
teerde ik met De Handen gewassen in Onschuld. 
Genoeg hierover.

In de afsluitende tweede aflevering worden de ge-
noemde 20 Amerikaanse sf-films uit de jaren ‘50 
afzonderlijk besproken en als fenomeen in hun tijd 
geplaatst.

—Peter Cuijpers
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Begin mei verscheen de autobiografie Tussen de film-
rollen van filmpionier Henk van der Linden. In deze 
unieke, lang verwachte, memoires blikt de inmiddels 
95-jarige Limburgse filmlegende terug op zijn uitzon-
derlijke leven en carrière. De onbetwiste recordhouder, 
die tientallen lange bioscoopfilms op zijn naam bracht, 
behoort tot de succesvolste filmmakers uit de Vader-
landse geschiedenis. Zijn films over personages als Dik 
Trom, Pietje Bell en Sjors & Sjimmie bleven decennia 
onafgebroken in roulatie en trokken een miljoenen-
publiek. In de biografie, uitgegeven door Uitgeverij 
IJzer in samenwerking met Stichting Filmuitgaven,  

Trom, en hoe de hoofdpersoon uit De avonturen van 
Pietje Bell door een politieman wordt gearresteerd bij 
de Rotterdamse Beurs, behoren tot de vele geheimen 
die hij verklapt. Openhartig passeren alle tegenslagen 
en hoogtepunten de revue. Bij nacht en ontij wist Henk 
van der Linden zich staande te houden in een wereld 
waarin nog geen Nederlandse film bestond. Hij be-
schrijft zijn levensverhaal boeiend, en met een flinke 
dosis humor. Een amusante en leerzame publicatie die 
iedere filmliefhebber gelezen moet hebben. De fraaie 
uitgave behoort onbetwist tot de beste filmboeken die 
de afgelopen jaren zijn verschenen. 

EINDELIJK: DE MEMOIRES!

HENK
VAN DER

LINDEN
DE MEEST PRODUCTIEVE 

NEDERLANDSE FILMMAKER 
UIT DE GESCHIEDENIS

(cover hierboven) onthult de veteraan vele pikante fei-
ten uit zijn bewogen loopbaan. Gedetailleerd vertelt 
hij over de desastreuze brand van bioscoop Cinema 
Palace op tweede kerstdag 1948, waarbij de cineast 
zijn vader uit een vlammenzee wist te redden, maar-
moest toezien hoe de negatieven van zijn eigen eerste 
filmproducties in rook opgingen.

Naast persoonlijke verhalen geeft hij uiteraard een 
inkijkje in hoe legendarische scènes in zijn succesfilms 
tot stand kwamen. De filmtrucs waarbij de veldwach-
ter op een koe rijdt in De nieuwe avonturen van Dik 

door
Kevin Buisman



FILM FUN #79 Juli 202013

INHOUD

BETER LAAT DAN NOOIT 
De ophef had zijn oorsprong in het jaarverslag 
van de Nederlandse Bioscoopbond (nbb) van 
1979, waarin met een kort berichtje werd ge-
meld dat hij met filmmaken was gestopt. Op dat 
moment werd juist een nieuwe vereniging van 
speelfilmmakers opgericht, het Genootschap 
van Nederlandse Speelfilmmakers (gns), waar 
alle filmregisseurs zich bij aansloten. Vanwege 
het verschenen jaarrapport besloot deze nieuwe 
vereniging om Henk van der Linden niet voor 
het lidmaatschap uit te nodigen. Er volgde een 

alarmerend stuk in NBF Bulletin/Film- & TV 
Maker van mei 1980 (nr 197, p24-25), onder de 
titel ‘Afscheid van Henk van der Linden?’ waarin 
Ruud den Drijver wereldkundig maakte dat de 
filmer helemaal niet bleek te zijn gestopt. ‘Het 
zo pas opgerichte Genootschap van Speelfilm-
makers heeft gemeend Van der Linden niet bij 
zijn plannen te moeten betrekken, terwijl zijn 
werk toch zo’n beetje 1/5e deel van de totale na-
oorlogse speelfilmproductie omvat!’ aldus Den 
Drijver. Hij voegde eraan toe: ‘Dit, terwijl in 
officiële blaadjes en boeken, die worden betaald 

Inmiddels wordt Henk van der Linden algemeen erkend als de voornaamste grondlegger van 
de jeugdfilm in Nederland. Dit was ooit weleens anders. Sterker nog, gedurende het groot-
ste deel van zijn werkzame leven werd hij door de Nederlandse filmwereld genegeerd en 

doodgezwegen. ‘Enthousiast kinderfilmpionier wachtte lang op erkenning,’ kopte NRC Handels-
blad op 28 april 2020, terecht, boven een artikel van André Waardenburg. Journalisten van la-
tere generaties, waaronder Waardenburg, zijn te jong om zich te realiseren hoe bescheiden Van 
der Linden zich over dit onderwerp uitlaat in zijn boek. Iedereen die zijn meest actieve periode 
heeft meegemaakt, en de reacties op zijn werk in de filmwereld van destijds kent, weet dat er in 
Tussen de filmrollen geen woord te veel aan wordt besteed. Er was wel de nodige erkenning voor 
Henk van der Linden. Zijn publiek droeg hem op handen. En filmcritici waren vaak eveneens te 
spreken over zijn bijdrage aan de populaire cultuur. Miskend werd hij vooral wegens kinnesinne 
bij zijn minder succesvolle collega’s, en door officiële instellingen die bewijfelden of zijn films 
opvoedkundig verantwoord waren. Pas toen hij 54 was, en er al 34 films van hem waren uitge-
bracht, brak een periode aan, waarin hij schoorvoetend door filmprofessionals serieus werd ge-
nomen. De aanleiding hiertoe was een rel in NBF Bulletin/Film- & TV Maker, een uitgave van de 
Nederlandse Beroepsvereniging van Filmers (nbf) – ruim 40 jaar geleden … 

BOVEN: Het jaarverslag van de 
Bioscoopbond van 1979 waarin abusievelijk 
stond dat Henk van der Linden gestopt was 
met filmmaken.
ONDER: In Film- & TV Maker maakte Ruud 
den Drijver wereldkundig dat de filmmaker 
gewoon doorging. Van der Linden vermeldt 
dit feit in zijn boek Tussen de filmrollen. De 
reacties op het fakenews van GNS en NBB 
resulteerden in het grote diepte-interview 
met de cineast dat Film Fun opnieuw 
publiceert.
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door de Rijks Voorlichtingsdienst, zoals Cowies 
Dutch Cinema, zijn naam niet eens wordt ge-
noemd!’ In het stuk werden en passant andere 
jeugdfilms, zoals Martijn en de magiër en Pinkel-
tje – de voornaamste concurrenten van Van der 
Linden –, weggezet als films met weinig actie en 
veel gepraat. (In Tussen de filmrollen wordt uit 
het artikel ingetogen geciteerd, zonder de Bio-
scoopbond te noemen). 

Een andere ongemakkelijke waarheid: de be-
zoekcijfers van de concurrerende jeugdfilms 
werden door de nbb wél gepubliceerd, maar 
die van Henk van der Linden niét. Dit was een 

historisch gegroeid onrecht, gezien de ouder-
dom van zijn grootste hitfilms, die nog dateer-
den uit een periode dat kindermatinees niet 
werden meegeteld in de bezoekcijfers. Hoeveel 
toeschouwers het werk van Van der Linden had 
getrokken, was daardoor onbekend. Pinkeltje 
pronkte bovenaan in de hitlijsten, en Pietje Bell 
en Dik Trom kwamen er niet in voor. Volgens 
Den Drijver, een Rotterdammer die van jongs af 
aan fan was van Van der Lindens films, moest 
De avonturen van Pietje Bell minimaal één mil-
joen bezoekers hebben getrokken.

Het bestuur van de beroepsvereniging nbf 
werd naar aanleiding van het artikel bestookt 
met woedende reacties, waaronder van de nbb 
en het gns. Niet omdat de beschreven nalatig-
heden werden betreurd, maar omdat het stuk 
als grievend werd ervaren. Het bracht redacteur 
P. Hans Frankfurther in een lastige positie. Als 
de producent van Pinkeltje was hij niet objectief 
genoeg om weerwoord te bieden aan de losge-
barsten kritiek. 

Hij zocht zijn heil bij medewerker Ruud Bishoff, 
die bekendstond als de oprichter van het linkse 
filmblad Skrien. Als filmhistoricus was Bishoff 
verbonden aan het Nederlands Filmmuseum, 
waar hij als eerste een volledige filmografie 

Jeu Consten in De avonturen van Pietje Bell.

Tonny van Schendel (Dik Trom) en No Bours (veldwach-
ter) in Dik Trom in het Circus.

F O
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De avonturen van Pietje Bell en De nieuwe avonturen van Dik Trom zijn de 
meest succesvolle jeugdfilms uit de geschiedenis. Nadat de Bioscoop-
bond jarenlang de cijfers van Van der Lindens films te laag had ver-
meld, waardoor meer ‘educatief verantwoorde’ films als Pinkeltje en 
Martijn en de Magiër bovenaan de ranglijst stonden, werd het bedrog 
doorgeprikt in een reeks publicaties van Ruud den Drijver en Ruud 
Bishoff in het vakblad Film- & TV Maker. Dik Trom en Pietje Bell trok-
ken ieder vele miljoenen toeschouwers, alhoewel het precieze aantal 
nooit is vastgesteld omdat cijfers niet volledig werden bijgehouden. 
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van Henk van der Linden en Rex Films had sa-
mengesteld, en de basis had gelegd voor diens 
fotoarchief bij het museum (een voorloper van 
Eye Filmmuseum). 

Hoewel Frankfurther had gehoopt dat Ruud 
Bishoff de gemoederen tot bedaren kon bren-
gen, deed deze er juist een schepje bovenop. 
Niet alleen bevestigde Bishoff dat de inschatting 
van de bezoekcijfers van Pietje Bell aanneme-
lijk was; hij ging hier overheen door te stellen 
dat De avonturen van Dik Trom – een film die 
vijfentwintig jaar in roulatie was, in veelal uit-
verkochte zalen – vermoedelijk meer bezoekers 
had getrokken dan Turks Fruit. Mogelijk zou 
Henk van der Lindens film dus op de eerste 
plaats moeten staan in de lijst van best bezochte 
Nederlandse films aller tijden.

PEDAGOGISCHE AANPAK 
Los van de verzwegen bezoekcijfers van Pietje 
Bell en Dik Trom – die in ieder geval bedui-
dend hoger waren dan van Pinkeltje en andere 
concurrenten –, waren er vragen omtrent het 
educatieve gehalte van Van der Lindens Rex 
Film-producties. De regisseur van Martijn en 
de magiër, Karst van der Meulen, zou later in 
aanraking komen met de zedenpolitie omdat 
hij te weinig afstand bewaarde tot zijn jeugdige 

acteurtjes, maar op dat moment gold Van der 
Meulen nog als pedagogisch zeer integer. Daar-
entegen werd de aanpak van Henk van der Lin-
den juist bedenkelijk gevonden. Laatstgenoem-
de had nooit weerwoord kunnen bieden aan dit 
onterechte stigma.

