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Ze was niet buitengewoon mooi, maar wel heel erg sexy. Ze had talent en 
was een goede actrice. Toch zijn er maar weinig films die in de herinnering zijn 
gebleven. In ieder geval had ze een turbulent leven met interessante mannen.

ANGIE DICKINSON
ONGEREMD EN SEXY

ANGIE werd geboren als Angelina Brown op 30 
september 1931 in Kulm, Noord Dakota. Een 
stadje dat ze in Amerika een ‘sleepy town’ noe-
men. Het stadje was gesticht door Duitsers en 
Russen die hun strikte geloof en harde werkethiek 
meebrachten. Angie’s vader was de eigenaar van 
de locale krant The Kulm Messenger die eenmaal 
per week uitkwam. Hij drukte en schreef het 
nieuws en Angie’s moeder, Fredericka geboren 
Hehr zette de krant in elkaar. De krant bracht niet 
veel geld op, maar ze waren al blij in die vroege 
dagen van de Depressie met wat er binnen kwam. 
Niet lang na Angie’s geboorte verhuisden ze naar 
een iets grotere stad, Edgeley, waar haar ouders 
The Edgeley Mail gingen uitbrengen. Maar het 
was net zo’n saai stadje christelijk stadje als Kulm.

Angeline had haar naam al heel snel veranderd in 

Angie. Ze had twee zusters Mary Lou en Janet. 
Van jongs af aan was Angie op zoek naar de leuke 
dingen van het leven. Zoals Janet zei: “Met Angie 
had je altijd veel plezier. Ze lachte altijd. Ze hield 
van pret maken en ze was leuk.” Angie was van de 
drie meisjes degene die het meeste uitging. Over 
zichzelf zei ze: “ Ik flirtte al als heel jong meisje. 
Ik verkocht kussen voor een stuiver. Ik was zo 
gek op jongens dat het schaamteloos was.” Soms 
sprak ze op dezelfde dag af met twee jongens. Het 
gezin was streng katholiek en haar gedrag werd 
niet op prijs gesteld. Ze had heel veel vertrouwen 
in zichzelf. Ze zag er een beetje uit als Marilyn 
Monroe toen die nog Norma Jean Baker heette. 
Ze had maar één ideaal. Ze wilde filmster wor-
den. Mary Lou en Angie boden zich aan bij een 
professionele fotograaf zodat die glamourfoto’s 
van ze kon maken. Angie’s school regelde het 

door 
Thys Ockersen
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te Comedy Hour belde en vroeg of ze mee wilde 
doen. Ze ging acteerlessen nemen en ze kreeg 
kleine rollen. Als eerste in 1954 in The Colgate 
Comedy Hour.

RIO BRAVO  
In 1959 ging Howard Hawks Rio Bravo maken 
met John Wayne in de hoofdrol. Hawks, die be-
kend stond dat hij in zijn films sterke, onconven-
tionele vrouwen portretteerde die zich konden 
meten met hun tegenspelers. In The Big Sleep 
en To have and have not was dat Lauren Bacall 
tegenover Humphrey Bogart; in I was a male 
war bride was het Ann Sheridan tegenover Cary 
Grant; in Only Angels have wings Jean Arthur 

tegenover Cary Grant en in Balls of fire Bar-
bara Stanwyck tegenover Gary Cooper. In 
deze films moest de vrouw gelijk zijn aan de 
man. Hawks had dus een sterke actrice no-
dig tegenover John Wayne. Hawks wilde het 
liefst een onbekende actrice hebben die hij 
naar zijn hand kon zetten. Christian Nyby 
die een aflevering van Perry Mason had 
geregisseerd waar Angie in zat, adviseerde 
hem daar eens naar te kijken en Hawks was 
zo onder de indruk dat hij een screentest 

met haar maakte. Angie zei tegen hem: “Men zei 
altijd tegen mij als je een film doet met George 
Cukor of Howard Hawks dan zit je goed. Hij ant-
woordde: ”Weet je waarom dat is? Wij doen al 
het denken voor je.” En zo gebeurde het. Hij koos 
de zachte, kanten kleding uit om haar figuur goed 
uit te laten komen. 
   Maar toen de opnamen begonnen was ze zeer 
ontevreden over haar kleding : “Ik haatte mijn 
kostuum en ik kon niet goed acteren, want ik vond 
dat ik er niet goed uitzag. Ik voelde me ongemak-
kelijk met het acteren en Howard Hawks wilde me 
niet voordoen wat ik moest doen. Hij deed nooit 
iemand iets voor. Want als hij het voordeed dan 
kreeg hij niet mijn originele benadering van de rol.” 

dat ze een klein rolletje kreeg in een promotie-
film van M.G.M. Maar daar bleef het bij. Toen ze 
achttien was, ontmoette ze Gene Dickinson, een 
football-speler, van wie Angie vond dat hij gewel-
dig was. Al heel snel was ze met de oudere Gene 
getrouwd om te ontdekken dat ze een vergissing 
had gemaakt. Ze wilde gewoon het ouderlijk huis 
ontvluchten. En ze gaf toe dat ze zich aangetrok-
ken voelde tot Gene omdat  ze katholiek was en 
je geen seks kon hebben tot je getrouwd was. Ze 
hunkerde naar seks.

Ze ging meedoen aan een Miss-verkiezing waar-
bij je werd uitgekozen op je uiterlijk, figuur en 
persoonlijkheid. Een casting agent van The Colga-

Met John Wayne in Rio Bravo
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Ook voelde Angie zich ongemakkelijk als nieuw-
komer tussen veteranen als John Wayne, Dean 
Martin en Walter Brennan. Waar ze ook nog moei-
te mee had was dat ze een overtuigde democraat 
was en dat John Wayne een aartsconservatief was 
die zijn denkbeelden niet onder stoelen of banken 
stak, maar hij was professioneel genoeg om dat 

was. Het was een losse affaire waarbij ze allebei 
andere relaties hadden. Ze overwogen om met 
elkaar te trouwen, maar Frank had na zijn turbu-
lente huwelijk met Ava Gardner absoluut geen 
trek om nogmaals met een actrice te trouwen en 
Angie dacht er hetzelfde over.

In 1960 zaten ze samen in de film Ocean’s Eleven. 
De film werd door de Rat Pack leden (Frank Sina-
tra, Dean Martin, Sammy Davis jr. en Peter Law-
ford) niet al te serieus genomen. Ook Angie wist 
dat het meer een vakantie in Las Vegas was dan 
dat er een artistiek meesterwerk werd gemaakt. 
In tegenstelling tot Rio Bravo die haar aanzien 
had gegeven als actrice, was Ocean’s Eleven een 

niet de in de weg te laten staan als hij moest wer-
ken met iemand die anders dacht. Bovendien ont-
wikkelde Angie zich al gauw als ‘one of the boys’ 
zodat ze niet langer een buitenstaanderwas.

Hoewel de film in eerste instantie gezien werd als 
de zoveelste western van John Wayne groeide de 
reputatie. Hij werd later beschouwd als een van 
de beste Amerikaanse films ooit gemaakt. Robin 
Wood die in 1968 een boek over Howard Hawks 
schreef zei daarin :”Als ik gevraagd zou worden 
een film uit te kiezen die Hollywood definieert 
dat zou dat Rio Bravo zijn. Ook Angie Dickinson 
werd geprezen. Ze besefte dat ze als sexy actrice 
goed aansloeg, vooral door die outfit die ze eerst 
haatte. waarin haar lange benen in donkere kou-
sen mooi uitkwamen. Ze liet haar benen verze-
keren voor een miljoen dollar. Hoewel dat als een 
publiciteitspraatje klonk, was het toch echt. Ze 
zou tot op hoge leeftijd die verzekering handha-
ven, maar er waren niet veel films waarin die dure 
benen nog te zien waren.

FRANK SINATRA EN ANDERE 
AANTREKKELIJKE MANNEN 
In 1953 was ze Frank Sinatra regelmatig in haar 
leven tegen gekomen en ze kregen een verhou-
ding. Ze heeft ooit aan een verslaggever toever-
trouwd dat hij de belangrijkste man in haar leven 

Publiciteitsfoto voor RioBravo ‘One of the boys’ in Ocean’s Eleven
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film die haar ‘cool’ maakte. Ze probeerde bij die 
film ‘erbij te horen’. Ze zag dat de atmosfeer bij de 
Rat Pack-jongens geladen was met energie en dat 
je als vrouw heel goed moest weten met wie je 
omging anders kwam je in grote moeilijkheden. 
Ze viel ook voor de jonge senator uit Massachu-
sets die net meegedeeld had dat hij aan de presi-
dentsverkiezingen ging meedoen. Ze werd net als 
Frank Sinatra een John F. Kennedy-supporter en 
ze deed aan allerlei inzamelingen, activiteiten en 
conventies mee. Maar ze heeft altijd ontkend dat 
ze een relatie met hem had, hoewel bekend was 
dat ze met hem wegdook in privé kamers. En dat 
er over haar en Kennedy geroddeld werd, waar-
over ze zei: ”Het is vervelend, maar ik moet er 
mee leven”. Roddels waren er wel meer. Ze werd 

geassocieerd met de echtgenoot van Doris Day, 
Marty Melcher, omdat ze gearmd met Melcher 
door San Francisco liep. Toen ze The Art of Love 
met James Garner en Dick van Dyke maakte, gin-
gen de acteurs met elkaar op de vuist, maar het is 
nooit bewezen dat het om haar ging. 

Andere mannen in haar leven ( bewezen of on-
bewezen) waren: Julio Iglesias, David Janssen, 
Johnny Carson, William Shatner, Vincente Min-
nelli, Richard Brooks, Larry King en Paul Michael 
Glaser. Ze verklaarde ooit: “Mijn seksuele iden-
titeit is mijn grote kwaliteit, daarmee kan ik een 
ster worden.” Ze onderscheidde zich van andere 
actrices door er chique uit te zien en hip te lijken. 
Ze zou een nieuw soort sekssymbool worden. 

Slimmer en wijzer dan de namaak Marilyns. Die 
strategie werkte ook tegen haar, want ze werd 
steeds gecast als uitgekookte dames en zwoele 
vriendinnen. Dramatische rollen gingen naar 
Gena Rowlands, Jane Fonda of Faye Dunaway. Ze 
hield vast aan dat imago van sekssymbool en ze 
voelde zich vereerd dat het filmpubliek haar daar-
voor waardeerde.

BURT BACHARACH 
De man met wie Angie in 1965 trouwde was 
componist Burt Bacharach. Bacharach had klas-
sieke muziek gestudeerd. Tegen de tijd at hij An-
gie ontmoette was hij al bekend, maar nog niet zo 
beroemd als de jonge filmster. Hij was een zeer 
getalenteerde musicus vol zelfvertrouwen. An-

Met Frank Sinatra in Ocean’s Eleven Met John F. Kennedy Met Burt Bacharach
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gie herinnert zich dat ze drie afspraakjes hadden 
en dat ze als een blok voor hem viel. Ze maakte 
vergelijkingen met Sinatra en Kennedy. Hij was 
zo knap als Kennedy en hij had het talent van Si-
natra. In 1966 kregen Angie en Burt en dochter, 
Nikki,  die drie maanden te vroeg geboren werd 
en daarom chronische gezondheidsproblemen 
had en het syndroom van Asperger. Angie sloeg 
in die periode veel rollen af om tijd met haar 
dochter te kunnen doorbrengen. Op 4 januari 
2007 pleegde haar dochter, op veertigjarige leef-
tijd, zelfmoord in haar appartement in Los An-
geles. Angies huwelijk met Burt was geëindigd in 
1980, maar ze waren goed bevriend gebleven..

In haar lange carrière zijn er maar weinig films geweest waar Angie Dickinson 
trots op kon zijn, die opvielen of goede kritieken kregen. 

THE KILLERS 
In The Killers uit 1964 was Angie een gemene ver-
leidster die mannen tegen elkaar uitspeelt. In dit 
geval John Cassavetes als een coureur die een klus 
moet uitvoeren voor een gangster (Ronald Reagan). 
Eerst verraadt ze Cassavetes en daarna Reagan. Net 
als met John Wayne bij Rio Bravo had ze met Reagan 
ook een conservatief tegenover zich. Politiek stond 
ze lijnrecht tegenover hem, maar ook nu kon ze goed 
haar tegenspeler opschieten. De film zou aandacht 
trekken, omdat er een scène inzat die deed denken 
aan de moord op Kennedy een jaar eerder. Hij werd 
daarom niet op tv vertoond, maar in de bioscopen. 
De critici vonden het in ieder geval een film waarin 
als gemene, kille bedriegster haar kwaliteiten als ac-
trice liet zien.

THE CHASE 
The Chase was in 1966 Angie’s eerste groots op-
gezette film na jaren van kleine films. Het zag er 
veelbelovend uit met een scenario van Lillian Hell-
man, sterren als Marlon Brando en Robert Redford 
en regie van Arthur Penn. Angie stond groot op de 
rolverdeling. Penn was enthousiast over haar, hoe-
wel hij moest toegeven dat ze geen ervaren actrice 
was. De chemie met Marlon Brando was geweldig. 
Brando improviseerde veel en Angie reageerde op 
de vrijheid die hij haar gaf. Maar Marlon Brando 
was vaak moeilijk. Hij flirtte met Angie.Ze zei: “Hij 
begon over seks terwijl ik aan ’t acteren was.” Helaas 
werden veel van haar opnamen uit de film geknipt. 
The Chase ging ten onder aan ruzies en meningsver-
schillen. De kritieken waren negatief. Angie had het 
geluk dat over haar niet werd geschreven.