Om aan de ontstane commotie een einde te ma-
ken, en de feiten recht te zetten, werd door het 
nbf-bestuur besloten dat Den Drijver en Bis-
hoff gezamenlijk een uitgebreid interview van 

Henk van der Linden konden afnemen. Zij zou-
den hem uithoren over zijn toekomstplannen 
en hem de duimschroeven aandraaien over het 
pedagogische niveau van zijn films.

Het ‘gouden duo’ reisde af naar het Limburgse 
Schinnen om de regisseur thuis op te zoeken, en 
kwam retour met de tekst van een marathon-
gesprek, dat zij ‘Het definitieve Henk van der 
Linden-interview’ noemden. ‘Afzijdig van de 
officiële Nederlandse filmwereld levert hij aan 
de lopende band speelfilms af. Desondanks, of: 
zodoende?, wordt hij onderschat,’ begon hun 
relaas. Het stuk werd namens de beroepsver-
eniging voorgelegd aan de redactieraad, waarin 
nbf-bestuursleden de inhoud moesten beoor-
delen. Zij keurden het artikel af. Volgens hen 
had het thema, over de opvoedkundige waarde 
van films, te weinig relevantie voor het film-
beroep. Daarnaast werd er onterecht negatief 
gesproken over Karst van der Meulen en Peter 
Cowie, en was het stuk veel te lang voor een 
vakblad. Zelfs grote filmers als Bert Haanstra en 
Fons Rademakers hadden nooit zoveel aandacht 
gekregen in een publicatie van de nbf. Bishoff 
en Den Drijver kregen te horen dat er van het 
gesprek alleen een korte samenvatting geplaatst 
kon worden. 

... het ‘gouden duo’ reisde af ...
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In de periode dat zij naar wegen zochten om de tekst printge-
reed te maken, kreeg nbf Bulletin/Film- & TV Maker een nieuwe 
hoofdredacteur: Stan Lapinski. Die liet hen weten dat hij het ad-
vies van de Redactieraad bij het interview terzijde schoof. Alleen 
de hoofdredacteur, en niet het nbf-bestuur, bepaalde volgens 
hem wat er in het blad kwam te staan. Hij besloot het interview 
in zijn geheel te publiceren, uitgesmeerd over verschillende 
nummers met vele foto’s uit Van der Lindens imposante oeuvre 
erbij. 
       Zoals voorzien deed de publicatie het nodige stof opwaai-
en. Gedurende de zomer van 1981 werd er over weinig anders 
gesproken dan de films Van der Linden. ‘Ze weten gelukkig nog 
wie ik ben,’ was het nuchtere commentaar van hemzelf. An-
ders dan verwacht, bleven de misprijzende reacties beperkt tot 
enkele commentaren. Veel nbf-leden reageerden positief. De 
Bioscoopbond was enthousiast, en regisseur Wim Verstappen—
wiens film Blue Movie volgens het artikel twee plaatsen bleek te 
zijn gezakt op de ranglijst van Best Bezochte Films aller tijden 
—maakte namens het Genootschap welgemeende excuses. Henk 
van der Linden werd met veel egards uitgenodigd om tot de club 
van volwassen filmmakers toe te treden.

Naar aanleiding van Henk van der Lindens memoires, publi-
ceert Film Fun in dit nummer het ophefmakende marathon-
gesprek opnieuw. Vanaf de volgende pagina’s is de integrale 
tekst van het historische diepte-interview te lezen, inclusief 
de originele lead zoals die destijds verscheen bij het interview.

Jeu Consten (Pietje Bell) en Thea Eyssen (Tante Cato) in De avonturen van Pietje Bell
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Als zoon van een bioscoopexploitant zag u natuur-
lijk in uw jeugd al veel films. Draaide uw vader ook 
kinderfilms?  
VAN DER LINDEN: Nee, wat ik me herinner 
van de kindervoorstellingen van vroeger, dat wa-
ren Roy Rogers, Gene Autry, Zorro-films. Na de 
oorlog is er een serie films geweest van de Child-
ren’s Film Foundation uit Engeland, en die waren 
Engels gesproken, die deden het dus niet. Mijn 

HET DEFINITIEVE HENK VAN DER LINDEN INTERVIEW  DEEL 1

“IK ZIT HIER EEN BEETJE IN DE VERKEERDE HOEK”

In  de Nederlandse filmwereld wordt 
al jarenlang gepraat en gediscussi-
eerd over het belang van een conti-
nue filmproductie. Terwijl men er eigenlijk nog lang niet 
uit is, was er al die tijd al iemand die, ver weg van het 
‘officiële filmwereldje’, aan de lopende band speelfilms 
afleverde.  
Henk van der Linden is nu, na een onderbreking van 
twee jaar, toe aan de productie van zijn dertigste avond-
vullende speelfilm, De verdere avonturen van Billie Turf 
(Billie Turf – Haantje de voorste). Volgens andere tellingen 
– [in juni 1981] – loopt het aantal Rex Film-producties 
zelfs al tegen de veertig. 
Toen Van der Lindens laatste film in première ging, om-
vatte zijn werk éénvijfde deel van de totale naoorlogse 
Nederlandse speelfilmroductie, en met een gemiddelde 
van vijftien films per week draaien over het hele land 
zo’n dertig verschillende hoofdfilms van hem, waarvan 

sommige al meer dan vijfentwintig jaar 
meegaan. De bezoekcijfers van films als 
De nieuwe avonturen van Dik Trom en 

De avonturen van Pietje Bell liggen naar schatting in de 
buurt van die van ‘volwassen’ films als Turks Fruit en Blue 
Movie. 
Ondanks dit ongekende record vindt men de naam van 
Van der Linden slechts weinig terug in publicaties over 
film en lijken collega’s angstvallig het bestaan van deze 
Limburger te willen doodzwijgen. 
Ruud den Drijver zag van jongs af aan vrijwel alle 
Rex-producties, vaak zelfs verscheidene malen. Ruud 
Bishoff deed een uitgebreid historisch onderzoek om 
orde te scheppen in de vaak her en der verspreide gege-
vens. Samen stapten deze twee kwajongens in een oude 
auto en reisden af naar Schinnen in Limburg–– voor een 
uitvoerig gesprek met deze onderschatte filmer; de ma-
ker van het meest omvattende naoorlogse oeuvre. 

door
Ruud Bishoff en Ruud den Drijver

vader had een theater in Hoensbroek, misschien 
dat die films in de grotere steden wel goed liepen. 
Maar bij ons kwam er geen kind naar kijken. Ik 
interesseerde me toen al voor jeugdfilms en het 
leek me leuk om dat genre erin te brengen. Toen 
heb ik geprobeerd om die films regelmatig te 
draaien, maar dat ging gewoon niet. Het waren de 
enige jeugdfilms die bestonden, want Nederlandse 
jeugdfilms zijn er heel weinig gemaakt. Ik geloof 

Henk van der Linden regisseert Billy Turf - Haantje de voorste. 
(Foto Jan de Klerk)
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dat er voor de oorlog een Dik Trom gemaakt is. 
Dick Laan had wat padvindersfilms gemaakt, 
maar ik meen dat die zonder geluid waren. 

Heeft u die films weleens gezien?  
VAN DER LINDEN: Dat kan ik me niet herin-
neren. Hoewel ik altijd een enorme enthousiast 
ben geweest van films uit de zwijgende periode. 
Die heb ik jaren verzameld en ook proberen te 
vertonen. Het kan best zijn dat daar films van 
Dick Laan bij waren. 

Bent u ook geïnspireerd 
door films van Laurel & 
Hardy? In verschillende 
Sjors & Sjimmie-films 
komen de figuren Boris 
en Pedro voor, en de dikke 
jongetjes zoals Dik Trom, 
Billie Turf en Dikkie, heb-
ben allemaal iets Oliver 
Hardy-achtigs. In uw 
laatste film hangt er zelfs 
een grote foto van Stan en 
Ollie aan de muur.  
VAN DER LINDEN: Ja, 
die foto hangt er alleen 
omdat ik het een leuke 
foto vind. Maar mis-

schien inspireren die twee me wel, daar ben ik 
me dan niet zo van bewust. Ik ben in elk geval 
wel een groot fan van ze. 

Hoe bereikt u de spanning in uw films? Bijvoor-
beeld met de krokodil in Sjors van de Rebellen-
club of de dreigende indiaan in De jongen uit 
het Wilde Westen. Stond dit al in uw scenario, of 
stippelde u het op goed geluk uit?  
VAN DER LINDEN: Je gaat natuurlijk op een 
gegeven moment een verhaal maken en dan 
tracht je om het zo spannend mogelijk te doen. 

En dan ga je de effecten zoeken. Hoe bereik je 
dat? Hoe krijg je die kinderen zo’n beetje op het 
kookpunt? En dan ga je met bepaalde dingen 
experimenteren en bereik je effecten door het 
gewoon te doen. Vanaf de eerste film heb ik dat 
al getracht te doen. Ik heb ook altijd getracht 
om ontspanningsmomenten in het verhaal te 
brengen, om het voor de kinderen niet te ener-
verend te maken. Het is voor een kind ook niet 
goed om voortdurend in een enorme spanning 
te zitten. Dus na een spanning moet altijd een 
ontspanning komen. Dat vind ik tenminste. Dus 
even lachen, en het daarna weer opbouwen tot 
een hoogtepunt. Hitchcock presteert het om 
mensen van de eerste tot de laatste seconde aan 
hun stoel geplakt te houden, maar voor kinde-
ren vind ik dat een verkeerde zaak. 

In Vier rakkers en een oude jeep zit een scène 
van een jongen die van een zaagmachine bevrijd 
moet worden, en dat lijkt ook een halfjaar te du-
ren. Er is weinig verschil tussen die scène en wat 
Hitchcock doet.  
VAN DER LINDEN: Ja, goed. Toevallig heb ik 
pas een onderwijzer hier gehad en die noemde 
ook toevallig die scène, dat die kinderen daar 
zo van onder de indruk waren geweest. Met 
rode koppen en zo. Ik heb deze methode min of 
meer gebaseerd op de seriefilm, daarin had je 

Jan van der Weide en Cor van der Linden in Vrijbuiters van het Woud.
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ook een cliffhanger. Dus een spanningshoogte-
punt waarop de aflevering afgelopen was. Dat 
gebruik ik heel vaak omdat ik vind dat het de 
kinderen meesleept. Het is mijn bedoeling dat 
die kinderen anderhalf uur lang geboeid zijn. 
En als ik dat niet bereik dan vind ik dat de film 
mislukt is. 

Dus als u het schrijft, denkt u: deze rustperiode is 
te lang, daar gooi ik een spanningsmoment tussen? 
VAN DER LINDEN: Ja. Het is zelfs voorgeko-
men dat een film al af was en ik er later zulk 
soort scènes bijgemaakt heb. Dat kwam re-
gelmatig voor. Het kan gebeuren dat kinderen 
zich in een stukje van tien minuten gaan zitten 
vervelen en dat maakt dan de film kapot. Maar 
daar ben ik niet de enige in. In Hollywood pres-
teerden ze het om vijf verschillende eindes aan 
een film te maken en dan bij een preview te be-
kijken welk einde het het beste deed. 