Met dochter Nikki

Met Ronald Reagan

Met Marlon Brando
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POINT BLANK 
In 1967 liet Point Blank Angie zien als de vrouw 
die het in een bepaalde scène opneemt tegen een 
losgeslagen Lee Marvin. Ze kreeg prachtige kritie-
ken voor haar spel, maar natuurlijk ook weer voor 
bepaalde naaktscènes. Ze had commentaar op 
regisseur John Boorman: “Ik denk dat Boorman 
meer met me had kunnen doen. Ik had graag meer 
close-ups gehad. Close-ups is waar het bij mij om 
draait. Maar toch, het is de beste rol die ik ooit 
had.” En Angie kreeg hele goede recensies. Een cri-
ticus schreef dat dit tot nu toe haar beste film was.

POLICE WOMAN PEPPER 
Intussen had ze als tv-ster in 1974 roem vergaard 
met Police woman (in Nederland: Pepper). Het 
was een van de eerste series met een vrouw in de 
hoofdrol. Angie werd een bekende naam en ze 
kreeg een Emmy-nominatie voor ‘Beste Actrice in 
een Dramaserie’ en een Golden Globe-nominatie 
voor ‘Beste Actrice in een TV Dramaserie’. Ze kon 
zich goed oriënteren voor de rol want een van 
haar zusters was politieagent bij de Burbank Police 
Departement. De invloed van de serie was groot. 
Politiechef Daryl Gates van de LAPD verklaarde: 
“Mannen zeiden altijd: ik wilde al politieagent 
worden toen ik een kind was, maar nu hoor ik dat 
vrouwen ook zeggen.” Ook nu weer was haar sexy 
uitstraling een belangrijk selling point. Ze ver-
scheen in uitdagende kleding in de serie.

Angie nam haar rol van Pepper heel serieus. Ze 
zei: “Ik voel me ook een beetje als een politieagent, 
want als je die rol steeds speelt dan laat hij je niet 
meer los.” Ze kreeg drie Emmy Award-nominaties 
(1975,1976 en 1977) en in 1975 een Golden Globe

DRESSED TO KILL

 
In 1980 kreeg ze van Brian de Palma een rol in 
de thriller Dressed to kill. Ze was net 48 gewor-
den en zag er nog steeds chique en mooi uit. Ze 
speelde een gefrustreerde huisvrouw die op een 
verschrikkelijke manier door een serial killer 
(Michael Caine) aan stukjes wordt gesneden. De 
scene was erger dan wat Hitchcock had gedaan 
in Psycho. Ze had geaarzeld om die rol aan te 
nemen. Voornamelijk omdat ze met de rol van 
agente Pepper een ander image had gekregen. 
Maar ze accepteerde. De kritieken waren hevig 
omdat De Palma weer eens Hitchcock had geïmi-
teerd, dat zijn film te gewelddadig was en dat hij 
ervan genoot om in zijn film vrouwen te mishan-
delen. Maar Angie kreeg alleen lof toegezwaaid. 
Ze zag er prachtig uit en ze speelde fantastisch 
en het was haar beste werk sinds Point Blank. Ze 
kreeg voor haar rol een Saturn Award in 1981.

Met Lee Marvin in Point Blank
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DE LATERE JAREN 
Na Dressed to kill waren er geen hoogtepunten meer in 
haar carrière. Ze sloeg de rol van Krystle Carrington (die 
Linda Evans ging doen) in de tv serie Dynasty af en ze pro-
beerde toch weer op tv te scoren met The Angie Dickinson 
Show, maar die kwam niet verder dan twee afleveringen. 
Ze zat nog in een heleboel speelfilms en tv films en ze 
kreeg in 1987 een ster op de Walk of Fame in Hollywood.

Ze stopte met acteren in 2009, waarover ze zei: “Ik wil 
geen grootmoeder rollen spelen. Ik blijf liever thuis. Als 
toneel niet zo moeilijk was dan zou ik dat doen, wat ik hou 
van acteren.” Over haar filmcarrière zei ze: “Ik had hoofd-
rollen, maar ik was nooit de hoofdrolspeelster.” Ze sprak 
eerlijk over het werk dat ze had gedaan. Ze roddelde niet 
en maakte de verhalen niet mooier dan ze waren. Ze had 
alleen maar lof over haar tegenspelers Frank Sinatra, Dean 
Martin, John Wayne en Kirk Douglas en alle andere Hol-
lywood-iconen. Dat had iedereen ook van haar verwacht. 
Een stijlvol afscheid.

“I have a very strict gun control policy: if there’s a gun around, I 
want to be in control of it.”

 “I don’t believe in pessimism. If something doesn’t come up the way 
you want, forge ahead. If you think it’s going to rain, it will.”

“I’m interested in the fact that the less secure a man is, the more 
likely he is to have extreme prejudice.”

“Sometimes if you want to see a change for the better, 
you have to take things into your own hands.”

“If you want to have a guaratee, buy a toaster”

“I tried being reasonable, I didn’t like it.”

 —Thys Ockersen

cartoon Hans van Pelt
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Buitenaards 
gevaar 

in Amerikaanse 
SF-films 

in de jaren ’50
deel 2

INHOUD

door 
Peter Cuijpers

Deze eerste ‘invasiefilm’ in kleur gaat over een 
vliegende schotel van Mars, bestuurd door groe-
ne wezens en een vrouwelijke dwerg, die aardse 
wezens via een implantaat in hun macht hou-
den. De jonge hoofdpersoon merkt het aan zijn 
vader en moeder, die sterk veranderd naar huis 
terugkeren. Het hele verhaal wordt vanuit zijn 
jeugdige perspectief verteld en dat draagt bij aan 
de goed volgehouden, beklemmende sfeer. In de 
USA versie blijkt hij aan het einde alles gedroomd 
te hebben. Perfect voorbeeld van een vermomde 
paranoia voor communistische indringers.
    Film nummer 4, It Came from Outer Space,  
is ook niet slecht, het debuut van regisseur Ar-
nold. Een naïeve astronoom merkt de komst van 
onzichtbare aliens op, die de nare eigenschap 
hebben gewone mensen te vervangen door zom-
bieachtige dubbelgangers (een geliefd thema in 
de SF films). Niemand wil zijn observatie geloven. 
De aliens zijn alleen hier om hun ruimteschip te 
repareren, maar daarvoor hebben ze steeds meer 
mensen als hulpkrachten nodig. Het volk wil in 
opstand komen, maar de astronoom voorkomt 
dat en weet duidelijk te maken dat de bezoekers 
vreedzaam zijn. Aan het eind vertrekken de aliens 
en worden de mensen weer hun oude zelf. Vreed-
zame boodschap, maar toch eerst weer paranoia. 
De film is een optimistische variant van The Man 
from Planet X  (1951) van Edgar G. Ulmer, waarin 

In dit tweede en laatste deel keren we terug 
naar die twintig Amerikaanse films waarin 
buitenaards leven een deel van het verhaal 
uitmaakt, en dan niet in een zweverige, spiri-
tuele vorm, maar in een min of meer weten-
schappelijk verantwoorde context. Zie het 
lijstje van de films op de volgende pagina.

Invaders from Mars (1953)

Laten we eens zien wat er achter de façade van de 
kermisachtige advertenties feitelijk werd vertoond. 
Bij seksfilms wisten we vroeger dat je datgene wat de 
reclame beloofde nu juist nooit te zien kreeg en bij 
SF-films hing het spectaculaire en buitenaardse vaak af 
van de trucages - en het kostte bakken met geld om die 
geloofwaardig op het scherm te krijgen, dus ook daar-
van wisten we dat het meestal lelijk zou tegenvallen..
                   Ik loop ze gewoon allemaal even na. Aan 
                   de meeste hoef ik weinig woorden te 
                   besteden. De nummers 1, 2, 6 en 10 zijn 
                    uitstekende films, tevens de enige die in 
                    de IMDb 7,1 of hoger scoren. Die bewaar 
                     ik tot het laatst. 
                      Nummer 3, Invaders from Mars,  is van 
                       regisseur Menzies, die we in het eerste 
                        deel van dit artikel al tegenkwamen als
                         maker van Things to Come (1936). 
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een eenzame Alien naar de aarde komt om hulp te zoeken voor zijn 
planeet, die aan het bevriezen is. Die heb ik uit de selectie gehouden 
omdat de Aardse intriges de hoofdrol spelen - een slechte weten-
schapper, een goede reporter, een meisje dat ze beiden willen hebben 
- maar dat de vreemdeling nul op het request krijgt is toch ook wel 
weer tekenend.
    Nummer 5 Phantom from Space, wordt door Phil Hardy een hu-
morloos, professioneel vluggertje genoemd, nochtans de beste van 
producer en regisseur W. Lee Wilder (broer van de geniale Billy). 
Een (alweer) onzichtbare Alien crasht met zijn vliegende schotel en 
vermoordt een paar mensen in een observatorium. Andere weten-
schappers ontdekken dat de vreemdeling hier niet kan leven als hij 
onze atmosfeer moet inademen. Ze lokken hem naar hun lab, maken 
hem zichtbaar door infrarode straling en rukken hem zijn ruimtehelm 
af. Slechter nog vond de Encyclopedia nummer 8, Killers from Space, 

eveneens van deze Wilder. Hierin wordt een wetenschapper die in een 
afgelegen gebied een vliegtuigcrash heeft overleefd door gestrande 
gemene Aliens van Astron Delta gebrainwasht om hun vertegenwoor-
diger op Aarde te worden. Zijn vrouw en assistent bemerken echter 
dat hij een spion is geworden en dwingen hem door een injectie de 
waarheid te spreken. Dat doet hij. Weer normaal geworden keert hij 
terug naar de grot met de Aliens en schakelt hun stroomgenerator uit, 
waarna hij ongedeerd wegloopt, maar zij omkomen in zoiets als een 
atoomontploffing.
    Film 7. Robot Monster . is zo mogelijk nog goedkoper en slechter 
gemaakt, weer in zwart-wit, maar wel in 3D. Phil Hardy noemt het 
‘wellicht de bekendste slechte film in het genre’. De Aarde is in de 
macht van één Alien, die zowat iedereen heeft uitgeroeid, omdat onze 
planeet een handelsknooppunt in het universum zal worden en zijn 

volk geen concurrentie duldt. Een wetenschapper en zijn gezin, waaronder zijn 
tienjarig zoontje Moffett, zijn immuun voor de ‘calcinator’ van de usurpator, 
want pa heeft een serum ertegen uitgevonden. Nu moet de Alien hem dus fysiek 
uitschakelen, maar wanneer dit dreigt te gebeuren, blijkt dit alles een droom van 
de knul Moffett te zijn geweest. De Alien draagt een raar apenpak, de dialogen 

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)
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zijn soms absurd, special effects mislukken totaal, het is allemaal te slecht voor woorden. Maar 
de thema’s zijn conventioneel en typisch voor de Amerikaanse SF films van toen, dat wel. Deze 
heeft met 3,0 de laagste IMDb score van alle twintig. Nummer 7, op de pagina hiervoor, had nog 
3,3, maar Teenage Caveman (1958) van Roger Corman, een verwant product, bungelt ook zo 
diep onderaan met 3,2 dat het weer grappig wordt.
    Waarmee we al toe zijn aannummer 9., Earth vs. the Flying Saucers.  De stop motion special ef-
fects van Ray Harryhausen (ook bekend van mythische monsters in peplumfilms) maken de vlie-
gende schotels in deze film geloofwaardig. De leerachtige Aliens komen in vrede, maar worden 
vijandig bejegend en verklaren de Aarde dan de oorlog. Die winnen ze, tot wordt ontdekt dat ze 
gevoelig zijn voor een bepaalde hoge geluidsfrequentie. De neerstortende schotels zorgen voor 
een spectaculair einde. 