In hoeverre heeft u last van mensen die over uw 
films schrijven zonder dat ze er verstand van heb-
ben?  
VAN DER LINDEN: Als je een kinderfilm wilt 
beoordelen, dan moet je ook eigenlijk de mo-
gelijkheid hebben om je te verplaatsen in de 
gedachtegang van het kind. Je merkt dus bij 
een recensent van een jaar of vijfenzestig dat 

dat enorm moeilijk wordt. Dat merk ik zelf al 
als ik mijn deel gedaan heb, dat het erg moei-
lijk wordt. ‘Wat willen de kinderen?’ ‘Is de 
smaak van kinderen veranderd?’ Is dat zo, dan 
wordt het natuurlijk helemaal… hè? Dat merk 
ik dagelijks. Je ziet dagelijks allerhande, tien-
tallen films. Om dan over te stappen naar kin-
derfilms… om die te beoordelen, dat valt niet 
mee… Althans, zo denk ik erover. Qua montage 
en in zijn geheel moet het een heel ander ritme 
hebben, anders dan een film voor volwassenen. 
Het moet veel begrijpelijker gemaakt worden, 
want ik ga ervan uit dat kinderfilms zoals ik ze 
maak bedoeld zijn voor een publiek van zes tot 
tien, hoogstens twaalf jaar. Dan kun je nog niet 
verlangen dat de kinderen snelle beeldwisselin-
gen, snelle montage enzovoort, kunnen begrij-
pen. Daarom doet het vaak traag aan in verhaal, 
maar dat is vaak opzettelijk gedaan. Zodat de 
aanloop van een film goed duidelijk maakt waar 
het om gaat, en de handeling goed naar voren 
komt. En van daaruit kun je wel iets sneller in je 
montage zijn en op een bepaalde aanloop door-
gaan, zodat de kinderen goed begrijpen waar 
het om gaat. Dat ze het wel goed door hebben. 
En dat kan dus voor een man die beroepsmatig 

erg veel films ziet gaan werken als: Wat gaat dat 
traag, dat loopt niet lekker. Maar hij ziet het dus 
niet met het oog van een kind van vijf, zes jaar. 
Als een vakkundig iemand zijn vinger op de plek 
legt, dan zeg ik: Ja, zo’n man heeft volkomen ge-
lijk. Maar als ze zeggen tegen een jongeman op 
kantoor: Jij hebt niets te doen, ga jij eens naar die 
kinderfilm kijken en schrijf er een stukje over, 
dan vind ik dat waardeloos. En dat gebeurt. Ik 
heb het meegemaakt dat ik kwaad werd en men 
van de krant zei: ‘Ja, daar hebben we toevallig 
iemand van een andere afdeling opaf gestuurd.’ 
Dan sta je toch maar in de krant voor joker. Dat 
was bij een kritiek van Pim Pandoer in ’t Nauw. 
Erg belangrijk is dit niet. Het is echt maar één op 

Adrie Nortier, Arno Fijten, Harry Ritzen met 
de hond Nero in Drie jongens en een hond.
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de honderd die een krant ervoor opslaat. Over 
het algemeen gaan die kinderen gewoon spon-
taan de film zien. Ik ga meestal ook niet naar de 
persvoorstelling toe. Dan zeg ik tegen de distri-
buteur: Als je het niet heel erg vindt, dan blijf ik 
liever weg. En dan zegt hij: Dat is goed, dan regel 
ik het wel. Ik vind het wel belangrijk wanneer er 
mensen van bijvoorbeeld de weekbladen Eppo 
of Kuifje komen kijken. Zo schreef Kuifje pas een 
stuk over Billie Turf, en dat vond ik ontzettend 
leuk. Dat lezen kinderen tenminste. Maar de 
Volkskrant dat zie ik niet zo zitten.

Heeft u er weleens moeite mee, dat u zelf niet meer 
weet wat een kind zien wil?  
VAN DER LINDEN: Nou nee, geen moeite. 
Maar je moet toch bijblijven op een gegeven mo-
ment. Je kunt je erg vaak vergissen. Dat je denkt: 
Zo zal ik het doen. En dan valt het enorm tegen. 
En iets anders waar je niet zoveel van verwacht, 
kan meevallen. Hoe dan ook, de smaak van het 
publiek, de kinderen dus, verandert gelukkig niet 
zo enorm. Kijk maar naar die Dik Trom-film, 
die loopt nog even lekker als dat hij twintig jaar 
geleden deed. Ik noem een voorbeeld: De nieuwe 
avonturen van Dik Trom, die is meen ik drieën-
twintig jaar oud en dat is nog altijd een van de 
bestlopende Dik Trom-films. 

Die loopt nu nog [in 1981]?  
VAN DER LINDEN: Nog, ja. En dan heb je dus 
Pietje Bell en Sjors & Sjimmie, dat vinden de kin-
deren nog altijd schitterend. Daar maak ik uit op 
dat de kinderen qua smaak niet zoveel verschil-
len van de kinderen van twintig jaar geleden, dat 
toch ergens wel onze wereld hetzelfde is geble-
ven. 

U zegt: Je kunt je vaak vergissen. Is dit weleens ge-
beurd?  
VAN DER LINDEN: Dat is moeilijk, want ik 
heb tot nu toe nog nooit een echte misser ge-
maakt, dat je zegt: Die film doet het helemaal 
niet. De een is dus wel beter dan de ander. Er 
zijn films die niet zo gek veel opbrengen. Ik 
kan een voorbeeld noemen: Het verraad van de 
zwarte roofridder. Kent u die film? 

[den drijver:] Jazeker, dat was de eerste film die 
ik in de bioscoop zag. Ik was toen zes jaar.  
VAN DER LINDEN: Kijk eens aan. Mag ik u 
dan vragen: Hoe vond u die film? 

[den drijver:] Dat was een sensatie.  
VAN DER LINDEN: En toch deed die film het 
niet zo goed. 

[den drijver:] In het Victoria Theater in Rot-

terdam, waar ik iedere week heen ging, kwam hij 
twee, drie keer per jaar. Toch goed vol, altijd.  
VAN DER LINDEN: En toch deed ie het net 
niet goed genoeg. Hij is na verloop van tijd uit 
roulatie gehaald. Terwijl Vier rakkers en een oude 
jeep nu nog draait. En Vrijbuiters van het woud 
deed het ook goed. Ik spreek dus landelijk. 

Vreemd, vooral omdat Vrijbuiters van het woud 
eenzelfde soort film is.   
VAN DER LINDEN: Hetzelfde genre, ja. En 
dat zijn dingen die ergens onverklaarbaar zijn. 
Het kan bijvoorbeeld zijn dat het aan de titel 
ligt. Het verraad van de zwarte roofridder klinkt 
ergens vrij volwassen, vind ik. Ouders kunnen 
misschien denken: Dat is een Amerikaanse ac-
tiefilm met veel bloed.

Ik kan me wel herinneren dat ik het een vrij 
vreemde titel vond. Maar dat vond ik wel bij meer 
van uw films. Robin Hood en zijn Schelmen, bij-
voorbeeld. Wij wisten toen helemaal niet wat dat 
waren, schelmen.  
VAN DER LINDEN: Ha, ha. Ja, zo zie je maar, 
dat gebeurt. Dat besef je zelf niet. Je denkt: 
Och, dat is een leuke titel. Maar dat kan je van 
tevoren niet weten. De oorzaak zit vaak in zulk 
soort titels, u legde net zelf de vinger op de 
plek. Zo heb ik bijvoorbeeld Trouwe Kameraden 
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gemaakt. Dat was een van mijn eerste films. Die 
film had hele goeie recensies, maar hij deed het 
op een gegeven moment ook niet… Niet wat we 
ervan hadden verwacht. Dus hebben we die titel 
veranderd in Tarza de Wolfshond. 

[bishoff:] Hangt dat misschien ook niet samen 
met het feit dat Ernst Winar ook een film heeft 
gemaakt onder de titel Trouwe Kameraden? Ik 
heb begrepen dat de titelverandering gedaan is om 
verwarring te voorkomen.  
VAN DER LINDEN: Daarom ook wel. Maar 
dat is niet doorslaggevend geweest. Wij hebben 
voornamelijk voor een andere titel gekozen om-
dat de film niet goed liep. 

[den drijver:] Dan zou Het verraad 
van de zwarte roofridder ook onder een 
andere titel uitgebracht kunnen worden.  
VAN DER LINDEN: Dat zou je kunnen 
doen, inderdaad. Maar er is dus op een 
gegeven moment een punt van verzadi-
ging bereikt in mijn pool van films. Ik 
ben inderdaad wel een tijdje van plan 
geweest om die film er een paar jaar uit 
te halen en hem dan opnieuw in rou-
latie te brengen onder een andere titel. 
Maar het is er toen niet van gekomen, 
omdat er al ruim twintig films van mij 

constant in roulatie waren. Er bestond toen dus 
weinig behoefte meer aan. We hebben toen ge-
zegd: Er komen per jaar toch een á twee films 
bij, dus waarom zouden we die kosten maken 
van het opnieuw draaien van kopieën enzo-
voort, en een nieuwe reclamecampagne. Maar 
die gedachte heeft wel bij verschillende films 
gespeeld. Ik heb ook een aantal Dik Trom-films 
er een tijdje uit willen halen. Maar daar wilde de 
distributeur helemaal niet aan, want het is nogal 
een goed type, hé. Die Dik Trom-films konden 
ze bij wijze van spreken iedere maand weer in 
Amsterdam brengen en dan kwamen er altijd 
weer mensen kijken.

De uitbrengkosten zijn vrij hoog? 

VAN DER LINDEN: Nee, helemaal niet. Toen ik 
begon met jeugdfilms te maken, de eerste tien 
jaar, toen hing dat er maar een beetje bij. Heel 
veel plaatsen wilden zelfs geen voorstellingen 
voor de jeugd geven, zo van: Die kinderen ma-
ken er toch maar een troep van, met allemaal 
vieze papiertjes en rennen door de zaal. En in 
die tijd liepen de gewone voorstelllingen zo 
goed, dat men het de moeite niet waard vond 
om er de matinees bij te pakken. Toen het later 
slechter ging, ging men denken: Ja, die extra 
voorstellingen zijn toch mooi meegenomen. 
De een vertelde dan tegen de ander: Ik heb een 
jeugdfilm gedraaid en dat brengt toch lekker op, 
op zo’n zondagmiddag. Als je bij een normale 
film om twee uur ’s middags gaat, zitten er maar 
een paar mensen binnen. Zelfs bij een James 
Bondfilm kan dat gebeuren. Dus zo’n zaaltje vol 
kinderen tikt toch lekker aan. En vroeger waren 
de entreeprijzen laag. Wat ik heb meegemaakt 
is een kwartje. Dat was normaal.

Martin Hijnekamp met Tarza in Tarza de Wolfshand

IN DE VOLGENDE FILM FUN DEEL 2: 
“IK DOE ZELDEN CONCESSIES”.