    Film nummer 11, It Conquered the World, is een van de vele vluggertjes die Roger Corman met veel zwier en talent, maar weinig financiële middelen in 
allerlei genres - waaronder bekende Edgar Allen Poe verfilmingen - produceerde en meestal zelf regisseerde. De uiteindelijke kwaliteit van die films wisselt 
sterk, maar sommige hadden een groot succes of bereikten een cultstatus. Bewoners van Venus, door een idealist (Lee Van Cleef ) begeleid, blijken niet op 

Earth vs the Flying Saucers It Conquered the World
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vrede uit te zijn, maar op een Aarde vol zombieslaven. 
Een kiene geleerde (Peter Graves) steekt daar een stok-
je voor. De bedreigde heldin van het verhaal was Bever-
ly Garland. Corman zelf vond deze film maar niks. De 
Aliens waren klein en gedrongen, en hij schijnt gezegd 
te hebben ‘dat een gouden regel in de SF voorschrijft 
dat het monster groter moet zijn dan de hoofdrolspeel-
ster’. 
    Nummer 12, Not of this Earth, was ook van Corman. 
Volgens Phil Hardy was het zijn beste SF van de jaren 
’50. Nu is een griezelige, in een net pak geklede Alien 
bezig bloed af te tappen voor het stervende ras op zijn 
planeet Davana: wie hem recht in de pupilloze ogen 
kijkt, nadat hij zijn zonnebril heeft afgezet, sterft. Zelf 
sterft hij pas doordat hij verongelukt omdat hij de 
macht over het stuur verliest wegens het schrille geluid 
van een sirene. Corman maakt van de film  een subtiele 
nachtmerrie.
    Van nummer 13, Plan 9 from outer Space, maar dit 
ongeluksgetal is toeval, schrijft Phil Hardy in zijn En-
cyclopedia dat deze de reputatie heeft de slechtste SF 
film aller tijden te zijn, hoewel anderen hiervoor Bride 
of the Monster (1956) nomineren, die eveneens geregis-
seerd werd door Edward D. Wood Jr. Deze keer pro-
beren Aliens de aarde te veroveren door doden op te 
wekken tot zombies. De angst voor het communisme 

zat diep, maar wordt hier fantasieloos en onbeholpen 
geëxploiteerd, in feite op het niveau van amateurs.
    Het laatste geldt ook voor film 14, The Beast with a 

Million Eyes, die in IMDb nog een graadje slechter scoort 
(3,6 versus 4,0). Zoals veel van de toenmalige B- en C 
films mikte ook deze op het weinig veeleisende jeugdige 
publiek van de drive in bioscopen, de enige groeisec-
tor in de business. Dit werkstuk gaat over een Alien 
die inwendige krachten bezit die hij door telepathie 
kan overbrengen naar dieren, zoals vogels, honden en 
koeien, die er agressief van worden, en naar een geeste-
lijk gehandicapte [!] boerenknecht. De invasie krachten 
worden overmeesterd door de liefde van een gezinne-
tje - want liefde, daar konden de Aliens niet tegen, hun 
credo kende slechts haat en boosaardigheid als bronnen 
van macht. Op zich is het een aardig thema.
    De productie van deze film geeft een blik op hoe het 
in die tijd toe kon gaan bij de productie buiten Holly-
wood om. Ik citeer een stukje uit Hardy (zoals verteld 
door Bert Gordon):

De meeste films werden gemaakt rond titels die James 
[Nicholson, met Samuel Arkoff oprichter van de distri-
buteur AIP] uit zijn duim zoog en op voorhand ver-
kocht. We hadden een verschrikkelijke ervaring met The 

Beast with a Million Eyes. Nicholson liet een spetterende 
reclame en poster ontwerpen rond een monster met 
een miljoen ogen. Er was geen script, geen film, niets. 
Tenslotte werd er een film geschoten ergens midden 

BOVEN: Twee schermopnamen van Not of this Earth
ONDER: Twee schermopnamen an Plan 9 from Outer Space
(met Bela Lugosi, onderste foto)
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De ‘percolator’

in de woestijn, buiten de vakbonden om, voor 
23.000 dollar. Maar het monster dat ze gebruik-
ten leek op een koffiepercolator die in het zand 
begraven lag. De bioscoopexploitanten kwamen 
in drommen kijken, gelokt door de reclame. Maar 
toen ze de bedrijfsvoorstelling hadden gezien 
waren ze in shock. Er was geen monster. Er waren 
geen miljoen ogen. Een van de exploitanten, Joe 
Levine, trok zijn chequeboek. ‘Wat kost het om 
hem opnieuw te draaien, dan kunnen we deze 
verbranden.’ Maar Jim Nicholson was niet uit het 
veld geslagen. Hij verdween naar de projectieca-
bine en bekraste met zijn zakmes het celluloid 
van de meters met het monster - het hele stuk 
met de percolator. Ik weet niet hoe hij het precies 
deed, maar toen de finale opnieuw werd vertoond 
straalde dit voorwerp allerlei griezelige lichtflit-
sen uit. Opeens was de percolator een gevaarlijk 
ruimteschip dat straling verspreidde. De film 
werd geaccepteerd.

Feitelijk werd het effect bereikt door een overlay van opti-
sche spiralen, verklapt Hardy. Maar de geciteerde Bert Gor-
don vatte het prima samen: ‘We waren verrekt innovatief 
bezig in die dagen.’
    Natuurlijk ging het meestal niet op deze houtje touwtje 
manier. Vanaf nummer 15 worden de films uit de lijst weer 
beter. Kronos gaat over een dertig meter hoge robot die naar 
de Aarde is gestuurd om energie te stelen, terwijl ondertus-
sen het lichaam van een wetenschapper wordt overgenomen 
door een bol energie, tot ontzetting van zijn collega. De ro-
bot wordt door het leger bestookt met een H-bom en slaagt 
erin dat geweld te absorberen en zo nog sterker te worden, 
maar door een inwendige kortsluiting te forceren slaagt 
de wetenschapper erin Kronos zijn eigen energie te laten 
opslurpen, waardoor hij verdwijnt. Goede special effects. 
Kostprijs slechts 160.000 dollar,
    Film 16, I Married a Monster from Outer Space, zal niet veel 

Jeff Morrow en 
Barbara Lawrence 
in Kronos
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duurder zijn geweest, maar had een betere titel. 
Deze was een schoolvoorbeeld van Rode Ge-
vaar paranoia. De hoofdpersoon wordt vlak voor 
zijn huwelijk gekidnapt door Aliens, waarna zijn 
brein wordt overgeplant in een robot naar zijn 
gelijkenis. Deze Aliens zijn naar de Aarde geko-
men omdat ze dreigen uit te sterven en moeders 
nodig hebben. De echtgenote van de dubbelgan-
ger krijgt al gauw argwaan. De man bekent onder 
tranen. Als ze daarna hulp zoeken blijken de bu-
reaucraten ook Aliens te zijn. Ze trommelen dan 
in een ziekenhuis een aantal aanstaande vaders 
op, ‘echte mannen’. Deze strijdgroep, een ‘posse’, 
ontdekt de vliegende schotel van de indringers 
en bevrijdt alle gijzelaars. Het camerawerk in de 
zwart witfilm doet soms denken aan het Duitse 

expressionisme. [Invloeden vanuit nummer 10 
zijn in deze nummer 16 evident.]  Hardy vindt 
achteraf de kijk op de man vrouw relaties inte-
ressanter en verontrustender dan de clichéangst 
voor het vreemde.
    Nummer 17, It, the Terror from Beyond Space, gaat 
over een expeditie naar Mars, waarvan het terug-
kerende ruimteschip een bloeddrinkend monster 
aan boord blijkt te hebben, dat de bemanningsle-
den een voor een begint te vermoorden. De over-
levenden proberen het monster vast te zetten, 
maar dit beschikt over overweldigende krachten. 
Als het eindelijk voor de dag komt en toch wordt 
verslagen, blijkt het een ‘man in een slecht pas-
send rubberen pak’, maar afgezien daarvan is het 
een levendige, spannende film. Regisseur Edward 

L. Cahn komt bij Invisible Invaders nog eens terug.
    Dat het levendig en spannend is kan niet ge-
zegd worden van nummer 18, The Brain Eaters, dat 
onbedoeld en buiten diens medeweten op Hein-
leins The Puppet Masters gebaseerd leek te zijn. 
De film gaat over een invasie van symbioten, af-
komstig van Titan (een maan van Saturnus). Het 
zijn vormloze klodders materie die zich vasthech-
ten op de rug van een mens - akelige rugzakjes, 
maar altijd nog iets minder eng dan Aliens die 
ongezien de geest van een mens annexeren. Slecht 
gemaakt en voor heel weinig geld.
    Een andere klodder is de titel van film 19, The 
Blob, die heel wat beter is. Deze klodder bereikt 
per meteoor de Aarde, slorpt wat inwoners van 
een Amerikaans dorp op en wordt zo groot als 
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een olifant. Deze keer was de hoofdrol voor 
niemand minder dan Steve McQueen (zijn derde 
rol), die met een groep teenagers om zich heen 
de autoriteiten probeert te waarschuwen, maar 
niemand gelooft hun verhaal. De special effects 
zijn geloofwaardig (de klodder wordt groot 
genoeg om een supermarkt en daarna een bio-
scoop te vullen). Het monster wordt getemd en 
ergens ver weg vanuit een vliegtuig in de oceaan 
gedumpt (dat is nog eens wat anders dan stikstof-
vervuiling), nadat de tieners hebben ontdekt dat 
het niet tegen lage temperaturen bestand is. Een 
klassiekertje.
    De laatste film in de rij, nummer 20, Invisible 

Invaders, is ook niet onaardig. Regisseur Edward 
L. Cahn (1899-1963) was een oude rot in het vak, 
die bijvoorbeeld de eindmontage van All Quiet 

on the Western front (1930) had gedaan. Maar in 
de nadagen van zijn vruchtbare carrière heeft hij 
ook enkele van de zotste science fiction en horror 
werkjes afgeleverd, zoals Creature with the Atom 
Brain (1956), The She Creature (1956), Voodoo 
Woman (1957) en Invasion of the Saucer Men 
(1957). De laatse heb ik uit mijn lijstje gehouden 
omdat hij bedoeld was als een satirische tiener-
komedie en maar niet leuk wilde worden, maar 
daar gaat het nu niet om. Sciencefiction mag 
best humor hebben, maar moet geen joligheid 
of knipogen kennen, dat is een ander genre. In 
20 gaat het gewoon om Aliens van de Maan die 
menselijke lijken tot leven brengen en de Aarde 
willen veroveren - een voorloper van Night of the 
Living Dead (1968) van George A. Romero, een 
klassieker in de horror. De Aliens doden onder-

weg mensen om aan nieuwe lijken te komen. De 
held van het verhaal wist dit ongedaan te maken 
door middel van ultrasoon geluid. Veel inserts 
van ‘stock footage’, slordig gedaan.

Het betere werk
Zo hebben we nummer 20 bereikt. Voor de 
zekerheid wil ik herhalen wat ik vooraf heb 
opgemerkt: ik heb deze twintig films niet gese-
lecteerd op de paranoia die eruit spreekt, maar 
wegens het optreden van buitenaardse wezens, 
in welke vorm ook. Nu blijkt achteraf uiteraard 
dat die twee criteria elkaar in de Amerikaanse 
SF-films uit de jaren ’50 nagenoeg overlappen e

Met Ronald Reagan
el. Maar ik heb het feitelijk 

en kwantitatief willen aantonen. Er is geen twijfel 
mogelijk. En het is even duidelijk dat vooral het 
horrorgegeven dat mensen van buiten normaal 
lijken, maar van binnen zijn omgeturnd tot en-
gerds, een soort oerangst representeert. Zo mooi 
als Ray Bradbury dit heeft uitgewerkt in een van 
zijn Martian Chronicles heeft geen film het ooit 
geëvenaard, volgens mij. Overigens staat het vast 
dat in de geschreven SF de nadruk op infiltrerende 
Aliens volstrekt niet zo dominant was, zelfs niet 
in de jaren ’50.
    Vooraf heb ik tevens aangekondigd dat er vier 
films zijn die de betere of de beste in dit genre in 

Aneta Corseau en Steve McQueen in The Blob Invisible Invaders
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dit decennium genoemd mogen worden, hoewel bij dit soort scores altijd een element 
van persoonlijke smaak blijft meespelen. In dit geval zijn het tevens de vier enige 
films die een IMDb score van meer dan 6,6 halen, dus zeg maar volgens de gemiddel-
de smaak van zelfs het hedendaagse publiek nog ‘goed’ zijn, en wel de nummers 1, 2, 
6 en 10. Uit die lage nummers op de chronologische lijst is misschien ook af te leiden 
dat de eerste helft van het decennium kwalitatief gezien vruchtbaarder was dan de 
tweede. Bedenk hierbij wel dat de IMDb stemmers de films bijna nooit in een bio-
scoop hebben gezien, laat staan als vijftien- of zestienjarige.

THE DAY THE EARTH STOOD STILL 
    Nummer 1in de chronologische volgorde is The Day the Earth stood  still (1951) 
van niemand minder dan Robert Wise (1914-2005), de man die Oscars won voor zijn 
regie van West Side Story (1961) en Sound of Music (1965), maar in 1941 ook de mon-
tage van Citizen Kane had geleverd. Een groot talent. Later deed hij nog The Andro-
meda Strain (1970) en Star Trek: The Motion Picture (1979). 
   Een buitenaardse mogendheid stuurt per vliegende schotel een Alien, genaamd 
Klaatu (Michael Rennie) en zijn robot, Gort, om de Aarde te waarschuwen tegen het 
gebruik van atoombommen. De gezant wordt neergeknald, maar een wraakzuchtige 
Gort doodt de soldaten en brengt Rennie weer tot leven. Deze plaatst Gort en nog 
een stel robots als toezichthouders in de samenleving en belooft dat hij de Aarde zal 
komen vernietigen als de bewoners niet leren in vrede met elkaar te leven. Misschien 
interessanter dan de allegorische boodschap is het feit dat de alien had geprobeerd 
het mensenras te begrijpen, door tevoren in een pension te gaan wonen, waar hij ken-
nismaakte met een moeder (Patricia Neal) en haar jonge zoon. Hier waren de Aliens 
eens een keer niet de bad guys. Wel was dit een relatief dure film; alleen de vliegende 
schotel had al 100.000 dollar gekost.

The Day the Earth Stood Still
BOVEN: De verschijning van Klaatu (Michael Rennie) 
ONDER: Michael Rennie en Patricia Neal in de Vliegende Schotel
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THE THING FROM ANOTHER WORLD
Nummer 2 is The Thing From Another World 
(1951), geregisseerd door Christian Nyby, maar 
geproduceerd door niemand minder dan Howard 
Hawks, die zich ook danig met de regie moet 
hebben bemoeid. De film volgde een kort verhaal 
van John W. Campbell, zelf geen topschrijver, 
maar in de jaren ‘40 wel de legendarische redac-
teur van Astounding Science Fiction. De verfilming 
leidde tot een rel met de schrijverswereld, want 
de gedaantewisselende Alien van het verhaal was 
omgevormd tot een monster en van de weten-
schap was een karikatuur gemaakt. Kortom: de 
schrijvers vonden dat de sciencefiction als iets 

infantiels werd neergezet. Hoe het wél moest kon 
iedereen lezen in The Space Merchants (1952) van 
Frederick Pohl en Cyril Kornbluth. ‘In vergelijking 
daarmee,’ zegt de Encyclopedia van Hardy, ‘was 
The Thing inderdaad ouderwets [d.w.z. pulpach-
tig]. Wat de ontvangst van The Thing door de 
SF-gemeenschap weerspiegelde, was de vrees dat 
het genre, net bezig respectabel te worden, nu 
door de cinema weer werd gereduceerd tot het 
niveau van weleer; vol bloedstollende monsters 
met bolle ogen. In die vrees hadden ze gelijk, maar 
door The Thing als mikpunt te kiezen gaven ze 
blijk van onbegrip.’
    Bij het grote publiek was de film een succes. 

Het ‘ding’ waar het om gaat is een buitenaards 
wezen, dat geen genoegen, geen pijn, geen emotie 
kent, en alleen maar tot elke prijs wil overleven 
in de omgeving waarin het zich bevindt. Dat is, 
filosofisch gezien, misschien de antithese van wat 
het mens zijn inhoudt, en ook het kernidee van 
nummer 10, Invasion of the Body Snatchers, zoals zo-
dadelijk zal blijken. Misschien is het wezen superi-
eur aan de mens, omdat het niet gehinderd wordt 
door sociale barrières. Visueel wordt onderscheid 
gemaakt tussen egoïstisch optreden en samenwer-
ken in groepsverband. Uiteindelijk wordt vastge-
steld dat het ‘ding’ eigenlijk een plant is. Goede 
film, zeg maar gerust: een prima film van Hawks.

The Thing, nog ingevroren. Elektrocutie van The Thing
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THE WAR OF THE WORLDS (1953)
 Nummer 6 is de derde topfilm in het genre,The War of the Worlds van By-
ron Haskin, geproduceerd door George Pal, met special effects van Gordon 
Jennings en anderen. In tegenstelling tot de twee vorige is deze in kleur. 
Het aloude verhaal van H.G. Wells werd verplaatst van London, 1890, naar 
een Californisch stadje in 1953, en er waren diverse andere wijzigingen. 
Ook werd er een zwakke liefdesintrige toegevoegd, die de plot alleen maar 
ophoudt. De kern van het verhaal bleef echter overeind. Wat eerst een me-
teoor leek ontpopt zich als een bron van de  Marsiaanse vliegende schotels 
die de Aarde platbranden met hun straling, waartegen geen kruid gewas-
sen is. Zelfs een atoombom helpt niet. In een grote climax van special 
effects komen gebouwen, een verlaten stad, ruimtevaartuigen en de Marsi-
anen zelf - ten slotte geveld door Aardse bacteriën - aan hun einde. Hoewel 
de film past bij de anticommunistische paranoia van die tijd, is hij tevens 
van een hoger niveau, omdat hij niet alleen de dagelijkse angst van gewone 
mensen laat zien, maar ook doet nadenken over de conservatieve reacties 
op eventueel leven op andere planeten, het bestaan van andere (machtelo-
ze) goden, onze nietige plek in het heelal. Filmisch gezien is het eerste deel 
van deze film tevens een grandioos voorbeeld van visueel opgeroepen sense 
of wonder, met briljant gebruik van de kleuren, ondanks de naar moderne 
maatstaven wat doorzichtige trucages. Het is mijn persoonlijke favoriet, al 
is het natuurlijk wel gedateerd allemaal. Of is dat juist de charme?
    Over George Pal heeft de Encyclopedia van Phil Hardy een observatie 
die ik hier wil doorgeven. Hij schrijft namelijk (p. 147) dat in de films van 
deze producer sinds zijn baanbrekende Destination Moon (1950), min of 
meer een documentaire (met een scenario door Robert Heinlein), veel 
aandacht werd besteed aan de wetenschappelijke uitleg, vaak ten koste 
van hettempo en de spanning. Als voorbeeld noemde hij Riders to the 
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Stars (1954), naar een scenario van Curt Siod-
mak, waarin astronauten proberen een meteoor 
‘te vangen’. Het andere uiterste, vergeleken met 
George Pal, was Roger Corman, die met veel klei-
nere budgetten werkte en het meer moest hebben 
van avontuur, actie, originaliteit en dramatiek. 
Zowel in de geschreven als in de tot film ge-
maakte sciencefiction is het de kunst om science 
en fiction in het juiste evenwicht met elkaar te 
brengen. Wat mij betreft: het streven naar een 
sense of wonder vereist een min of meer plausibel 
realiteitsgehalte, ogenschijnlijk wetenschappelijk 
onderbouwd, om het ongeloofwaardige spannend 
en verrassend te maken. Als demonstratie van het 
begrip sense of wonder wordt wel eens het kortste 
SF-verhaal aller tijden genoemd: ‘De laatste mens 
ter wereld zat in zijn hut in de woestijn te tob-
ben, toen er op zijn deur werd geklopt.’ Dit type 
verwondering is een groot verschil met de pure 
fantasy van Tolkien en Robin Hobb en Game of 
Thrones, waarin de verwondering samenhangt 
met magie, die tot de vanzelfsprekende ingredi-
enten behoort. In die films wéten we al dat het 
om een fantasiewereld gaat en kunnen de verras-
singen van een geheel andere aard zijn, zoals vlie-
gende draken, bezielde schepen of blauwe dwer-
gen, zonder dat we onze wenkbrauwen fronsen.

INVASION OF THE BODY SNATCHERS
Misschien het beste voorbeeld van geslaagde 
sciencefiction is dan ook nummer 10, Invasion of 

the Body Snatchers, die heel kalm en onschuldig 
begint. De lokale huisarts, dokter Bennell (Kevin 
McCarthy),keert terug van een weekje seminar en 
constateert dat in zijn Californisch stadje San-
ta Mira iets ontastbaars veranderd lijkt te zijn. 
Ogenschijnlijk is alles nog hetzelfde, ook zijn 
assistente Sally, die hem van de trein komt halen. 
Maar de kleine Billy, die ze op weg naar de prak-
tijk bijna aanrijden, beweert paniekerig dat zijn 
moeder niet meer zijn moeder is. Bennells oude 
vriendin Becky, sinds kort gescheiden, zoekt hem 
tot zijn verrassing op en neemt hem onmiddellijk 
mee naar vriendin Wilma, die bang is dat ze gek 
wordt en zegt dat haar oom niet meer haar oom 
is. Hij geeft Billy kalmerende pilletjes en zegt te-
gen de jongen dat hij voorlopig maar bij zijn oma 
moet blijven. Wilma adviseert hij een bezoekje 
aan dokter Kauffman, een psychiater met wie hij 
bevriend is.
    Dokter Bennell snapt er niets van. Wij wel (om-
dat dit een beroemde film is), maar regisseur Don 
Siegel is bezig de spanning geleidelijk en subtiel 
op te bouwen. De dokter gaat die avond met 
Becky eten in een leeg restaurant. Bij de ingang 
komen ze die psychiater Kauffman tegen, die zegt 
dat hij de afgelopen week al meer patiënten met 

Kevin McCarthy en Dana Wynter  
op de vlucht voor de body snatchers
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waanideeën heeft gezien. Hij spreekt van een collectieve psychose, een epidemie 
van massahysterie, en schijnt zich niet echt zorgen te maken. Dan worden Bennell 
en zijn vriendin uit het restaurant weggeroepen naar het grote huis van schrijver 
Jack en zijn vrouw Teddy. Het blijkt dat Jack in zijn hobbykelder op de biljarttafel 
een lijk heeft aangetroffen, dat een onaf gezicht heeft (dat van Jack) en waarvan de 
vingers geen afdrukken nalaten. Maar later die nacht is deze dode opeens levend, 
als Teddy nog even komt kijken, terwijl Jack slaapt.
    In de consternatie verdwijnt het lijk, de politie gelooft het verhaal niet, alles 
keert terug naar het normale, Wilma is genezen, het jongetje herkent zijn moeder 
weer. Maar dan ontdekken Jack en Bennell in de grote broeikas van de schrijver 
een soort cocon, zoiets als een dikke preistengel van een halve meter lang, waarin 
een nieuw zombielichaam zich aan het ontpoppen is. Het gezicht wordt al zicht-
baar. De film is dan precies op de helft, 40 minuten. Nu is er geen twijfel meer 
mogelijk, hier is een onaards fenomeen gaande.
    In de tweede helft van de film, die ik niet verder zal uittekenen, blijkt het hele 
stadje onder de invloed van de Aliens te zijn gekomen, inclusief dokter Kauffman, 
de vader van Becky en assistente Sally. Bennell krijgt niemand in Los Angeles of 
Sacramento aan de telefoon en moet met zijn vriendin de stad uit vluchten, wat 
moeizaam lukt. Maar dan wordt ook zij bezeten, omdat ze niet meer wakker kan 
blijven, en rent Bennell ten slotte in zijn eentje de snelweg op, waar de automobi-
listen hem voor gek verklaren (hij gilt tegen iedereen op de snelweg ‘you’re next!’) 
en aan de staatspolitie overleveren.
    Dan keren we terug naar het begin van de film, waar Bennell als een halve 
waanzinnige probeert zijn verhaal te slijten aan een paar ongelovige dokters in 
een politiehospitaal. Het hele verhaal is namelijk in retrospectief verteld (even 
geraffineerd als in Sunset Boulevard) en nu zien we dat nog steeds niemand de 
goede dokter wil geloven. Dat zou het einde zijn geweest, ware het niet dat. Maar 
daarover zodadelijk.

Ontdekking en verspreiding van
de zaadpeulen in Invasion of the Body Snatchers
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De film loopt als een trein en is puur als thriller 
nog steeds het aanzien meer dan waard, gewoon 
in zwart-wit. De achtervolging door enkele tien-
tallen stadgenoten en de politie over een hoge trap 
heuvelopwaarts voordat het gevluchte stel zich in 
een oude mijngang tijdelijk kan verstoppen is heel 
geloofwaardig. Er zijn eigenlijk maar twee mo-
menten van reflectie. De eerste keer is dat wan-
neer de dokter praat met zijn collega Kauffman, 
de psychiater die dan niet menselijk is. Kauffman 
gebruikt hele ritsen rationele argumenten om de 
vreemde observaties te verklaren, vooral nadat 
het ‘lijk’ op Jacks biljarttafel bovendien verdwenen 
blijkt. De tweede keer gebeurt het na de vlucht 
van het tweetal, voordat Bennell in zijn eentje 
verder vlucht. Becky is dan nog onbedorven. In 
die scène verklaren ze elkaar hun liefde en consta-
teren dat zij tweeën in het stadje kennelijk nog als 
enigen weten wat liefde is. De inmiddels gemu-
teerde psychiater heeft kort tevoren tevreden 
uitgelegd dat de zaden out of the sky zorgen voor 
een wereld waarin iedereen hetzelfde is, geen pro-
blemen heeft. Er is dan geen behoefte meer aan 
liefde, emotie, instincten, verlangens. Als Bennell 
na een verkenning terugkeert om Becky mee te 
nemen naar de snelweg, merkt hij doordat hij haar 
kust onmiddellijk dat ook zij nu een mutant is ge-
worden, want ze was heel even in slaap gevallen.
    Vanuit de flashback terug naar het hier en nu 

vertelt Bennell de dokters: ‘Eén moment slaap, en 
de vrouw van wie ik hield was een onmenselijke 
vijand geworden, die uit was op mijn ondergang.’ 
Zo zat het bij alle slachtoffers: slapen werd de 
dood van hun ziel en maakte de mensen tot een 
gastlichaam voor een kosmische, een buitenaardse 
vorm van leven. Dát was de geheime vrees die in 
deze film voor brandstof zorgde, maar kenmer-
kend was voor vrijwel alle Amerikaanse SF films 
uit deze tijd. Maar Invasion had méér lagen dan 
een anti-McCarthy boodschap of een anticommu-
nistische boodschap, want beide simpele interpre-

taties waren even plausibel. Alleen al dát feit kon 
iemand tot denken aanzetten. De kern van Siegels 
film is eigenlijk: wat is het verschil tussen een cal-
culerende mens, een sociale conformist, een fan-
tasieloze brave burger, en een lévend mens, met 
verliefdheid en andere spontane, oncontroleerbare 
en soms onverstandige emoties en keuzes?
    Naar de vorm is de film bijzonder wegens het 
strakke tempo, de net niet conventionele came-
ravoering (verwant aan de film noir), het effectie-
ve gebruik van echte buitenlocaties en een bijna 
terloopse toevoeging van gruwelijke details, zoals 

Het ‘lijk’ op de biljarttafel (Invasion of the Body Snatchers)
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een moeder die een van de zaden naast haar 
baby wil leggen of dokter Bennell zelf, die 
zijn evenbeeld in statu nascendis pontaan 
met een hooivork te lijf wil gaan. Bovendien 
zijn de ‘zaden’ in de broeikas, steeds nét niet 
te lang in beeld, zeer geloofwaardig.
    De studio wilde niet dat de film zou ein-
digen met het deprimerende shot van you’re 
next en verordonneerde een begin, Bennell 
is opgepakt door de politie, en een eind, 
waar niemand van de artsen hem gelooft, 
tot er opeens een chauffeur van een ambu-
lance opduikt die een hele vrachtwagen vol 
‘zaden’ op de snelweg heeft gezien, afkom-
stig uit de richting van Santa Mira. Dan 
gaan alle alarmbellen rinkelen. Misschien 
kom het toch nog goed.
    Het contrast met de eerste sciencefic-
tion film van de jaren ’50, Destination 
Moon (1951) van Irving Pichel en producer 
George Pal, was enorm. De laatste film ging 
over de landing op de Maan en was zo do-
cumentair mogelijk van opzet, en realistisch 
eerder dan dramatisch, hoewel de expedi-
tieleden tot hun schrik bemerken dat ze te 
weinig brandstof hebben om terug te keren 
naar de Aarde. Er moet letterlijk ‘een man 
overboord’. Weest niet bevreesd, het komt 
goed. En dat moest ook, want de wedloop 

naar de Maan was niet alleen public relations, 
maar militair gezien een strategisch onderdeel 
van de Koude Oorlog — als Amerika daar niet 
het eerst is, zullen dat ‘de anderen’ zijn. Dat 
geldt nu trouwens wederom voor de satellieten 
rond de Aarde en de eerste voetstappen op 
Mars.