—Ruud Bishoff  en Ruud den Drijver
Dit interview verscheen oorspronkelijk in Film- & TV Maker,  
nr. 208 en 209, van juni-augustus 1981. Een uitgave van de Neder-
landse Beroepsvereniging van Filmers [nbf].
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VAN alle 2e hands film handelaren in Manhat-
tan was Alexander Soma de meest erudiete en 
behendige tussenpersoon in de jaren 80 van 

de vorige eeuw. Soma, een aimabele crypto-nicht, 
getooid met stijf opgekamde Elvis-kuif, beweerde 
dat hij gelijk met de King Himself in Duitsland 
gelegerd was geweest. 
Contact-adres was een chique kantoor op Ma-
dison Avenue waar Alex nog op de ouderwetse 
manier lay-outs monteerde voor een grafisch 
ontwerpbureau. After office-hours ontving Soma 
een illuster gezelschap van lokale filmfreaks ten 
kantore voor een rijkelijk met gin overgoten film 
avondje bij een snorrende Kalart Victor, onder 
het genot van groene kingsize sigaren met gepar-
fumeerd mondstuk. 
Zijn sombere aan de East River gelegen apparte-
ment was als de grot van een heremiet, allerminst 
geschikt voor welke samenkomst dan ook. De 
keuken van dit sinistere onderkomen droeg de 
sporen van een ooit tot spontane  

ontploffing gekomen paella. Soma’s slaapkamer was een soort spelonk gedecoreerd met vuurwapens 
en  figurines van gladiatoren. Met videobanden volgestouwde kasten ontnamen het zicht op de bui-
tenwereld. 
Naast mijn bescheiden aanwezigheid en die van de gastheer was de samenstelling van de zonderlinge 
herenclub zeer gevarieerd. 
Boyd .T. Schoonderwald was een boomlange en geslepen parvenu die elke dollarcent 5x omdraaide 
alvorens die niet uit te geven. 
Ray Obenwirth, een gewezen kind-ster in Westerns, was een racistische eikel met Tourette-oprispin-
gen die de heren in luid gelach probeerden te smoren. 
En tenslotte Will Jordan (1927/2018), the Man with the Thousand Faces,die zijn carriere als imperso-
nator begon in de Ed Sullivan-show als cloon van de echte Oom Ed.  
Sullivan’s hoekige en verkrampte motoriek was dankbaar materiaal voor Will om mee aan de haal te 
gaan in een schokschouderende mime-act zonder weerga. De grote imitator is inmiddels zelf bijgezet 
in het pantheon der groten die hij zo feilloos tot leven wist te wekken. 
 
THE MASTER OF MAKE UP 
Jordan’s repertoire bestond uit een imposante line up van FamousFaces of Filmland, waaronder: Clark 
Gable, Hitchcock, Groucho Marx, Bing Crosby, Peter Lorre en BelaLugosi. Succesnummer voor het 
bedrijfs-circuit was zijn imitatie van George C. Scott als General Patton die de troepen toespreekt in 
de openingscene van Patton, Lust for Glory (1970): “I don’t wanna hear that we’re holding ourposi-
tions, we’re not holding anything, we’re constantly advancing into enemy territory like scrap thru a 
goose!” Dit schiep een band, want ik bezondigde mij in Nederland ook al aan het nadoen van de vuil-
bekkende ijzervreter op feesten en partijen.   
Het assortiment stemmen uit de oude doos van Tinseltown dat Will Jordan moeiteloos uit zijn mouw 
kon schudden leek onuitputtelijk. Jordan deed zijn routine als Sullivan nog eens over in The Doors 
(1991) van Oliver Stone 
Bij onze eerste ontmoeting informeerde hij en passant naar de beschikbaarheid van mooie jonge mei-

THE LEAGUE OF
EXTRAORDINARY
GENTLEMEN 
 

Wil Jordan als zichzelf, als Ed Sullivan, als Bela Lugosi, als Clark Gable, als GeneraalPatton en als Hitchcock.

door 
Michael Helmerhorst
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den in het Sodom Amsterdam. Ik trachtte hem uit te 
leggen dat goodold Amsterdam niet echt een soort 
Thailand was. 
 
TRASH TRAILER TREASURES 
De filmvoorkeur van dit selecte gezelschap fijnproe-
vers ging uit naar trailers en tv-teasers van curieuze 
B-producties waarbij mij het water in de mond liep 
en de aanwezigen luidkeels commentaar leverden. 
Dit programma was op smaak gebracht met van kleur 
verschoten airline commercials en de huis- tuin- en 
keuken-horror van safety-films. 
Een greep uit het gebodene:  
Curse of the Stone Hand (1965) een hergemonteerde 
Mexicaans, Chileense flick met de routinier John Car-
radine. 
The Indestructable Man (1956) met LonChaney Jr. als 
toxic avenger. 
The Beast of Yucca Flats (1961) met de worstelaar-ac-
teur Tor Johnson die na een nucleaire test in Ground 
Zero overleeft te hebben alsnog opduikt als de nieuwe 
holenmens. 
Mars needs Women (1966) bronstige marsmannen ne-
men de gestalte aan van saaie kantoorklerken en gaan 
op jacht naar vruchtbare maagden. 
Een geheimzinnig fragment uit The Dybbuk (1937) 
met Hebreeuwse ondertitels leidde tot heftige specu-
laties over de waarde van deze scherf van de Heilige 
Graal. 
Het geanimeerde gezelschap leek overigens de wijs-
heid in pacht te hebben wat betreft de ins en outs  van 
Hollywood, waarbij de giftige roddels van Louella Par-
sons verbleekten tot bakerpraatjes en oud nieuws. 
Vergeleken bij de ranzige trailers was het sluitstuk van 
de avond meestal een toonbeeld van cinematografi-
sche verfijning, zoals een featurette of kijkje achter de 

camera op de set van, noem maar wat, Tony Rome 
(1967). 
Zoals altijd in de directe nabijheid van Frank Si-
natra, waant eenieder zich een lid van de echte 
ratpack: het testosterongehalte stijgt tot het kook-
punt. Frank zelf blijft super cool temidden van alle 
opwinding en haantjesgedrag.  
De komiek Shecky Greene, als comedy relief inge-
huurd, zit Frank of zijn body double voortdurend 
op de hielen. 
Op de achterbank van een limousine wuiven Si-
natra en zijn regisseur Gordon Douglas elkaar de 
gebruikelijke obligate complimenten toe. “Gordo is 
a fine director, he has a marvellousquality, a disar-
ming attitude to get thingsdone his way.” 
“Frank is a very economic actor, one takes only.” 
 
CLOSING DEALS 
Aan het einde van de avond plachten de heren, ont-
nuchterd door de avondlucht maar toch wat wankel 
op de benen, hun discours voort te zetten terwijl zij 
uit de gestage stroom uptown-verkeer op Madison 
een taxi trachtten te wenken.  
Waarna elk naar zijn respectievelijke mansarde 
werd afgevoerd. 
Voordat ik mijn Yellow Cab inschuif zegt Alex ter-
loops: “As I stated earlier, Michael, nothing of the 
shown material is for sale, every item was obtained 
from private collections with great effort and did 
cost me a fortune alltogether.” 
In de dramatische stilte die dan valt kijkt hij mij 
over zijn zware montuur aan: “However, if you in-
sist in buying the whole lot, do me an offer I can’t 
resist.”

—HelmerhorstOp de set van Tony Rome. Boven: Sinatra met Gordon 
Douglas en script person. Midden: op de achterbank. 

Onder: de body double.
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NA DE STAGEPERIODE keerden we terug 
naar de NFA. Drie leerlingen besloten niet 
meer terug te keren: Meino Zeillemaker; Roy 

Logger en Otto Jongerius. Wat Meino ging doen 
weet ik niet, maar Roy en Otto vormden een film-
maatschappij. Tijdens de productie van Surprise 
Surprise viel Jan Res af dus bleven er 16 leerlingen 
over die uiteindelijk eindexamen deden.

Intussen hadden zich een paar veranderingen op 
de NFA voorgedaan. Directeur J.M.L Peters was 
vertrokken en Anton Koolhaas was hem opge-
volgd. Peters was de academicus en Koolhaas de 

kunstenaar die meer met de filmwereld te maken 
had. Maar wat ze gemeen hadden was dat ze con-
servatief waren en autoritair. Koolhaas volgde de 
lijn die Peters had uitgezet. Dat hield dus in dat 
de eindexamenfilms voortaan een maatschappelij-
ke referentie moesten  hebben. Onder Peters wa-
ren de eindexamenfilms moderne werkstukken in 
de stijl van de Nouvelle Vague. Peters had wel de 
nieuwe lijn uitgezet, maar Koolhaas was de eerste 
ervoor ging zorgen dat “dat moderne gedoe” voor-
bij was.

De tweede  verandering was dat er van locatie 
was gewisseld. Het gebouw van de Oost Indische 
Compagnie in de Oude Hoogstraat was verruild 
voor het voormalige Volkskrant-gebouw op de 
Nieuwezijds Voorburgwal. Het nieuwe onderko-
men was net als het Oost Indisch-gebouw oud.

Wel was het veel toegankelijker omdat het aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal lag, je hoefde niet lange 
gangen door om bij de lokalen te komen. Dus er 
was meer toeloop. Het isolement was doorbroken.

Met gemengde gevoelens kwamen de meeste vier-
dejaars terug op de NFA. Het algemene gevoel was 
laten we nu maar snel die eindexamenfilm maken 
en we hebben ook geen zin meer in die vele the-
oretische lessen. En we waren wat ontheemd. We 

waren de laatste klas en we kregen nu te maken 
met drie klassen onder ons. (waarvan de derde op 
stage was). Toen we ontdekten dat er twee leraren 
waren die praktisch dezelfde lesstof gaven als in 
ons tweede jaar  weigerden we nog die lessen te 
volgen.  Onze wens werd vervuld.

N.F.A.
De Nederlandse Filmacademie

deel 4
4e KLAS

(september 1968- juni 1969)

tekst Thys Ockersen
foto’s Ockersen e.a
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De invloed van Koolhaas was merkbaar toen er 
eindelijk een paar docenten kwamen die ‘regie’ gin-
gen doceren. De eerste was Willy Pos (voormalig 
directeur van de Amsterdamse Toneelschool) die 
toneelstukjes met ons doornam die werden vast-
gelegd met televisiecamera’s. Ook dat was nieuw; 
er was professionele tv-apparatuur aangeschaft en 
omdat een paar leerlingen tijdens de stage daar-
mee hadden gewerkt, werden dat de bedieners van 
deze nieuwe apparatuur. Andere leerlingen regis-
seerden en speelden de rollen. De tweede nieu-
we docent die  uit de tv-wereld kwam  was Gijs 

Stappershoef  die specialist was in TV adaptaties 
van verhalen. Hij was eigenlijk een toevoeging aan 
Koolhaas die zich alleen maar met filmadaptaties 
bezig hield..

De derde docent was niemand minder dan Fons 
Rademakers, voormalig acteur en bekend regis-
seur van films als Dorp aan de rivier; Makkers 
staakt uw wilde geraas en Als twee druppels water.  
Je kon natuurlijk geen interessantere docent heb-
ben dan Rademakers.