Van de enorme literatuur over films in de jaren 
’50 wil ik alleen nog Running time, films of the 
Cold War (1982) van Nora Sayre aanhalen. 
Het bestaat uit tien briljante en geestige es-
says, waaronder Watch the Skies. De schrijf-
ster, gewezen filmrecensent van The New York 
Times, noemt de science fiction van die jaren 
een pessimistisch genre. Dat pessimisme was 
niet helemaal zonder reden. Tijdens de oorlog 
in Korea waren zevenduizend Amerikanen 
gevangen genomen, waarvan er géén waren 
ontsnapt. Achteraf heeft een commissie van de 
Senaat vastgesteld dat 70 procent van hen had 
samengewerkt met de vijand, hetgeen werd 
toegeschreven aan brainwashing. Sayre schrijft 
ook dat presidentskandidaat Adlai Stevenson 
tijdens een campagnespeech in 1952 het com-
munisme vergeleek met een fatale ziekte ‘die in 
deze wereld misschien meer mensen heeft ge-
dood dan kanker, tbc en hartziekten samen’ en 
‘dat het doel van Amerika’s vijanden de totale 
verovering was, niet alleen van de aarde, maar 

van de menselijke geest’.
    Er was heel veel aan de hand in het Amerika 
van toen. De science fiction-film was slechts een 
van de vele spiegels van die tijd. Lees alleen maar 
eens hoe een western als High Noon (1952) geïn-
terpreteerd kon worden— Gary Cooper als een 
te softe, on-Amerikaanse slappeling. Nora Sayre 
beschrijft de populaire SF-variant van toen in 
enkele treffende zinnen (p. 193, mijn vertaling):

In Them! (van Gordon Douglas, die ook I was a 
Communist for the FBI regisseerde) verschijnen 
moordzuchtige mieren, groter dan mastodonten, 
juist op die plek in de woestijn waar in 1945 de 
bom was getest. Schuldgevoel schemert door in 
de hele film, die somber vaststelt—zoals vele an-
dere—dat de ramp de schuld is van de mensheid, 
omdat onze wetenschap verantwoordelijk is voor 
de afschuwelijke mutaties. Een dokter constateert 
‘dat we misschien getuige zijn van het uitkomen 
van een Bijbelse voorspelling’, namelijk ‘dat het 
wilde beest de wereld zal erven’ [uit Openbaring], 
en hij had gelijk: het Amerikaanse scherm werd 
overspoeld door zwermen van reusachtige wes-
pen, sprinkhanen, tarantella’s, mieren en andere 
films over nare insecten.
Herhaaldelijk wordt meegedeeld dat de inven-
tieve mieren, net als de meeste Marsianen, een 
griezelig talent hebben voor ‘sociale organisatie’, 
hetgeen klinkt als een bolsjewistisch kenmerk. 
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Tenzij alle mieren worden gedood, zal 
het menselijk ras uitsterven - binnen een 
jaar. Hoewel we zelf verantwoordelijk 
zijn voor de dodelijke verschijnselen, 
is deze straf buitensporig voor onze 
fouten. Maar onze bovennatuurlijke 
vijanden zijn altijd veel intelligenter dan 
onze soort. Dat was karakteristiek voor 
de jaren ’50: intellect was verdacht, en in 
films vaak ook kwaadaardig. De Marsi-
aanse technologie overtrof onze nieuw-
ste uitvindingen, net zoals de Russische 
dat deed, naar we vreesden, vooral na 
de eerste atoomproef daar in 1949 en 
opnieuw de Sputnik in 1957. Bovendien 
hadden de Marsianen jarenlang onze 
radio’s afgeluisterd - dus zij kenden nu 
Engels, maar wij wisten niets van hun 
taal - en ze konden onze planeet berei-
ken, terwijl wij geen idee hadden hoe we 
dáár konden komen.

De paranoia, die uit de twintig hierbo-
ven door mij besproken films—allemaal 
met een buitenaards aspect in de plot—
van het scherm af wa semt, heeft dus 
niet alleen te maken met angst voor het 
communisme, maar ook met angst voor 

de wetenschap, angst om achter te lopen, angst 
om dingen niet te snappen, angst voor knappe 
koppen. Misschien was dit een logische reactie 
op het meerderwaardigheidsgevoel dat na het 
glansrijk winnen van de Tweede Wereldoorlog 
was ontstaan en kennelijk was ‘doorgeschoten’, 
want de rest van de wereld was de eerste jaren 
nagenoeg failliet. En dat was aanvankelijk ook 
goed te zien door de Amerikanen — want na die 
oorlog ging de wereld ‘open’ en vooral de televisie 
maakte dat zichtbaar. Vanaf rond 1950 kreeg het 
zelfvertrouwen deuken, maar in de commerciële 
films kwam meestal alles tóch nog goed. Je mocht 
als vermaaksindustrie het publiek wel aan het 
schrikken brengen, graag zelfs, maar niet van je 
vervreemden. Deze fundamentele uitgangspositie 
van Hollywood verklaart waarom de SF=bio-
scoopfilms als filmgenre van een bedrijfstak ‘in 
zwaar weer’ veel minder gevarieerd en genuan-
ceerd waren dan de geschreven scienceficion in 
hetzelfde decennium. In latere jaren, vooral de 
afgelopen twee decennia, heeft Hollywood zich 
gerevancheerd door in tientallen films te bewij-
zen dat er talloze andere manieren zijn om scien-
ce en fiction op een creatieve manier met elkaar te 
verenigen. Desnoods zelfs zónder een loodzware 
boodschap erin.
Ontdekking en verspreiding van
de zaadpeulen in Invasion of the Body Snatchers

— Peter Cuijpers



FILM FUN #80 AUGUSTUS 202025

INHOUD

THE
CLOUDED
SCREEN door 

Michael Helmerhorst

Tallulah Bankhead

In Hollywoods glamourgalerij van weleer poseerden de sterren bij voorkeur in 
ontspannen posities, een languissante sigaret in de hand of balancerend tussen 
de lippen. De dromerige, zwoele of wellicht diepzinnige blik op oneindig. 
De onbereikbare sterren leken door dit eenvoudige rekwisiet even op gewo-
ne mensen die zich voor een kort moment verpoosden alvorens opnieuw door 
hun opwindende leven te worden opgeslokt. 
De man in de straat spiegelde zich intussen aan advertenties waarin de 
kringelende sigarettenrook een pittige, ondernemende en sociale levensstijl 
propageerde. 
 
FUTURE DIMENSIONS 
“Smoking is a bad habit and may cause harm to Your health and that of Your fellow citizens.” 
Aldus het dwingende advies van de Britse superheld Judge Dredd. In een dystopische toekomst 
waar bij voorkeur de taal van snelvuurwapens en laserkanonnen wordt gesproken, lijkt deze 
waarschuwing een volkomen absurde stelregel. 
In de overspannen Judge Dredd-verfilming met Sylvester Stallone uit 1995 is van dit strikte pro-
tocol dan ook niets meer te bespeuren. 
In de postapocalyptische blockbuster Waterworld uit datzelfde jaar met Kevin Costner als 
gemuteerde vismens waren ‘The Smokers’ de bad guys onder aanvoering van de voortdurend 
schmierende en aan filtersigaretten lurkende Dennis Hopper. Na de nodige ecologische rampen 
is de totale aardbol met water overdekt. Voor de vlottende overlevenden staat de schaarste aan 
zowat alles als een paal boven water. De gutmenschen in dit verhaal zoeken troost bij het inne-
men van Hydro-borrels, maar de ‘Smokers’ kunnen ondanks alles beschikken over een boter-
berg aan sigaretten.
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REFLECTIONS VAPORIZED 
Het ritueel van het tevoorschijn halen, offreren, uitkloppen, vuur geven 
en het opsteken van sigaretten, alsmede het uitblazen van rookflarden, 
behoorde ooit tot het standaard idioom van elke filmacteur of actrice. 
Roken was voor een filmpersonage een perfect voertuig bij het uitdrukken 
van onuitgesproken gedachten en mijmeringen. 
Een substituut voor veelbetekenend zwijgen. 
Wist je, in navolging van wat er op het witte doek gebeurde, op het juiste 
moment een dame met je gouden Ronson van vuur te voorzien dan was de 
afloop van de avond min of meer in kannen en kruiken.

Rookgerei was voor de filmacteur een manipulatief rekwisiet verbonden  
aan de typering van personages en hun professies. 
Grootindustrielen, bankdirecteuren en gangsterbazen tooiden hun 
zelfvoldane smoelen met imposante havanna’s. Zowel de grootmeesters van 
de cinema als Orson Welles en Sam Fuller als entrepeneurs van het kaliber 
Darryl F. Zanuck sloten zich graag aan bij deze traditie. 
Egyptische sigaretten in elegante telescopische pijpjes waren voorbehouden 
aan chique Femme Fatales en queer characters. 
Krantenmensen en persmuskieten van het slag WeeGee kauwden bij voor-
keur op gehavende sigarenstompjes. 
Razende reporters en private detectives hielden het in de regel op sigaretten 
en shag. In de gloeiende aspunt van hun fag lag de eeuwig smeulende dead-
line van het metier besloten. Het rollen en dichtlikken van zijn saffie en het 
listig met de onblote tanden dichttrekken van het buideltje shag was voor 
Sam Spade (Bogart) een terugkerend ritueel in The Maltese Falcon (1941). 
Het bedachtzaam stoppen en ontvlammen van pijpen was een 
vertrouwde gewoonte van wetenschappers, schrijvers en psychiaters. 

Orson Welles Stuart Erwin als razende reporter, 
Humphrey Bogart met de Mal-
tezer Valk en regisseur Sam Fuller.
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Het betere hersenwerk komt pas goed op stoom onder het genot van 
pijptabak, naast deze geneugten waren de werkelijk groten van geest tevens 
ontvankelijk voor sterkere middelen, men denke aan Sherlock Holmes. 
De enige hardboiled gumshoe uit de school van Raymond Chandler (zelf 
een verwoed pijpenist) die op het witte doek een pijp opstak was George 
Montgomery als Philip Marlowe in The Brasher Doubloon uit 1947. De Mar-
lowe van Dick Powell in Murder my Sweet uit 1944 voelde zich toch meer 
senang met een Lucky tussen de vingers. 
Jean Paul Belmondo, die als ‘blouson noire’ zijn sporen al had verdiend in 
Marcel Carne’s Les Tricheurs (1958), speelde de hondsbrutale Michel Poic-
card in het Nouvelle Vague-vehikel À Bout de Souffle (1959) dat hem min of 
meer als ster lanceerde. Vanaf het 1e shot in Marseille waarin Belmondo 
vanachter een krant opduikt tot aan zijn laatste snik op de Parijse straatte-
gels zit er een walmende Boyard Caporal tussen zijn lippen geklemd. 
Belmondo was in alles de antithese van rebelse en getormenteerde rokers 
van de garnituur James Dean of Marlon Brando. Naast rookslierten kwamen 

er onophoudelijk teksten uit Poiccard’s mond, deels improvisatie, deels 
gebaseerd op het groot citatenboek van Godard. Een voor het ‘milieu’ veel 
te babbelzieke crimineel die pas in de films van Scorcese en Tarantino 
weer in de mode zou raken.  
À Bout de Souffle sorteerde de ademloze bewondering van een generatie 
bioscoopgangers voor zowel de gangsterpastiche als de anarcho-demonta-
ge van hopeloos ingesleten Hollywood-mechanismen. Bij een bioscoop op 
de Champs Elyssee staat Poiccard oog in oog met zijn held Humphrey Bo-
gart die hem vanaf een affiche voor The Harder They Fall (1956) een on-
derzoekende blik toewerpt. In een sigarettenwolk mompelt hij liefdevol 
“Bogey”. 
Jean Paul Melville, de regisseur die de Franse Policier opnieuw uitvond, 
maakte trouwens zijn opwachting in Godard’s eerste film als een gelauwer-
de schrijver van Fleuve Noir-pulp. 
In Melville’s Le Samourai uit 1967 is Alain Delon de stoicijnse hitman Jeff 
Costello. Met het onverstoorbaar wegsmeulen van Gauloisses vult hij de 

George Montgomery in The Brasher Doubloon

Alain Delon in Le Samourai

Jean Paul Belmondo in À bout de souffle
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lange wachttijden die zijn professie met zich meebrengt. De sigaret maakt 
deel uit van het emotieloze masker van de huurmoordenaar. Het roken is 
voor Costello een werktuiglijke en van genot gespeende handeling. 
In Le Clan Des Siciliens uit 1969 van Henri Verneuill probeert Lino Ventura 
in de rol van een vermoeide politie-inspecteur om met roken te stoppen. 
Gedurende de hele film bungelt er een gemaltraiteerde en geknakte filtersi-
garet in zijn misnoegde mond terwijl hij als running gag links en rechts 
vuurtjes afslaat. 
Het praten met een op en neer wippende sigaret tussen de lippen maakte 
gaandeweg deel uit van het vocabulaire van de streetwise macho. 
Zoiets als het totaal onbehouwen met volle mond je claus opzeggen met het 
etensbord in de hand dat door Marlon Brando al met groot succes gedaan 
werd op de buhne in de theaterversie van A Streetcar Named Desire. 
Method acting op z’n arbeideriaans. 
 

THE FLAME OF PASSION 
De erotiek van het roken is verankerd in onverbiddelijk klassieke scènes. 
Niet zelden ontvlamt de passie bij het flakkerende licht van een aansteker. 
Howard Hawks wist wel raad met deze symbolentaal. Direct in de titel 
sekwentie van The Big Sleep geeft Bogart zijn leading lady Lauren Bacall een 
vuurtje, dan belanden hun beider peuken knus naast elkaar op rand van een 
glazen asbak. 
To Have andto Have Not uit 1944 stond model voor de Warner Bros car-
toon spoof: Bacall to Arms (1946) van Robert Clampett. Bacall (als Laurie 
Bee Cool) vraagt (Humphrey) Gocart om een vuurtje dat hij haar per direct 
toewerpt in de vorm van een snijbrander. Een oversekste wolf (a la mode: 
Tex Avery) mengt zich vanuit het bioscooppubliek in de actie op het doek. 
De bevallig gerotoscoopte Bacall doet de wolf in extase ontsteken en alleen-
met een welgemikt shot van zijn Browning kan Bogey de hitsige wolf de 

‘Anybody has a light?” Uit:  Bacall to armsCredits The Big Sleep
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toegang tot het filmbeeld ontzeggen. De laatste klap is een daalder 
waard, Bogey steekt een klapsigaar op en staart tenslotte als een 
beroete blackface (type: Al Jolson) in de camera. 
 
In Claude Sautets Les Choses de La Vie uit 1979 zijn de geliefden 
Romy Schneider en Michel Piccoli sprakeloos rokend, allebei al-
leen met hun gedachten. 
In dit drama evoceert het roken onuitgesproken, sluimerende 
conflicten. Roken staat hier voor denken, peinzen en veelzeggend 
zwijgen. Geliefden die zich na de daad in stilzwijgen en rookwol-
ken hulden werden een beproefd ingredientvan het romantische 
genre. De post-coitale sigaret als cliché. 
In Now, Voyager (1942) steekt Paul Henreid 2 sigaretten tegelijk 
op, waarvan hij er 1 offreert aan zijn romantic interest Bette Da-
vis. Een niet mis te verstane uitnodiging om de zaken wat intie-
mer aan te pakken. Een stevige liefdesband wordt aldus gesmeed 
en het ritueel herhaalt zich halverwege de film en keert terug aan het slot 
met de aanzwellende muziek van Max steiner als underscore en een came-
ra-zwenk naar de sterren aan de nachthemel. 
Waar rook is … is vuur 
 
THE SMOKING GUNSLINGER 
Clint Eastwood praktiseerde als de premiejager Monco in For a Fistfull of 
Dollars (1964) de trademark van een dun Spaans sigaartje tussen de kaken, 
een “cantankerous element” waaraan zowel de blikrichting als de doodkal-
me verbetenheid van zijn personage af te lezen viel. 
De cigarillo van Moncoen de okergele gekromde pijp van Kolonel Mortimer 
(Lee van Cleef ) in For a Few Dollars More (1965) gaan in meerdere opzich-
ten een duel aan. Monco strijkt zijn fosforlucifers in de regel af aan deur-

posten of ontvlamt ze met zijn duimnagel. Mortimer strijkt hem af aan de 
ster van een Deputy of de bult van een gebochelde desperado. 
In het sluitstuk van de Dollar trilogie The Good ,The Bad and The Ugly uit 
1966 is de cigarillo van het personage Blondi (Eastwood) een regelrecht 
verlengstuk van zijn denken en doen, een multifunctioneel rekwisiet dat 
van alles in beweging zet en aan elkaar verbindt. 
Het werkverband tussen Blondi (The Good) en Tuco (The Bad) wordt tij-
dens het verdelen van de dagelijkse buit benadrukt doordat Blondi de helft 
van zijn cigarillo aan Tuco geeft, die dit meteen als pruimtabak tussen zijn 
tanden vermaalt. Tuco komt zijn voormalige compagnon Blondi op het 
spoor door zijn sigarenpeukjes op te diepen uit smeulende kampvuurtjes. 
Met enige zuigkracht kan hij nog net vuur trekken in de peuk ten teken dat 
hij Blondi dicht op de hielen zit.  

Clint Eastwood
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In de finale steekt Blondi zijn cigarillo als goede Samaritaan tenslotte tussen 
de lippen van een stervende soldaat die kort daarop met de rook zijn laatste 
adem uitblaast. Dan laat hij zijn peuk neerdalen op de korte lont van een 
vergeten kanon en knalt het paard overhoop waarmee Tuco een voorsprong 
heeft genomen in de race naar de goudschat. 
 
THE CHEWING GUM OPTION 
In de rolprent Charley Varrick uit 1973 draaien de hersens van de uitge-
kookte stuntvlieger Varrick (Walter Matthau) op het onverstoorbaar her-
kauwen van lapjes Wrigley Bubblegum die hij lijzig van hun wikkel ontdoet 
en in zijn mond propt. 
Tegenover de stug doorkauwende Matthau wordt een fervente pijproker in 
stelling gebracht, de maffia hitman Molly, stevig neergezet door Joe Don Ba-
ker. Wanneer deze Molly zijn pijp uitklopt op een deur, autodak of vlieg-
tuigvleugel is dat onveranderlijk de opmaat naar een explosie van excessief 

geweld. Wie deze bedrieglijk aimabele 
heavy op zijn pad vind, rookt helaas 
een zware pijp. 
In 1974 speelde Matthau de rol van 
inspecteur Jake Martin in The Laug-
hing Policeman, een personage dat uit 
alle macht probeert om met roken te 
stoppen getuige de niet aangestoken 
sigaret die ritmisch meedeint met zijn 
kauwgom kauwende mond. Zijn drif-
tig malende kaken onder een starende 
blik reflecteren een koortsachtig brein 
bij het ontwarren van een cold case. 

 

RETRO SMOKES 
Toen de anti-rook lobby in Hollywood al flink op gang was bedach-
ten de Coen Brothers de kettingrokende antiheld en herenkapper 
Ed Crane als rol voor Billy Bob Thornton in The Man Who Wasn’t 
There (2001). De ultieme underdog en ‘cellophane man’ Crane 
steekt onophoudelijk sigaretten op en kijkt immer met een rooks-
liert om zijn toegeknepen oog de wereld in. Pas bij de 18e sigaret in 
de film wordt hij teruggefloten om deze vooral niet op te steken in 
de slaapkamer van het door Crane aanbeden meisje ‘Birdy’ (Scar-
lett Johansson). De laco-
nieke peuk in de mond-
hoek van Crane verleent 
hem de juiste kritische 
en tegelijk weifelende 
oogopslag van de abso-
lute underdog tegen wil 
en dank.  
 
ASHES TO ASHES DUST TO STARDUST 
De oversized kartonnen filmstands die zich tegenwoordig in de lob-
by’s van Cineplexen ophopen doen mij altijd terugdenken aan de 
reclamestands voor rookwaren uit de 50’r jaren die de etalages van 
sigarenwinkels sierden. 
Het merk Buccaneer adverteerde met de fel realistische verbeelding 
van woeste piraten die een blanke slavin in bedwang hielden tegen 
een dreigende wolkenlucht. Dit 3 dimensionale, deels uitgestanste 
tafereel, stond op een avond plotseling bij de vuilnisbak voor de 
winkel en prijkte daarna voor lange tijd op mijn jongenskamer. 

Walter Matthau, The Laughing Policeman

Billy Bob Thornton als de herenkaper Crane.
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Tot in de jaren 80 van de vorige eeuw kon het bio-
scooppubliek naar hartenlust roken in de zaal, 
vooral in de z.g. service-bioscopen. In de grotere, 
met pluche gestoffeerde, bonbonnieres was dit al 
eerder streng verboden, met uitzondering van de 
lobby’s. 
Niets was mooier dan de magische lichtstraal van 
de projector die zich in het duister door de 
rooknevels boorde. 
De dagen dat we in het voorprogramma werden 
vergast op de opwindende wereld van Peter 
Stuyvesant liggen ver achter ons. U geniet zo veel 
meer! 
Testpiloten, spelologen en houthakkers grepen on-
ophoudelijk naar een Lucky Strike bij hun boeien-
de werkzaamheden. Man sized flavour, Man sized 
satisfaction! 
De Marlboro Man himself is inmiddels door over-
matig rookgenot van zijn paard gevallen. 

In het land waar de gesausde, menthol gekoelde, gearomatiseerde, double filtered 
en triple pleasurekingsize smokes ongehinderd werden aangeprezen zijn de ver-
stokte rokers verworden tot paria´s die naar de periferie van de samenleving zijn 
verbannen. 
Op onze eigen tabaksverpakkingen prijken, inmiddels ingeburgerde, snapshots die 
de afzichtelijke gevolgen van het roken in full colour ten toon spreiden.  
Judge Dredd zou met deze draconische aanpak meer dan tevreden zijn.

De legendarische ver-
zamelaar, ketting roker 
en uitbater van het 
onvolprezen filmanti-
quariaat Cine Qua Non 
in de Staalstraat te Am-
sterdam, Eric Ipenburg 
(1953-2018) toucheerde 
zijn filter sigaretten tus-
sen duim en middelvin-
ger zoals een goochelaar 
speelkaarten uit de lucht 
plukt. Eric legde door de 
jaren heen een gestaag 
groeiende collectie film-
stills aan rond het thema 
cinema & tobacco. 
Ik heb voor dit artikel 
o.a. gretig uit deze stapel 
(geposeerde) moment-
opnamen kunnen putten. 

—Michael Helmerhorst

Elisabeth Bergner

Carole Lombard
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HENK
VAN DER

LINDEN
DE MEEST PRODUCTIEVE 

NEDERLANDSE FILMMAKER 
UIT DE GESCHIEDENIS

HET DEFINITIEVE INTERVIEW  DEEL 2

Dit jaar verscheen de autobiografie 
Tussen de filmrollen van filmpionier 
Henk van der Linden, waarin de 95-jarige Limburgse film-
legende terugblikt op zijn uitzonderlijke leven en carrière. 
De onbetwiste recordhouder behoort tot de succesvolste 
filmmakers uit de vaderlandse geschiedenis. Bezoekcijfers 
van zijn films, zoals De nieuwe avonturen van Dik Trom en 
De avonturen van Pietje Bell, lagen naar schatting in de 
buurt van die van ‘volwassen’ films als Turks Fruit en Blue 
Movie. Op handen gedragen door zijn publiek, en ook door 
veel critici gewaardeerd, werd hij het grootste deel van zijn 

loopbaan verguisd door filmprofes-
sionals, én door officiële instellingen 

die zijn films opvoedkundig twijfelachtig vonden. Begin 
jaren tachtig kwam hierin verandering door publicaties 
van de Nederlandse Beroepsvereniging van Filmers (nbf), 
in het blad Film- & TV Maker. De jonge collega-filmmakers 
Ruud den Drijver en Ruud Bishoff zochten de onderschatte 
routinier op in het Limburgse Schinnen en hadden een 
ophefmakend diepte-interview hem. In de vorige Film 
Fun verscheen het eerste deel van het historische mara-
thon-gesprek. Dit is deel twee. 

“IK DOE ZELDEN CONCESSIES”
Verkocht u de film aan de distributeur?  
    VAN DER LINDEN: Nee, die gaf ik dus altijd 
voor een bepaald aantal jaren uit handen. U zult 
weten dat de Bioscoopbond bepaalt dat je niet 
zelf een bioscoopfilm kunt uitbrengen. Iemand 
als Bert Haanstra heeft zelf een verhuurkantoor, 
maar daar geven ze niet zo gauw toestemming 
voor. Ze denken: Er zijn verhuurders en produ-
centen, en als jij je nu bij het produceren houdt… 
laat die filmverhuurder dan maar verhuren. Zo 
redeneren ze. In de beginperiode ben ik dus ja-

renlang bij Standaardfilms geweest, tot die failliet 
gegaan is, en toen ben ik doorgestapt naar Gofi-
lex, waar ik nu nog bij ben. Maar een film hele-
maal uit handen geven doe je natuurlijk nooit. Je 
gaat nooit zeggen: Nou, hier heb je de hele film, 
doe er maar mee wat je wilt. Na een bepaald aan-
tal jaren vervallen de rechten en dan worden de 
kopieën vernietigd.