 
Er werden vier leerlingen uitgekozen om met Ra-
demakers aan de gang te gaan: Ernie Damen, Ger-
rit van der Meer, Fons Grasveld en ik. Fons besloot 
dat we een scène uit Rosemary’s Baby van Ira Levin 
gingen bewerken tot een draaiboek en dan zou een 
van ons mogen regisseren in de Cinetone Studio’s. 
De NFA had een deal met Cinetone om in een 
echte filmstudio compleet met een decor die scène 
te draaien. Fons Rademakers had bedacht dat het 
leuk zou zijn om Rosemary’s Baby te doen, zodat 
we later onze scène konden vergelijken met die uit 
Roman Polanski’s film die nog moest uitkomen. 
We werkten intensief met Rademakers. Hij zou 
ons niet alleen laten zien hoe je een stuk speelfilm 
regisseerde, maar ook hoe je een stuk proza moest 
omzetten in een scenario. Dat had Anton Kool-

haas ons eigenlijk moeten leren, maar die keek 
alleen maar of we een  mooi verhaal hadden ge-
schreven.Maar een mooi verhaal is geen scenario. 
Fons was onze coach, maar hij was zo dominant 
dat hij toch min of meer bepaalde hoe de scène 
eruit ging zien. En toen we later in de Cinetone 
Studio die Rosemary’s Baby-scène opnamen met 
Gerrit van der Meer als regisseur kwam Gerrit 
nauwelijks aan de beurt om te regisseren, Fons 
keek letterlijk over zijn schouder mee om instruc-
ties aan de acteurs te geven. Ook kon je zien dat hij 
de teksten meesprak. Het liefst speelde Fons zelf 

Willy Pos Fons Rademakers met zijn Oscar voor De aanslag

FONS RADEMAKERS 
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altijd de rollen in zijn  films. Wat we zagen was 
Fons als regisseur en acteur. Fons had ook voor de 
acteur en actrice gezorgd. Karin Meerman als Ro-
semary en Maxim Hamel als haar echtgenoot Guy. 
Die deden graag  mee, want je wist maar nooit of 
ze bij een volgende film van Fons Rademakers in 
aanmerking kwamen voor een rol.

De scène die we maakten zou ongeveer twintig 
minuten duren. Roman Polanski deed diezelfde 
scène in vier minuten. En hij was veel spannender 

dan de NFA versie, maar dat kon ook niet anders 
want een los fragment kan nooit spannend zijn. Ik 
merkte dat Rademakers tijdens de opnamen van 
Rosemary’s Baby ook een ontzettende drang had 
om te regisseren. omdat hij zijn laatste film De 
dans van de reiger in 1965 had opgenomen. Drie  
jaren waren lang voor Fons; zijn handen jeukten. 
Intussen praatte hij veel over een nieuw project, 
de thriller Because of the Cats, die hij wilde maken 
met Orson Welles in de hoofdrol van politie-in-
specteur Van der Valk. Het leek hem geweldig 

om die zware Welles een Nederlandse inspecteur 
te zien spelen vooral in een scène dat hij in een 
zwembroek in het zwembad lag. De vraag was of 
Orson Welles die scène wel zou willen doen. Maar 
Rademakers realiseerde zich dat hoe fantastisch 
Orson Welles ook was voor die rol (ook commer-
cieel gezien), het erg moeilijk was om de geniale 
gigant van Citizen Kane in het gareel te houden. 
Niet alleen had Welles de neiging om de regie over 
te nemen, maar als hij een dagje vrij had van de 
opnamen kon hij het in zijn kop halen om naar Pa-
rijs te vliegen om daar uitvoerig te gaan dineren 
en niet op tijd (of helemaal niet meer) terug te ke-
ren naar de filmset. Hij koos uiteindelijk voor ene 
Bryan Marshall die alleen in Engeland bekend was 
van de tv. Als het iets geworden was met Welles en 
Rademakers dan was het zeer de moeite waard ge-
weest om een “making of” van Because of the Cats 
te maken. Maar in  die tijd werden die nog niet 
gemaakt. Na Rosemary’s Baby verliet Rademakers 
de NFA om weer zijn eigen werk te doen. Hij was 
door Anton Koolhaas aangesteld als ‘hoofd drama’, 
maar ik denk dat het leraarschap hem niet lag.

Ik dwaal nu af van de NFA, maar Fons Radema-
kers is te interessant om niet nog wat momenten 
te vertellen over een aantal van onze ontmoetin-
gen. Ik kwam hem vaak tegen in de Leidsestraat, 
want hij woonde om de hoek op de Prinsengracht. Maxim Hamel (links) en Karin Meerman (rechts) met  Gerrit van der Meer in ‘Rosemary’s Baby’.  
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Aanslag naar het boek van Harrry Mulisch. Ik zat in 
het comité dat moest uitzoeken welke Nederlandse 
film naar  de Oscars ging. Vooral Paul Verhoeven en 
ik maakten ons sterk om De Aanslag voor te dragen. 
Ons argument was dat de film  die door Canon was ge-
produceerd de meeste kans maakte, omdat Canon het 
geld had om de film in Hollywood te promoten. Wil je 
kans maken op een Oscar dan moet je en goot budget 
voor promotie hebben. De andere Nederlandse kandi-
daten hadden die budgetten niet. Toen besloten werd 
door het comité dat de keuze viel op De Aanslag belde 
ik meteen Fons om het goede nieuws te vertellen. Ik 
zei zoiets van: “Fons , we hebben de De Aanslag uit-
gekozen.” Zijn antwoord was kort maar krachtig: ”En 
terecht”. Fons won de Oscar voor beste buitenlandse 
film.

Ergens in de jaren negentig deed ik vier maal een Q&A 
op de NFA die toen op de Overtoom was gevestigd. 
Dit was iets wat eigenlijk in mijn studietijd had moe-
ten gebeuren (zie Film Fun 77). Ik kreeg vier regisseurs 
van naam om mee te praten en de belangstelling was 
overweldigend. Het waren:  Roman Polanski, Robert 
Wise, Sam Fuller en Fons Rademakers. Na vele jaren 
waren Rademakers en ik dus weer terug op de NFA. 
Voor een volle zaal gaf Fons weer een prima perfor-
mance bij het praten over zijn filmcarrière. En we had-
den een clip van Als twee druppels water die op dat 
moment nog steeds verboden was. Het zat hem nog 

Die ontmoetingen waren nooit korte momenten, want 
Fons had veel te vertellen. Onder anderen dat hij Als 
twee druppels water aan de TROS kon verkopen, maar 
dat er een telegram uit Parijs was gekomen dat Fred-
dy Heineken de vertoning verbood. De reden was dat 
Freddy ooit Nan Los, hoofdrolspeelster uit de film, 
als vriendin had en die was er vandoor gegaan  met  
een coureur. Einde relatie. Freddy Heineken wilde niet 
meer dat de film ergens werd vertoond. Hij had die 
macht omdat hij  coproducer van de film was. Hij nam  
Als twee druppels water uit de roulatie, niet lang  nadat 
hij uitgekomen was in 1963. Voor Fons een harde klap, 
want niet alleen was de film een groot financieel suc-
ces, hij werd ook nergens meer vertoond. Fons dacht 
dat hij weg kon komen met de TROS-uitzending, maar 
de hand van Freddy reikte ver en het ging niet door. 
Pas na de dood van Heineken in 2002 kon de film weer 
vertoond worden.

Bij een  andere ontmoeting vertelde Fons dat hij  met 
Max Havelaar naar Hollywood was gegaan om hem te 
laten zien aan de directeuren van Twentieth Centrury 
Fox. Een van die directeuren kende hij nog omdat deze 
Fox in Amsterdam had vertegenwoordigd. Dus dat 
was een goede binnenkomer.  De film was overal goed 
ontvangen en de belangstelling was groot. Men wilde 
de film wel zien. “Omdat de Max Havelaar niet on-
dertiteld was,” vertelde Fons, “heb ik de hele film (170 
minuten) met de microfoon in de hand ter plekke na-

gesproken.” Groot was de teleurstelling 
toen Fons  de volgende ochtend vroeg in 
zijn hotel werd gebeld dat de hele directie 
was ontslagen. In Hollywood termen be-
tekent dat dat de nieuwe directie geen en-
kel project van de vorige overneemt. Dus 
men was niet meer geïnteresseerd in Max 
Havelaar. 

In 1986 maakte Fons Rademakers De 

Q&A op de NFA: Fons Rademakers en Thys.
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altijd dwars. Fons heeft nog kunnen meemaken 
dat Als twee druppelswater vrijgegeven werd.  
Terug naar de NFA in 1969.

 
Anton Koolhaas had een kleine opdrachtfilm 
binnengehaald bij het Toneel Museum. Blijkbaar 
deed het er niet meer toe dat een opdrachtfilm 
niet meer door NFA leerlingen mocht worden 
genaakt of hij dacht dat deze minder zou opval-
len dan de politiek beladen 10.3. 66. (zie Film 
Fun 77). Ik mocht dat filmpje maken. Ik denk 
dat Koolhaas allang doorhad dat ik wat  met to-
neel had, ook al was dat voornamelijk tv-toneel. 
In mijn jeugd zat ik elke donderdagavond aan 

de tv gekluisterd want dat was de ‘toneelavond’.  
Die opdrachtfilm ging over Johannes Jelgerhuis 
(1770-1836) die acteur en schilder was. Het To-
neel Museum deed een expositie over de man 
en er moest een begeleidend filmpje komen. Jel-
gerhuis was een man die een boek had geschre-
ven en les gaf in “Gesticulatie en Techniek”, een 
visie op de bewegingen die acteurs maken en de 
gezichten die ze erbij trekken op het toneel. Bij-
voorbeeld: wat voor gezicht trek je als je boos 
bent, als je verdrietig bent, of als je vrolijk bent. 
En  hoe beweeg je je op het toneel. Hij had er over 
geschreven en mooie tekeningen van gemaakt. 
Aan mij de taak om in een filmpje met een acteur 
(Robert Prager) en een actrice (Marjon Brands-

ma) die gesticulaties en technieken te laten zien. 
Tegenwoordig noemen we dat soort geacteer met 
grote gebaren overacting. Op oude foto’s en film-
fragmenten zie je de beroemde  Louis Bouwmees-
ter die gezichten trekken en grote  gebaren maken.

ANYON KOOLHAAS 
Koolhaas stond erom bekend dat hij als eindexa-
men werkstuk verwachtte dat er een script voor 
een lange speelfilm geschreven werd. Het scheen 
dat hij dat bijna elk jaar als opdracht gaf. Hij noem-
de het onderwerp De Boer en de Molenaar. Het 
ging over een boer wiens vrouw een verhouding 
begint met een molenaar. Ik weet niet of hij dat 
onderwerp zelf had bedacht of van een steekro-

V.L.N.R.: Zelfportret van Johannes 
Jelgerhuis als de waanzinnige 
King Lear, tekeningenvan Jelerhuis 
en hiernaast Louis Bouwmeester 
als Shylock.

JELGERHUIS EN HET GROTE GEBAAR 
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man had overgenomen. Het was een hele klus 
om van korte scrips naar een feature film-script 
te gaan. Ik ben vergeten wat er allemaal in mijn 
script voorkwam. Misschien was het van een van 
de andere leerlingen of van Koolhaas zelf, maar 
het kwam erop neer dat de boer met een grote 
zeis naar de molen gaat om met de molenaar af te 
rekenen. Als hij daar aankomt heeft de molenaar 
zich net opgehangen. De boer aarzelt gen moment 
en weet de molenaar nog net te redden door met 
zijn zeis het touw door te snijden. Van wie het idee 
ook was, in mijn onderbewustzijn is die eindscène 
in mijn hersenen blijven hangen. Ikgebruikte het 
in mijn eindexamenfilm Surprise Surprise,  waar-
in Shireen Strooker haar man Luc Lutz bedriegt 
met Peter Faber. Luc Lutz is uit op wraak en gaat 
achter Peter Faber aan. Hij wil hem neersteken, 
maar doet dat dit niet. Als Shireen arriveert zitten 
Luc en Peter gezellig om de tafel en neemt Shireen 
wraak door ze te vergiftigen. Klink dramatisch, 
maar het is een komische film. 
Ten tweede: ik vermoedde altijd—en dat heb ik 
tegen mijn klasgenoten ook uitgesproken—dat 
Koolhaas een kast vol scripts had en ze samens-
molt tot een scenario of boek waarmee hij kon 
scoren. Maar ik heb nooit een scenario of boek van 
zijn hand gezien dat over een boer en een mole-
naar ging.