Nu heb ik in een heel oud stukje over u gelezen dat 
uw eerste films in het buitenland werden gedraaid 

door
Ruud Bishoff en Ruud den Drijver
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en u daar geen cent voor kreeg. Hoe zit dat dan? 
    VAN DER LINDEN: Dat was met Drie jongens 
en een hond. Dat was dus de eerste film, de eerste 
bioscoopfilm eigenlijk. Ik heb toen contact gehad 
met een meneer uit Parijs. Het is toen via mijn 
verhuurkantoor gegaan. Dat leek mij een heel 
betrouwbare, aardige man en die nam de film dus 
voor België en Frankrijk. En dan wordt er meestal 
afgerekend op jaarbasis, of op driemaandelijk-
se basis. Maar eerst worden dan de kosten van 
nasynchronisatie en kopiekosten enzo, afgetrok-
ken, dus duurt het een hele tijd voordat je iets 
betaald krijgt. Het duurde dus een tijdje voordat 
ik ging informeren: Hoe zit het eigenlijk, brengt 
de film geld op, en waar blijft mijn deel? Ja, en 
toen waren er natuurlijk allerhande verhalen. Het 
was een beetje tegengevallen met dit, en een bé-
tje tegengevallen met dat… Door toeval hadden 
kennissen, die waren geëmigreerd naar Canada, 
de film daar op de televisie gezien. Dus ze hadden 
’m gewoon verkocht aan Canada. Een vriend van 
mij, een ingenieur, die heeft in India gewerkt en 
die heeft dáár mijn film gezien. En dat was onmo-
gelijk. Dat gaat niet. En toen zei ie: ‘Ik ben toch 
niet gek. Ik heb verschillende mensen die ik per-
soonlijk ken gezien. Dat was jouw film.’ Meestal 
speelden kennissen mee in mijn films, dus daar 
waren mensen bij die hij kende. En toen ben ik op 
hele hoge poten naar die man toegestapt. Ja, en 

toen bleek dus dat die man… Zijn kantoor had ie 
in Parijs, maar hij zetelde in Zwitserland; u kent 
die verhalen. Toen ben ik dus naar mijn advocaat 
toegestapt en die zei: ‘Ik wil er best voor u ach-
teraan gaan, maar dat gaat u dan wel duizenden 
guldens kosten. En ik geloof nooit dat u daar een 
cent van terug ziet.’ Toen heb ik gezegd: Nou ja, 
een les voor de volgende keer, dat gebeurt niet 
meer. Ik nam dus niet het risico om duizenden 
guldens aan een advocaat te betalen, om dan ach-
teraf te moeten horen van: Nou ja, ’t is moeilijk 
veren plukken van een kikker. Naderhand heb ik 
nooit meer een film op die basis aan het buiten-
land willen verkopen. Later heb ik nog weleens 
zaken gedaan met Duitsland. En die wilden het 
ook op dezelfde basis doen. Toen heb ik gezegd: 
Ik wil wel de rechten voor een bepaalde tijd ge-
ven, maar nooit meer op basis van een verdeling. 
En dat hebben ze dus nooit willen doen. Het heeft 
me ook niet geïnteresseerd verder. In Nederland 
werken we met percentages. Zij krijgen een per-
centage en ik krijg een percentage, en zij hebben 
dan de rechten. Meestal is dat voor een periode 
van vijf jaar. En na vijf jaar vernieuw je je rechten. 
Als je tot volle tevredenheid samenwerkt, dan ga 
je gewoon door. Ik heb bij Standaardfilms vijftien, 
twintig jaar gezeten, en nu bij Gofilex gaat het 
ook prima. Ze brengen de film goed uit. Ze doen 
erg hun best. Dus dan zijn er geen problemen 

meer, hè? Dan ligt alles vrij simpel.

Er zijn dus geen films meer van u naar het buiten-
land gegaan. Behalve dan misschien De Robins en 
de $100,000 schat. Hebt u daarvoor opdracht van 
de Belgische televisie gehad, of heeft u een film ge-
maakt en is daar een televisieserie uitgekomen?  
    VAN DER LINDEN: Het is dus zo gegaan: 
die film heb ik toentertijd gemaakt, dat waren 
zes delen van elk een half uur. En die heb ik toen 
aangeboden aan de avro. In België hebben ze ’m 
toen direct genomen en direct vertoond. En die 
hadden hele hoge waarderingscijfers, het is erg in 
de smaak gevallen. Maar het is net in de periode 
geweest dat de televisie overging op kleur. Daar-
door is het gestagneerd bij de avro. Later had 
ik het weer ontzettend druk, want ik zat weer in 
de productie, en ik heb het toen zelf een beetje 
laten versloffen ook. En toen hebben ze ’m niet 
genomen bij de avro. Al hebben ze wel een keer 
een film van mij in z’n geheel vertoond bij De Be-
rebios. Ik word vaak gevraagd voor films, maar ik 
geef ze praktisch nooit.

Waarom niet?  
    VAN DER LINDEN: Dat is logisch. De films 
van mij draaien praktisch allemaal nog in de the-
aters.
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Het verraad van de zwarte roofridder niet, en Sjors van de Re-
bellenclub is ook uit roulatie.  
    VAN DER LINDEN: Nou ja goed. Maar Sjors van de Rebel-
lenclub is al zo oud. 

Uit 1955.  
    VAN DER LINDEN: Ja, zoiets. Dus ruim vijfentwintig jaar. 
En u begrijpt wel, dat als u een film ziet van vijfentwintig jaar 
geleden, met de primitieve middelen waar ik toen mee werk-
te… Dat was ontzettend primitief. Als ik u de bedragen zou 
vertellen waarvoor ik die films gemaakt heb, dan… Ha, ha, ha. 

Noemt u eens een bedrag?  
    VAN DER LINDEN: Ja, noem eens een bedrag…

Dat waren uitsluitend de kosten van het filmmateriaal?  
    VAN DER LINDEN: Ja, en dan draaide ik met een ratio van 
één op anderhalf. Trouwens, dat doe ik nu nog weleens. Billie 
Turf die was… ja, ook één op anderhalf. 

Bij Sjors van de Rebellenclub zal u nog wel meer kosten ge-
maakt hebben. U moest toch ook een krokodil namaken die 
bewoog. 
    VAN DER LINDEN: Ja. Maar in die beginperiode was het 
roeien met de riemen die je hebt. Je had wat oude planken, en 
wat spijkers, en daar sloeg je je decors aan vast. Dat was dus 
echt: Ja, je leende een camera, bij wijze van spreken. En dan 
ging je filmen. Je had wat jongetjes. En praktisch geen volwas-
senen. Je had eigenlijk alleen het materiaal, en de kopieën. Dat 

BOVEN: Willem Marwa (Sjimmie) en Theo Niesten 
(Sjors) in Sjors van de Rebellenclub. Dit was de allereerste 
film met het duo. In 1939 was een Sjors-film gemaakt 
door Micron van der Wal-producties, waar Sjimmie niet 
in voorkwam. Dit was feitelijk nog een verfilming van de 
strip Winnie Winkle. De film met Niesten en Marwa was 
de eerste film naar de creatie van Frans Piët.

 LINKS: Cor van der Linden (Sjors) en Jos van der Linden 
(Sjimmie) in Sjors en Sjimmie op Pirateneiland. Henk van der 
Linden liet zijn zoon en dochter de rollen van het duo 
overnemen, omdat de eerdere acteurtjes te oud waren 
geworden, en hij geen geschikte opvolgers kon vinden. 
De chemie tussen Cor en Jos resulteerde in de beste 
uitvoering van het succesduo ooit.  © Rexfilm
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waren eigenlijk de kosten. De eerste films moest 
je ook helemaal uit je eigen zak doen. Er was nie-
mand die je een cent vooraf gaf. Er was toen ook 
nog geen Productiefonds. Dus je kon niet zeg-
gen: ik had graag x-duizend gulden. Er was in die 
vroege periode niemand die zoiets wilde financie-
ren. Vooral een jeugdfilm. Dat bestond eigenlijk 
niet. 

En u sneed ook uit andere films stukken over. Zo-
als die tijger, die u uit een documentaire had ge-
haald, waarschijnlijk.  
    VAN DER LINDEN: Ja. Inderdaad. U heeft die 
oude Sjors dus gezien. Die is toch al zeker tien 
jaar uit roulatie. 

[den drijver:] Ik was tien jaar toen ik hem voor 
de laatste keer zag.  
    VAN DER LINDEN: Ja. Nou, die film was zo 
slecht van geluidsband. Als u nagaat hoe wij die 
films toen maakten. Wij hadden thuis dus een 
bioscooptheater. En in die tijd had je de beginpe-
riode van de bandrecorders. Dat waren van die 
grote bakbeesten. Met grote spoelen. Die kwa-
men toen dus uit, en daar moest je dus ook mee 
experimenteren. En een geluidsstudio had je ge-
woonweg niet. Dus we projecteerden de film dan 
gewoon in het bioscooptheater van mijn vader, 
en dan sloopten we een paar stoelen weg, en we 

bouwden daar een tent om het echo-effect weg 
te krijgen. En dan lieten we een paar jongetjes in 
de microfoon van de bandrecorder praten. Dat 
ging allemaal vreselijk primitief. Die jongetjes 
hadden natuurlijk helemaal geen kaas gegeten 
van nasynchronisatie. Ikzelf ook niet. Je had dus 
ook geen lussen. Dus die film moest iedere keer 
weer teruggewikkeld worden in de projector, en 
opnieuw worden ingezet. U kunt zich voorstellen 
wat voor een werk dat was. En dat moest je dan 
met kinderen doen. En die zijn gauw verveeld. En 
dan zeiden ze: we willen naar huis, we willen gaan 
spelen buiten. En dat was dan een film van meer 
dan anderhalf uur.

Misschien zou de film opnieuw nagesynchroni-
seerd kunnen worden. 
    VAN DER LINDEN: Ja, dat zou je kunnen 
doen. Want de film had ondanks de slechte ge-
luidskwaliteit toch een enorm succes. Het is een 
van de meest succesvolle films geweest, die ik 
gemaakt heb. Omdat het natuurlijk in de eerste 
plaats Sjors was, en praktisch een van de eerste 
films over die figuur.

Er bestond nog een Sjors-film uit 1939? 
    VAN DER LINDEN: Ja, dat is me toen verteld. 
Maar die scheen zo slecht te zijn, dat ze die maar 
nooit uitgebracht hebben. Ik moest dus uiteraard 

toestemming hebben van Spaarnestad. Toen heb 
ik met die mensen gesproken, en die waren echt 
wel een beetje huiverig. Van: een film? Nee, daar 
moeten we niks van hebben. Toen ben ik ook 
overeengekomen dat zij allereerst de film moes-
ten zien. En dan zouden zij toestemming geven, 
of hij vertoond mocht worden of niet. Dat was 
dus voor mij een groot risico. Maar ondanks dat 
ik me nu doodschaam als ik die film zie, vonden 
die mensen toen de film geweldig! Daar zat de 
voltallige directie van de Spaarnestad, en dat wa-
ren echt geen kwajongens. En die vonden de film 
geweldig leuk. Ze hebben zich kostelijk geamu-
seerd. Ze gaven direct hun fiat en zeiden: als je 
nog meer films wil maken: maak maar films! Ga je 
gang maar, uitstekend. Die vonden de film goed. 
En ikzelf in die tijd dus ook. Maar als je dat nu na 
vijfentwintig jaar terug ziet, dan schrik je je dood.

U vertoont ze nog weleens?  
    VAN DER LINDEN: Ik moet ergens nog een 
kopie hebben. Maar ik ben het eerste deel kwijt-
geraakt. Hoe dat gekomen is weet ik ook niet. De 
volledige negatieven heb ik nog wel. Toen ik Sjors 
ging verfilmen, toen kwam die Sjimmie pas erin. 
De film heeft het enorm goed gedaan en de kin-
deren vonden het geweldig. Toen hij uitgebracht 
werd, was Standaardfilms echt een van de grote 
kantoren in Nederland. En toen de film voorge-
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draaid werd, werd er gezegd: potverdorie, die kin-
deren praten behoorlijk met een accent. Ik had 
ook echt de kinderen die het speelden het laten 
nasynchroniseren. Ze waren wel verstaanbaar, 
maar je kon duidelijk horen, dat het Limburgse 
kinderen waren. En na de eerste voorstelling in 
Amsterdam werd ik opgebeld door de directeur 
van Standaardfilms en die zei: ‘Het maakt geen 
moer uit. Ik heb de hele film geen woord kunnen 
verstaan, want die kinderen zaten er constant 
doorheen te schreeuwen.’ Die kinderen waren 
zo door het dolle heen, door de handeling en de 
avonturen en zo. Dus de tekst hebben ze hele-
maal niet gevolgd, dat was niet interessant. Daar 
is nooit meer over gesproken. Mijn ervaring met 
jeugdfilms is dat de kinderen de tekst als 
zodanig weinig interesseert. Ze worden 
geboeid door de handeling, de actie. Een 
kind wil steeds beweging zien. Een film is 
beweging en geen tekst. Dus geen minu-
tenlange gesprekken. Soms is het natuur-
lijk noodzakelijk voor het verhaal dat je 
een gesprek moet voeren om iets duidelijk 
te maken. Maar mijn ervaring is, dat als de 
gesprekken te lang gaan duren, die kinde-
ren direct rumoerig en vervelend beginnen 
te worden. Daarom heb ik mijn films altijd 
gebaseerd op veel handelingen en veel ac-
tie. Van het begin af aan heb ik dat opzet-

telijk gedaan. Daardoor heb ik misschien weleens 
het verwijt gekregen dat er weinig opvoedkundige 
waarde zit in mijn films. Maar dat is ook hele-
maal niet mijn bedoeling. Ik heb nooit een film 
gemaakt met de pretentie dat kinderen daarmee 
opgevoed zouden moeten worden. Ik heb altijd 
amusementsfilms willen maken, en verder niets. 
Voor mij is een kinderfilm geslaagd als zo’n kind 
met een rood hoofd van spanning naar buiten 
komt, en het hartstikke leuk heeft gevonden. En 
niet dat je zegt: God, nou heeft hij een hoop ge-
leerd. Dat interesseert mij niet. 

Hoe regelt u het met de rechten van strips en boe-
ken die u verfilmt?  

    VAN DER LINDEN: Billie Turf heet eigenlijk 
Billy Bunter en is dus een Engels kostschoolboek. 
Toen ik de rechten op de strip wilde hebben ver-
wees Oberon me naar Engeland. Ze mochten het 
dus wel in Nederland uitbrengen onder de titel 
Billie Turf. Maar de rechten als zodanig berusten 
in Engeland. 

Was het verder wel eenvoudig om de rechten te 
krijgen van die Engelse firma?  
    VAN DER LINDEN: Ja. Dat is vrij soepel ver-
lopen. Ook door de medewerking van Spaarne-
stad. Vooral Rob Harms van Oberon heeft erg 
zijn best voor mij gedaan. 