Flip Brandon was conciërge geweest bij de Volks-
krant  en kwam met het gebouw op de Nieuwezijds 
Voorburgwal mee toen de NFA erin trok. Ik be-
steed aandacht aan hem omdat het een opvallend 
figuur was. Een kleine man met veel humor die  in 
de oorlog bij  een knokploeg had gewerkt. Dat kon 
je nog wel zien aan zijn gespierde gestalte. Hij was 
uitermate geschikt om kleine rolletjes in de NFA 
films te spelen. Het mochten ook figuratierollen 
zijn. Hij had er ontzettend veel plezier in.  Hij had 
charisma en dat kwam op film over. Ik castte hem 
in Een ongeluk wordt gevreesd, Surprise Surprise, 
Jachttafereel en Je filmt het zus of zo. In Surprise 

Surprise was hij de man die het oog van het meisje 
doorsneed. Daarvoor was hij met een cameraman 
naar het abattoir gegaan om een koeienoog door te 
snijden. Toen de film een grote rel veroorzaakte na 
de uitzending bij de VPRO had hij de grootste lol 
en was hij opeens bekend. Flip  heeft in tientallen  
films van  de NFA  en daarbuiten meegedaan. Op 
de IMDB ( International Movie Data Base) staan 
behalve Surprise Surprise en Jachttafereel  nog 
maar een paar films vermeld: Dropout (van Pim 
& Wim), Peter en de Vliegende Autobus (van Karst 
van der Meulen), Meneer Klomp (van Roy Log-
ger en Otto Jongerius) en Martijn en de Magiër 
(van Karst van der Meulen). De rest van zijn rollen 
staat niet genoteerd. Het moeten er heel veel zijn 
geweest. Toen hij met pensioen ging werd er door 
NFA-leerlingen een filmpje over hem gemaakt. En 
het was bomvol in de zaal bij zijn afscheid. Ik ge-
loof niet dat er ooit een filmpje is gemaakt over een 
van de docenten en van een afscheidfeestje heb ik 
ook nooit wat gemerkt.. Dat maakt Flip Brandon 
in menig opzicht uniek.

 

FLIP BRANDON 

CONTROVERSE ROND  EINDEXAMEN FILM
J.M.L. Peters en Anton Koolhaas hadden dus de 
lijn uitgezet dat de eindexamenfilms voortaan een 
maatschappelijke referentie moesten hebben. Dat 
kon je op vele manieren interpreteren, maar in ie-
der geval moest het afgelopen zijn met dat “mo-
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—Thys Ockersen

Thys krijgt zijn diploma uitgereikt door Anton Koolhaas.

derne gedoe”. Dat “moderne” gedoe was heel erg 
noodzakelijk om het roer van de Nederlandse film 
om te gooien. Die ommezwaai kwam natuurlijk in 
samenhang met de seksuele revolutie zodat films 
vrijmoediger werden. Dat zag je bij de nieuwe ge-
neratie filmers  die van de NFA kwamen, SKOOP 
hadden opgericht en met films als Een ochtend 
van zes weken van Nikolai van der Heyde, Het 
Gangstermeisje van Frans Weiss, Liefdesbekente-
nissen van Pim de la Parra en Wim Verstappen en 
De verloedering van de Swieps van Erik Terpstra. 
Het was altijd al moeilijk voor academie-leerlin-
gen om een baan in de filmwereld te krijgen. Niet 
iedereen was geschikt om een eigen film van de 
grond te krijgen.  Hoe graag ik ook een speelfilmpje 
had willen maken voor mijn eindexamen, ik kwam 
uit op een compromis. Het was een gespeelde in-
structiefilm over kijkgewoonten. Surprise Surpri-
se (waarover meer staat in Film Fun 74). Het was 
een speelfilmpje met een opdracht. Ik moest uit-
leggen hoe je verrassingen en zelfs schokeffecten 
in een verhaal kon brengen. Dat was het excuus. 
Mijn klasgenoten kwamen met de volgende films: 
Open van 19.00 -07.00 van Kees Kuiper en Richard 
Hock was een documentaire over een nachtasiel 
voor mannen; Ik van Govert Veld, Rene Swetter, 
Richard Hock en Kees Kuiper ging over basiscon-
flicten bij kleine kinderen en Gewoonte was een 
documentaire van Rene Swetter over de slechte 

kwaliteit van nieuwbouw. Sociaal gerichter kon je 
hiet niet hebben. Vreemd genoeg waren er toch 
nog een paar echte speelfilmpjes. Wat mij niet was 
gelukt, hadden zij wel voor elkaar gekregen. Erg 
consistent was Koolhaas dus niet. De man met de 
1000 tanden van Fons Grasveld was een goed ge-
maakte horrorfilm, maar was ouderwets. Flip Jan-
sen was met Kristal de enige die een eigenzinnig 
surrealistisch speelfilmpje had gemaakt. 

Vooral Dick Ouwendijk van de Nieuwe Linie stoor-
de zich aan de nieuwe weg die Koolhaas met de 
NFA had ingeslagen. Hij vond dat er wel vakkun-
dig werd gefilmd, maar dat 
de vrije geest, de inspiratie 
en de artisticiteit weg was. 
Het was ouderwets filmen. 
Koolhaas zei tot zijn ver-
dediging onder meer dat 
hij een lijn volgde die door 
de overheid was uitgezet. 
Maar daar stond hij volle-
dig achter.

Persoonlijk was ik mis-
schien teleurgesteld dat 
Surprise Surprise niet 
echt helemaal een speel-
film was geworden. Maar 

ik had geen reden tot klagen. Ik kreeg prachtige 
kritieken (ook van Dick Ouwendijk). De film werd 
vertoond op filmfestivals van Chicago, Edinburgh 
en Mannheim; hij kreeg een prijs in Chicago en 
werd door de VPRO p televisie vertoond. En door 
die VPRO-vertoning werd hij berucht als die film  
met het doorgesneden oog. Al dat soort dingen was 
waarschijnlijk nooit gebeurd met het speelfilmpje 
dat ik ooit wilde maken.
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Drie generaties Barrymore. V.l..r John sr., John jr. en Drew

MICHAEL KEATON TERUG ALS BATMAN

Michael Keaton was de caped crusader in 1989 
in Batman en in 1992 in Batman returns. Allebei 
geregisseerd met veel fantasie door Tim Burton. 
Veel mensen vinden hem de beste vertolker van 
Batman. Maar hij zal  niet meer de hoofdfiguur 
zijn . Dat moet dan gebeuren in The Flash  waar 
alles draait om Flash die terug gaat in de tijd om 
zijn moeder te redden. Daarna reist hij naar het 
universum waar Batman fungeert als een oude 
mentor. Intussen is ook Robert Pattison te zien als 
Batman in een film die in 2021 uitkomt en die The 
Batman heet. Michael Keaton is alleen nog in on-
derhandelingen en wie de Flash speelt is ook nog 
niet bekend.

MAMA MIA, HERE WE GO AGAIN... 
AND AGAIN... AND AGAIN...

Amanda Seyfried die Meryl Streep’s dochter in 
Mamma Mia 1 en 2 speelde wil absoluut dat er 
een derde deel komt. Ze beweert dat alle mede-
spelers uit de films graag  bij elkaar willen komen 
om op dat eiland in Kroatië weer vrolijk de Abba 
liedjes te zingen. Amanda heeft  het al helemaal 
uitgedacht. Er moeten nieuwe liedjes komen want 
de voorraad oude liedjes zijn op. Hoe Bennie en 
Bjorn daar over denken is niet bekend. De enige 
van de vorig cast die heeft toegezegd is Stellan 
Skarsgard. Hij en Amanda zijn bepaald niet de 
grote trekkers  van de vorige films. En moet Meryl 
Streep nu weer opnieuw uit de dood opstaan? Er 
is een echt goed nieuw verhaal nodig, mooie nieu-
we liedjes en wat interessante nieuwe acteurs en 
actrices.

DREW AND JOHN DREW BARRYMORE

Drew Barry more heeft zich voor het eerst uitge-
laten over haar vader John Drew Barrymore. Ze 
waren allebei nazaten van de grote Barrymore dy-
nastie. John  Drew was de zoon van de grote John 
Barrymore. Hij had niet diens acteertalent, maar 
wel diens  wilde gedrag met veel drank. Drew be-

greep dat haar vader anders was. “I loved him not 
for who I wanted him to be, but for who he was.” 
Ook Drew Barrymore heeft haar wilde dagen ach-
ter de rug met veel drugs gebruik. In haar boek 
spreekt ze openhartig over haar jeugd. 

KIRSTEN STEWART ALS PRINCES DIANA

Kirsten Stewart gaat de  rol van Prinses Diana ver-
tolken in Spencer . De film speelt zich slechts af in 
drie dagen in de vroege jaren negentig wanneer 
Diana ( haar echte naam was Spencer) besluit dat 
haar huwelijk met Charles niet werkt. Ze neemt 
haar beslissing tijdens de 
feestdagen op het landgoed 
Sandringham in Norfolk. De 
regisseur is de Chileen Pab-
lo Larrain die iets heeft met 
biografieën, want hij maakte 
eerder Jackie. Vorige vertolk-
sters van Diana waren oa Nao-
mi Watts en Catherine Oxen-
berg.

Kirsten Stewart
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GING PORNOSTER 
RON JEREMY TE VER?

De Amerikaanse pornoster 
Ron Jeremy is aangeklaagd 
voor de verkrachting van 
drie vrouwen en de aanran-
ding van een vierde vrouw 
tussen 2014 en 2019. Jere-
my werd bekend door zijn 
optredens in ruim twee 
duizend films. In het Guin-
ness Book of Records staat 
hij genoteerd als ‘de meeste 
verschijningen in pornofilm’. 
Afgelopen jaren was hij ook 

in ander tv-werk te zien, waaronder muziekvideo’s 
en de reality show The Surreal Life. Na meer dan 
veertig jaar ’actief’ bezig te zijn geweest kan hij het 
nu rustig aan doen, want  zijn manager heeft aan-
gegeven hem niet meer te willen vertegenwoordi-
gen in afwachting van het vonnis.

NIEUWE ’PIRATES OF THE CARABEAN’-FILM

De Disney Studio heeft goud verdiend met vijf 
Pirates of the Caribbean. Niets staat ze in de weg 
om nog een zesde film te maken. En Johnny Depp 
zal ook wel willen want hij heeft schatten verdiend 
met zijn rol van Jack Sparrow en dat zijn ook de 
enige films waarin hij die schatten waard is. Maar 
toch wordt er aan iemand anders gedacht. Volgens 
Disneyblog The Disinsider hebben de makers hun 
hoop gevestigd op Marvel actrice Karen Gillian. 
Karen was al te zien in Avengers: Endgame, de Ju-
manji films en Gardians of the Galaxy. De kans be-

staat dat ze Red gaat spelen; de vrouwelijke piraat 
die in de Disney parken veel aandacht trekt. Disney 
wil eigenlijk wel van Johnny Depp af omdat hij 
vanwege de slechte publiciteit die hij krijgt vanwe-
ge het huiselijk geweld met zijn ex-vrouw Amber 
Heard. Het kan natuurlijk ook zijn omdat hij veel 
te duur is geworden en Karen Gillian minder kost. 
Maar met een nieuwe hoofdrolspeler of -speel-
ster een Pirates of the Caribean film maken is een 
enorme gok.

JACK REACHER 3

Er is sprake van een Jack Reacher 3. Waarschijnlijk 
gaat Tom Cruise niet voor de derde keer Jack Rea-
cher vertolken. Toen hij nog wel deel 3 wilde ma-
ken hadden hij en regisseur Christopher McQuarrie 
het plan om het derde deel veel meer sinister  

maken dan het de vorige delen. Het moest meer 
een film voor “boven de achttien worden”zoals dat 
vroeger heette. Maar daar verlies je wel een groot 
deel van je publiek mee. In ieder geval zijn  Cruise 
en McQuarrie met iets bezig te ontwerpen waarbij 
Tom Cruise nog meer afwijkt van zijn imago en dat 
nog meer sinister zal zijn dan wat Jack Reacher 
3 had moeten zijn. Zo sinister dat Jack Reacher 3 
daarbij vergeleken een kinderfilm is

NIEUWE ANNE FRANK FILM 

Een Nederlandse Anne Frank film is nooit gemaakt. 
(wel was er een tv stuk met Jip Wijngaarden als 
Anne Frank) Dat gaat nu gebeuren met Mijn beste 
vriendin Anne Frank. De film is gebaseerd op het 
dagboek van de nu negentig jarige Hannah Goslar 
die in het concentratiekamp Bergen- Belsen in 
1945 geprobeerd heeft Anne te redden. De film 
wordt geproduceerd door Netflix en Ben Sombo-
gaard is de regisseur. Er is nog niets bekend over 
de cast.

Tom Cruise als Jack Reapet
Hannah Goslar
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De op 6 juli overleden Maestro Ennio Morricone laat een enorme erfenis aan  
dynamische en inventieve filmmuziek na, waarvan de bijzondere instrumentatie 
en de schurende thema’s in het collectieve geheugen gegrift staan. Morricone was 
onmiskenbaar de grootste toonkunstenaar die de zevende kunst ooit diende met 
zeer uiteenlopende scores voor elk denkbaar  filmgenre. 
De opmaat naar zijn loopbaan als componist van filmmuziek kwam in een stroom-
versnelling door de befaamde Dollar-trilogie van zijn oude schoolmakker, de regis-
seur Sergio Leone, die het zieltogende westerngenre nieuw leven inblies.De nauwe 
samenwerking tussen de twee mannen leidde tot de perfecte versmelting van beeld 
en muziek, door de filmcriticus Laurence Staiggemunt ’The opera of Violence’ ge-
noemd. 
De Italiaanse western was niet zozeer een lofzang op het wilde westen als wel een 
politiek geladen klassendrama dat zijn roots had in het neorealisme. De ‘wide open 
space’ van de frontier werden door Amerikaanse componisten verklankt in caval-
ry-gallops en ‘home on the ranch’-deuntjes. Morricone daarentegen accentueerde 
de weidse leegte van het western-landschap met het muzikale equivalent van hui-
lende coyotes, ratelslangen en zweepslagen. 
Bij Morricone traden ongebruikelijke instrumenten op de voor-
grond zoals de mondharp, kazoo, panfluit, glaspiano, sitar, pene-
trante orgeltjes en venijnig geplukte mandolines. 

Van dit veelstemmige instrumentarium werd de klaaglijke mond-
harmonica uit Once upon a time in the West (1968) het kenmerk van 
zijn iconische stijl.  
De generatie Hollywood componisten van na de oude garde (Max 
Steiner en Franz Waxmann) was vooral schatplichtig aan de ontrege-
lende dissonanten van Strawinsky’s ‘Le Sacre du Printemps’ die door 
Jerry Goldsmith totaal werd gedemonteerd en gerecycled. De als 
avantgarde componist begonnen Morricone ontleende zijn bijzonde-
re idioom aan de kort aangebonden, straffe cadansen en snerpende 
boventonen van de Siciliaanse volksmuziek. Frenetieke en weerbar-
stige ritmes waaraan de complete orkestratie werd opgehangen (The 
Untouchables 1987 - Dimenticare Palermo 1990). 
Voor The Good, The Bad & The Ugly (1966), het sluitstuk van de dol-
lartrilogie, trok Leone het  geweld-spectrum open tot de proporties 
van de Amerikaanse burgeroorlog, met door merg  en been gaande 
soldatendeuntjes van Morricone tot gevolg. De apotheose van deze 
‘opera of violence’ vindt plaats op een uitgestrekt kerkhof waar Mor-
ricone alle registers opentrekt om de extatische  hebzucht naar een 
goudschat muzikaal te evoceren. Dit is slechts de opmaat naar een 
grandioos getoonzette finale waarin de drie Hollywood-veteranen 
Eastwood, Van Cleef en Wallach het in een triangle shootout tegen 
elkaar opnemen.   
Het buitensporige en operatesk georkestreerde geweld van Sergio 
Leone was van grote invloed  op de nadagen van de Amerikaanse 
western met regisseurs als Arthur Penn en Sam Peckinpah. 
De muzikale component van deze herdefinitie van het genre was 

echter voorbehouden aan  de maestro himself en 
enkele navolgers als zijn kompaan Bruno Nicolai. 
Morricone verstond als geen ander de kunst van het 

door 
Michael Helmerhorst
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samentrekken van een hele score rond één repeterend element zoals een ein-
deloos aangeslagen pianotoets (Il Grande Silenzio 1968), een speeldoosje (For 
a few $$ More 1965) of een tikkende wekker (My name is Nobody 1973) 
Zijn veelzijdigheid bewees hij in meer dan 500 filmscores waarin steeds nieu-
we wegen werden  bewandeld met onverwachte combinaties van instrumen-
ten en vocale elementen.Grootse en meeslepende orkest en koorwerken voor 
Novecento (1976) en The Mission (1986), lispelende en hijgende zangstukken 
voor psychedelische erotica, hypernerveuze percussie voor de slasher-movies 
van Dario Argento, atonale soundscapes voor SF, horror en politieke thrillers. 
Morricone was van alle markten thuis zonder ooit zijn specifieke stijl te ver-
kwanselen. 
De acteur Gian Maria Volonte die excelleerde als psychopathische desperado 
in de twee eerste dollar-films, speelde een machtswellustige politiechef  in 
Elio Petri’s politieke parabel De Dader staat boven Verdenking uit 1970. Deze 
Kafka iaanse thriller in de theatertraditie van Dario Fo werd door de muziek 
van Morricone voortgestuwd, een parmantige en dwingend ritmische score die 
zich voor altijd in het brein nestelt. 
Voor de ouverture van The Hatefull Eight (2015) van Quentin Tarantino greep 
Morricone terug op zijn beproefde onrustige cadansen en ostinato motieven 
die zich dreigend ontvouwen tot een magistraal orkestwerk. 
 
Wie ooit (zoals ondergetekende) rondliep op de heilige grond van de Sierra 
Nevada in Spanje en de verwaaide restanten van het voor For a Few $$ More 
gebouwde Potemkin dorp bezocht, hoorde boven het aanhoudende gezaag van 
de krekels de panoramische muziek van de Maestro di tutti di Maestri bij elke 
voetstap in het gloeiende zand. 

 

—Helmerhorst
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Goebbels); Holocaust (als Himmler); Hamlet (als Po-
lonius). In 1989 werd Ian Holm benoemd tot Com-
mandeur in de Orde van het Britse Rijk. Hij was vier 
keer getrouwd, oa 
met actrice Pene-
lopeWilton. Over-
leden als gevolg 
van de ziekte van 
Parkinson.

Toen hij 7 jaar oud was 
zag hij een toneelvoor-
stelling van Les Mi-
serables met Charles 
Laughton in de hoofd-
rol. Dat inspireerde 
hem om acteur te wor-
den. Hij debuteerde in 
1956 in het toneelstuk 
Love Affair. Hij zou 
jarenlang voornamelijk opvallen als toneelacteur 
en hij in 1973 kreeg hij een Tony Award voor een 
Amerikaanse opvoering van  Harold Pinter’s  The 
Homecoming. Het toneelspelen hiel een aantal jaren 
op omdat hij hevige aanvallen van plankenkoorts 
kreeg. Maar zijn tv en filmrollen kwamen er in over-
vloed. hij kreeg in 1968 een BAFTA voor beste bijrol 
in The Bofors Gun  en in 1981 een Oscar Nominatie 
voor Chariots of Fire. Voor het grote publiek werd 
hij bekend door de rol van android in Alien. Omdat 
hij niet al te groot was speelde hij een aantal keren 
Napoleon o.a. in  Time Bandits. En hij was Bilbo in 
The Lord of The Ring en de Hobbit Films. Andere be-
kende  films waar Ian Holm in zat: Nicholas and Al-
exandra; Young Winston; Robin and Marian; Dream 
child (als Lewis Carroll); Inside the third Reich (als 

IN MEMORIAM

Ian Holm 
U Ian Holm Cuthbert, Essex, 12-9-1931 ? 19-6-
2020, Londen

Marion Hansel groeide 
op in Antwerpen en werd 
actrice in Brussel. Omdat 
ze acrobatiek had geleerd 
in een circusschool, kreeg 
ze in 1977 een bijrol in 
L’une chante l’autre pas 
van Agnes Varda.  Ze zou 
blijven acteren, maar te-
gelijkertijd richtte ze een 
filmmaatschappij op en 
ging ze met een filmca-

mera de wereld rond. Ze maakte haar eerste speelfilm 
Le Lit in 1982 en ze won een filmprijs voor de beste 
Belgische Film. Drie jaar later won ze een Zilveren 
Leeuw voor Dust  waarin Jane Birkin en Trevor Ho-
ward de hoofdrollen hadden. Ze zou in totaal vijftien 
films maken waarin een geliefd thema de confronta-
tie van mens en natuur was.  Haar laatste film Il etait 
un petit navire uit 1919  was een autobiografische 
documentaire die ze in een 
ziekenhuis maakte waar ze 
herstelde van een hartope-
ratie. Uiteindelijk overleed 
ze aan de gevolgen van haar 
hartkwaal. 

Marion Hansel 
U Marion Ackermann, 12-2-1949  ? 8-2-2020, 
België

Lord of the Rings met Elijah Wood

Begon in  New York als ont-
werper en etaleur in een 
warenhuis. Van uit die po-
sitie werd hij gevraagd om 
kostuums te ontwerpen voor 
films als Blume in love; The 
last of Sheila; Sleeper en In-
teriors. In 1974 maakte hij de 
overstap naar het schrijven 
en regisseren van een tv film 
Virginia Hill. Dat leidde in 1981 tot zijn filmdebuut 
met The incredible shrinking woman. Hij werd een 
zeer succesvol regisseur zowel in het populaire ge-
nre zoals  St. Elmo’s Fire, The lost boys ; Flatliners 
en  A time to kill  als ook met kleinere, controver-

Dust, met Jane Birkin en Trevor Howard

Joel Schumacher 
U NYC, 29-8-1939 ? 22-6-2020, NYC
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Toneel en scenarioschrijver . 
Heeft ook een paar films ge-
maakt. Zijn eerste toneelstuk 
in 1957 was The brick and 
the rose. Zijn eerste tv credit 
was een aflevering van de 
tv serie Route 66 in 1963. In 
1964 werd hij bekend door 
zijn  script SF film Seconds 

Batnan and Robin metGeorge 
Clooney,, Alicia Silverstone 

enChris O’Donell  

siële producties 
als  Flaw less; 8mm 
en Phone Boot. 
Zijn  twee Batman 
films Batman 
Forever en Batman & Robin vielen zowel artistiek 
als commercieel zo tegen dat Warner Bros. besloot 
om niet verder door te gaan met het maken van 
Batman-films. Zijn verklaring voor het falen van de 
Batman-films was dat hij onder druk stond van de 
speelgoedfabrikanten om familievriendelijke films 
te maken. (de vorige twee Batman films van Tim 
Burton waren heel somber). Schumacher’s laatste 
werk was twee afleveringen van House of Cards  in 
2013 . Hij overleed ten gevolge van kanker.

Lewis John Carlino
U NYC, 1-1-1932 ? 17-6-2020, Washington

Ze was de dochter van 
acteur Tyrone Power en 
actrice Linda Christian. 
Ze behoorde tot een 
acteurs dynastie, want 
niet alleen haar zusje 
Romina en broer Tyrone 
power jr.gingen acteren, 
maar ook haar grootou-
ders  Tyrone Power sr 
en Helen Emma Reaume 
waren bekende acteurs 
en er was zelfs nog een 
overgrootvader die Tyrone Power heette. 
Taryn had een bescheiden filmcarrière en ze had 
ook niet het talent van haar voorouders. Ze maakte 
maar acht speelfilms waarbij ze opviel in een bijrol 
als Valentine de Villefort in The Count of Monte 
Cristo met Richard 
Chamberlain als  de 
Graaf van Monte 
Cristso. En ze zat in 
de fantasie film Sin-
bad and the Eye of 
the Tiger waarvoor 
ze en Saturn Award 
nominatie kreeg als 
beste actrice.

met Rock Hudson in de hoofd-
rol. De film werd in Cannes 
vertoond. Hij werd ook inter-
nationaal erkend want in 1966 
schreef hij voor de Zweedse 
tv Tupp tupp men ingen hona.
In vijftig jaar zou Lewis John 
Carlino een grote diversiteit 
aan scripts afleveren: The Fox 
(een verhaal of een lesbische 
relatie1966); Seconds (SF met 
Rock Hudson over een man 
die een ander gezicht krijgt 
1967); The Mechanic (harde actie met Charles 
Bronson1973), Crazy Joe ( misdaadfilm met Peter 
Boye 1974); The sailor who fell with grace from the 
sea ( een gepassioneerd liefdesverhaal met Kristof-
fersson en Sarah Miles 1976) en I never promised 
you a rosegarden ( over een jonge meisje dat balan-
ceert tussen fantasie en werkelijkheid). 
Slechts een deel van zijn film- en tv scenario’s wa-
ren originele werken, maar toch ontving hij veel 
prijzen. Voor The Fox  kreeg hij een Golden Globe 
nominatie; voor The Brotherhood een Writers Gulid 
nominatie; voor I never promised you a rose garden 
een Academy Award nominatie  en een Writers 
guild nominatie; voor The Great Santini een Wri-
ters guild nominatie en voor Resurrection een Sa-
turn Award nominatie. Hij overleed ten gevolge van 
bloedkanker.

Taryn Power
U LA, 13-9-1953 ? 26-6-2020, Wisconsin

Sinbad and the Eye of the Tiger
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Zijn vader was een kleding 
fabrikant en zijn moeder en 
operazangeres. Zijn moeder 
ontdekte dat Johnny op zijn  
vijfde jaar een absoluut ge-
hoor had. Hij studeerde aan 
de beroemde muziekschool 
Juilliard. Als trompettist en 
trombonist werkte hij voor 
bands van oa Buddy Rich 

en Jimmy Dorsey. Tevens was hij componist voor 
jazzmusici als Chet Baker en Count Basie. Vanaf de 
eind jaren vijftig schreef hij filmmuziek . Zijn eerste 
soundtrack was in 1957 voor I want to live. Samen 
met tekstdichter Paul Francis Webster kregen ze 
een  Osdcar en en Grammy voor het liedje The sha-
dow of your smile uit de film The sandpiper in 1965. 
Een jaar later kregen ze voor 
An American Dream een Oscar 
nominatie. 
Een van zijn bekendste lied-
jes was Suicide is painless uit 
M.A.S.H.  Andere bekende 
films waarvoor hij componeer-
de waren oa:  The Russians 
are coming The Russians are 
coming; Point Blank; The Last 
Detail; Agatha en Being There.

Zijn eerste baantje 
was reparateur 
van naaimachines, 
maar toen zijn 
broer in een krant 
iets las over een 
dramaworkshop 
bracht dat voor Carl een verandering teweeg en hij 
ging studeren aan de universiteit van Georgetown. 
Hij kwam in een paar musicals terecht op Broadway 
en daarna kwam hij als acteur en  tekstschrijver 
terecht bij Your show of shows van Sid Caesar waar 
onder anderen Mel Brooks en Neil Simon werkten. 
In 1961 was hij de bedenker van The Dick van Dyke 
Show en had hij een bijrol. Teleurstellend voor hem, 
want hij had gehoopt dat hij de hoofdrol zou krijgen 
van die show. Carl Reiner was nooit een hoofd-
rolspeler, maar zou zich ontwikkelen als scena-
rioschrijver, producer, regisseur, schrijver  en bij-
rolspeler. Hij had veel succes 
met Mel Brooks als komisch 
duo in The Steve Allen Show 
en met optredens van The 
2000 year old man. Hij was 
de maker van een aantal bi-

Johnny Mandel 
U NY, 29-6-1925 ? 29-6-2020, Californië

The Dick van Dyke Show, met Dick 
van Dyke (links) en Carl Rainer. 

Tussen hen in Morey Amsterdam.

zarre  en erg leuke films  zoals The Comic (met Dick 
van Dyke); The Jerk (Steve Martin); Dead men don’t 
wear plaid (met Steve Martin) en The man with two 
brains (met Steve Martin). In 2000 ontving hij The 
Mark Twain Prize for American humour. Deze ere-
prijs staat los van de 26 nominaties en prijzen die 
Carl Reiner voor zijn werk kreeg. Een van zijn drie 
zoons is Rob Reiner, ook een komisch acteur, scena-
rioschrijver en regisseur.

Carl Reiner 
U NY, 20-3-1922 ? 29-6-2020, Beverly Hills

Linda Cristal
Marta Victoria Moya Burges, Buenos Aires, U 
23-2-1934 ? 27-6-2020, Beverly Hills

Ze was de dochter van een 
Fransman en een Italiaanse. 
Ze werd door en Mexicaan-
se filmproducent ontdekt 
en zou een aantal jaren in 
Mexicaanse films optreden. 
In 1958 maakte ze haar Hol-
lywood filmdebuut in The 
last of the fast guns en in 
1959 kreeg ze een Golden 
Globe Award voor de komedie  The Perfect Fur-
lough. Dit leidde tot eerste klas films als The Alamo 
en Two rode together. 
Van 1967 -1971 speelde ze in de tv serie The High 
Chapparal  waardoor ze over de hele wereld be-
roemd werd. In 1970 en 1971 kreeg ze opnieuw 
een Golden Globe als beste serie vertolkster in 
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drama. Het Duitse 
tijdschrift Bravo 
deed een stem-
ming onder de 
lezers en ze kreeg 
in 1970 de Zilveren 
Otto en in 1972 de 
Bronzen Otto. Bo-
vendien kreeg ze in 
Duitsland in 1970 
de grote filmprijs 

de Bambi. Na The High Chapparal speelde ze niet 
zo veel meer in films in 1985 keerde ze terug naar 
Argentinië en speelde een tijdje in de Soap Rossie.

IN MEMORIAM

Linda Cristal met Leif Erickson in High Chapparal

Earl Cameron 
U Bermuda, 8-8-1917 ? 3-7-2020, Warwick-
shire, U.K.

Hij was een van de eerste zwar-
te acteurs die in Engeland in de 
jaren vijftig kon werken. Dat ge-
beurde in 1951 in de film Pool 
of London. Alleen in de jaren 
dertig waren er zwarte acteurs 
in films te zien, oa Paul Robe-
son. Na Pool of London zat hij 
oa  in Simba, Saphire; Tarzan 
the Magnificent; Guns at Batasi; 
Thunderball; Cuba en The Queen. Op tv was hij oa 
te zien in Danger Man; The prisoner; Dixon of Dock 
Green; Docor Who; Dalziel and Pascoe en Lovejo 

Men beschouwde 
Earl Cameron als 
iemand die een ver-
frissende bijdrage 
leverde aan de ou-
derwetse beschrij-
vingen van rasre-
laties in de Britse 
film. In 2009 werd hij be-
noemd tot Commander of the Order of the British 
Empire.

Met Helen Mirren in The Queen.

Ennio Morricone 
U Rome, 10-11-1928 ? 6-7-2020, Rome

Ennio Morrricone 
was componist, di-
rigent en ook ooit 
trompettist. Zijn 
vader Mario Mor-
ricone leerde hem 
muziek te lezen 
en instrumenten 
te bespelen. Toen hij zes jaar was maakte hij  zijn 
eerste composities. Hij componeerde popsongs, 
een 150 tal  klassieke werkstukken waaronder een 
opera en zo’n  500 muziekstukken voor films en tv 
series. Morricone’s omvangrijke carrière omvat de 
muziek voor 70 prijswinnende films waaronder alle 
films van Sergio Leone zoals A fistful of Dollars, For 
a few dollars more; The Good the Bad and the Ugly, 

Once upon a time in the west en Once upon a time 
in America; Bernardo Bertoluci’s Novecento; de La 
Cage aux folles films; The Thing; The Mission; The 
Untouchbles en  de Trantino films Kill Bill, Inglorious 
Bastards ; Django Unchained en The Hateful Eight.
Met meer dan tien miljoen verkochte exemplaren 
van Once upon a time in the west werd de soundtrack 
een van de succesvolste instrumentale soundtracks. 
Zijn filmmuziek voor The Good the bad and the Ugly 
en The Mission wordt als invloedrijk beschouwd. Ze 
haalden in Amerika de goudstatus (RIAA).

Morricone verkocht wereldwijd 70 miljoen scores, 
compilaties en singles. In 1971 ontving Morrico-
ne een eerste gouden plaat (Disco d ‘Oro) voor de 
verkoop van 1 miljoen platen in Italië en een Targa 
d’Oro voor de wereldwijde verkoop van 22 miljoen 
platen.

Morricone stond erom bekend dat hij in tegenstel-
ling tot bijna alle andere filmcomponisten niet de 
score schreef op de film die hem werd gepresenteerd. 
Hij draaide het om. Hij schreef een score aan de 
hand  van een script en dan moest de regisseur zijn 
best doen om  de filmbeelden daar aan te passen. De 
scores van Morricone waren  een zelfstandig iets. 

Hij was getrouwd met  Maria Trava . Zij heeft lied-
jes geschreven voor de muziek van haar man. Hun 
dochter Andrea is ook componist en dirigent. Ennio 
Morricone overleed als gevolg van een val.

Zie ook pagina 33 van dit nummer
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Angie Dickinson
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