Het was natuurlijk ook flinke reclame voor 
de strip.  
    VAN DER LINDEN: Ja, vanzelf. Het 
mes snijdt aan twee kanten. 

De rechten van Pietje Bell en Dik Trom be-
rusten bij dezelfde uitgever?  
    VAN DER LINDEN: Nee, de rechten 
van Dik Trom berusten bij de Erven Kievit. 
De boeken worden wel uitgegeven door 
Kluitman. En Pietje Bell berust gewoon 
helemaal bij Kluitman. Toen ik met Pietje 
Bell begon, en dat is echt ook alweer jaren 
geleden, heb ik geprobeerd om de schrijver 
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Chris van Abcoude te achterhalen. Maar die bleek 
naar Amerika vertrokken te zijn en niemand had 
ooit meer iets van hem gehoord. Dus toen heb ik 
verder gewoon contact genomen met uitgeverij 
Kluitman. En die behandelen schijnbaar zijn za-
ken. Ook Pim Pandoer berust bij die uitgeverij.

Pim Pandoer is toch meer een verhaal voor de wat 
oudere jeugd? 
    VAN DER LINDEN: Ja, en dat is ook de reden 
dat ik er geen vervolg op heb gemaakt. Ik had dus 
het recht om vijf Pim Pandoers te maken. Ik heb 
er dus over nagedacht om nog een tweede te ma-
ken, maar juist om wat u zegt… de oudere jeugd 
heeft de keuze tussen Superman en Pim Pandoer. 
En dan gaan ze natuurlijk naar Superman toe. Ik 
moet het hebben van kinderen van zes tot twaalf 
jaar. Een jongen van twaalf gaat tegenwoordig 
gewoon naar een western met Clint Eastwood, of 
weet ik veel. Een actiefilm. Die zijn al te volwas-
sen geworden voor een jeugdfilm. Vroeger lag die 
grens een stuk hoger, ook door de keuring. Vroe-
ger had je nog echt die strenge keuringen van 
veertien jaar en achttien jaar. 

Wat wordt uw volgende film?  
    VAN DER LINDEN: De verdere avonturen van 
Billie Turf (Billie Turf – Haantje de voorste). Ik 
was bezig met Lowietje, dat is dus ook een strip. 
Ook weer van Oberon. Oberon was al akkoord, 
maar toen wilde die meneer Berck zeggenschap 
in het script hebben. Dat kon ik op korte termijn 
niet rond krijgen, en toen heb ik gezegd: Het spijt 
me, maar dan zie ik ervan af dit jaar. Toen heb 
ik dus een verhaal naar eigen ontwerp gemaakt. 
Maar ik heb dus jarenlang een grote… ja, studio 

is een groot woord, maar een grote ruimte ter be-
schikking gehad. Met een kantine en kleedruimte, 
wasruimte, enzovoorts. Een hele grote ruimte. En 
dat moest op heel korte termijn afgebroken wor-
den. Dat had ik dus niet onder vast contract, dat 
was meer een beetje losvast. Ik mocht hem ge-
bruiken. Maar die werd plotseling afgebroken. En 
toen moest ik dus weg met al mijn materiaal. U 
kunt zich voorstellen wat je zo in de loop van vijf-

Jeu Consten (Pietje Bell) in De avonturen van Pietje Bell
n
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entwintig jaar aan materiaal verzamelt, dat was 
een vrachtwagen vol. Toen heb ik begin april ’79 
een andere ruimte gekregen in Schinnen. Maar 
dat bleek zo onveilig, door de jeugd, dat ik daar 
al mijn materiaal weer weg heb moeten halen. 
Dus al mijn lampen en mijn decorstukken. Daar-
door is dus de hele productie van vorig jaar in het 
honderd gelopen. Want je hebt toch sowieso al je 
stroom nodig. Niet iedere ruimte heeft een vol-
doende voltage voor filmopnamen. En dat duurde 
allemaal zo lang, dat ik het niet meer zag zitten. 
Van ellende heb ik het toch allemaal een jaar 
uit moeten stellen. Ergens is het nog mijn geluk 
geweest, want van de dokter mocht ik de eerste 
maand niets doen, en als ik dan gewoon was gaan 
filmen, had ik misschien nog erger in het schip 
gezeten. Voor Lowietje heb ik al het tweede deel 
van Billie Turf willen maken. De jongen die het 
speelde vond ik dus een hele leuke jongen. Toen 
die film een succes werd ben ik direct in de pen 
geklommen om een tweede deel te schrijven. Ik 
ben naar die jongeman toegegaan. Zijn moeder 
was altijd erg enthousiast en gaf altijd veel me-
dewerking. Toen ik bij hem thuiskwam was hij 
er niet. Hij bleek een soort afwijking te hebben, 
waardoor hij zo dik was, vertelde zijn moeder. Zij 
was met hem naar de dokter gegaan, en nu is hij 
ineens een stuk magerder. Het was een normale 
jongen geworden, dus ging het gewoon niet meer. 

Dan zou je kunnen zeggen, dan neem je toch een andere jongen, 
maar ik vond het onverantwoord om zo kort achter elkaar twee 
verschillende jongens voor die rol te nemen. Bij Dik Trom was dat 
iets anders omdat daar vier á vijf jaar tussen zat. De jongen die 
Billie Turf speelde, heeft ook een keer Dik Trom gespeeld en ook 
Dikkie in de laatste Sjors & Sjimmie-film. Hij was echt een ideaal 
type. Tot hij die pillen ging gebruiken.

Als u een voorstelling bezoekt, bent u dan tevreden over de reacties 
van de kinderen?  
    VAN DER LINDEN: Wat dat betreft heb ik nog nooit slechte 
ervaringen gehad. Meestal gok ik wat dat betreft wel goed. Maar 
zo’n eerste voorstelling vind ik verschrikkelijk. Meestal ga ik later 
ergens achteraf kijken. Bij zo’n officiële voorstelling ga ik een eind-
je wandelen. Dat hou ik niet vol. Ik word dan doodzenuwachtig. Ik 
hoor de reacties wel achteraf.

Wordt een film altijd precies zoals u hem op papier had of doet u 
vaak concessies?  
    VAN DER LINDEN: Hij wordt over het algemeen wel gemaakt 
zoals ik hem in mijn hoofd heb. Maar als iemand met een leuk 
idee komt, dan pas ik dat er rustig in. Daar moet je voor open 
staan, vind ik. Het gevaar is wel dat vaak iedereen dan met sugges-
ties komt. En daar word je natuurlijk ook gek van. 

Het is heel gemakkelijk om op papier iets te schrijven. Maar u 
deinst er niet voor terug om bijvoorbeeld een duikboot na te bou-
wen. 
    VAN DER LINDEN: Nee. Maar als je dat niet hebt, dan moet 
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In het web van de reuzenspin. Clair Leistra en Jos van der Linden in De Robins en het Robot komplot.

je met een camera op de hei gaan zitten en zeggen: Ik heb verder niets nodig. Ik 
vind niet dat je moeilijkheden uit de weg moet lopen. Als je je voorgenomen heb 
om iets te verfilmen, dan moet je het ook zo doen. Als je eenmaal schrijft er komt 
een duikboot in, dan zul je die duikboot ook moeten maken. In de Robins en het 
Robotkomplot hebben we bijvoorbeeld gehad dat er een reusachtige spin in voor 
moest komen. Een spin zo groot als de kamer hier. Dat was natuurlijk een gigan-
tisch werk met al die poten en zo. De snavel moest open en dicht gaan, de ogen 
moesten bewegen, enzovoort. Daar hebben we weken aan gewerkt, maar ik heb 
niet gezegd: Laten we die spin maar weglaten. We deden het toch. 

U heeft een vrij lage ratio. Repeteert u vaak voor een opname?  
    VAN DER LINDEN: Ja, met kinderen moet je toch al wat intensiever repete-
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ren. Maar de mensen waar ik mee werk, 
die doen toch al heel lang mee. Dus die 
hebben er toch al een zekere feeling voor. 
Over het algemeen repeteer ik het eerst 
een keer goed, daarna neem ik het dan 
op, en dan is het meestal goed. Praktisch 
altijd de eerste keer. Over het algemeen is 
het zo, dat als je een kind iets uitlegt en hij 
doet het, dan gaat het fantastisch. Maar 
doet hij het een tweede keer dan gaat het 
minder. Het is ook belangrijk dat een kind 
tekstvast is. Bij de actie moet je soms wel-
eens geluk hebben. Dat je net het goede 
moment pakt. 

Zo zit er in verschillende films van u een 
stunt waarbij een jongen vanaf een berg op 
een paard springt.  
    VAN DER LINDEN: Ja. Er zitten vaak 
wel gevaarlijke dingen bij. Er was eens een 
geval van een man die achter een jongen 
aanrent over een heuvel, en als dat jonge-
tje dan bukt, vliegt hij naar beneden. Toen 
hadden we wat dozen opgestapeld. En 
we zeiden tegen hem: doe het nou rustig. 
Wees voorzichtig. Het is misschien beter 
als we het in twee keer opnemen, dus een 
keer de sprong, en een keer het neerko-
men. Maar hij zei: nee, dat doe ik wel. En 

de ook zijn val, dus die kwam met zijn hoofd: boem, 
op het valluik. Ook k.o. Dat zijn dingen die gebeu-
ren. Je kunt nog zo voorzichtig zijn. Je probeert het, 
en je probeert het weer.

IN DE VOLGENDE FILM FUN DEEL 3: ‘WIE 
KIJKT ER NOU NAAR EEN MOOI BEELD?

hij sprong. Maar hij sprong te ver. En toen kwam hij 
op de betonnen vloer terecht. Gelukkig had hij niets, 
hij was alleen even k.o. Maar je schrikt toch wel even. 
Het was echt een keiharde figuur. Die man gebruikten 
we altijd voor die stunts. Hij durfde werkelijk alles. We 
maakten het ook mee dat ie van een zandhelling dook, 
en met zijn hoofd rechtop in het zand bleef staan. Dat 
was geen gezicht. En weer niks gebeurd. Er zijn zo 
natuurlijk tientallen dingen die je in de loop der jaren 
meemaakt. Mijn zoon heeft met paardrijden ook een 
keer een sleutelbeen gebroken. Toen had hij ontzet-
tende pijn. Dat kan weleens gebeuren natuurlijk. Een 
ander moest door een valluik vallen, en die misreken-

(Dit interview verscheen oorspronkelijk in Film- & 
TV Maker, nr. 208 en 209, van juni-augustus 1981. Een 
uitgave van de Nederlandse Beroepsvereniging van 
Filmers [nbf])

Ruud Bishoff  
Ruud den Drijver

IHenk van der Linden regisseert De avonturen van Pietje Bell.
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Haar zuster was Joan Fontaine met wie ze een le-
venslange rivaliteit had, wat leidde tot een verwijde-
ring van meer dan dertig jaar. 
Ze spraken nooit 
meer met elkaar.

Britse Actrice met in eer-
ste instantie een imago van 
het goede, brave meisje. 
Ze maakte haar toneel-
debuut in A Midsummer 
Nights Dream in 1935 . Ze 
zat ook in de filmversie. 
Haar bekendste rol was 
misschien wel die van de 
zuster van Vivien Leigh in 
Gone with the wind  (1939)
waarvan ze laatste overle-
vende was. Ze kreeg haar eerste van vijf Oscar-no-
minaties. Ze viel ook op in avonturenfilms met 
Errol Flynn met wie ze acht films maakte ( o.a. Cap-
tain Blood, 1935 en The Adventurs of Robin Hood 
,1938). Na de brave meisjesrollen liet ze zien dat ze 
een sterke karakteractrice kon zijn in o.a. The Snake 
Pit ( 1948) en The Heiress (1949). Naast haar lange 
filmcarrière werkte ze ook in theaterstukken o.a. 
in Romeo en Julia en op tv in miniseries als Roots 
the Next Generation en Anastasia: The Mystery of 
Anna. Voor haar rol in de laatste serie kreeg ze een 
Emmy Award. Voor haar levenslange bijdragen aan 
de kunst kreeg ze de National Medal of Arts en in 
Frankrijk een Chevalier van de Legion D’Honneur. 

IN MEMORIAM

Olivia De Havilland 
U Tokio, 1-7-1916 ? 26-7-2020, Parijs

Toen ze in Australië leefde werd 
ze op haar zestiende ontdekt 
door een modefotograaf die haar 
werk bezorgde in commercials 
en kleine filmrollen. Haar eerste 
belangrijke rol was in de tiener-
film Mischief (1985) en daarna in 
Secret Admirer (1985). Andere 
rollen volgden in o.a.  Space-

camp (1986); Twins (1988, met Arnold Schwarze-
negger en Danny de Vito); Jerry Maguire (1996, met 
Tom Cruise); Holy Man (1998, met Eddie Murphy) 
en Jack Frost (1998 met Michael Keaton). In de door 
Scientology geproduceerde Battlefield Earth (2000) 
speelde ze tegenover haar echtgenoot John Travolta. 
Ze kreeg bij de 21e Golden Raspburry Awards  de 
prijs voor slechtste actrice voor haar rol in die film. 
Kelly Preston ontmoette John Travolta in 1987 bij 
The Experts. Ze trouwden twee keer, een keer voor 

de wet en de 
tweede keer voor 
de Scientology 
Kerk waar ze lid 
van waren. Kelly 
Preston overleed 
aan borstkanker. 

Kelly Preston 
U Kelly Kamalelehua Palzis, Honolulu, 13-10-
1962  ? 12-7-2020, Houston

Gone with the Wind

Mischief , met  Doug McKeon

Hij begon al heel vroeg als schrijver en regisseur 
van commercials. Dat deed hij zo’n tien jaar; toen 
ging hij speelfilms schrijven en regisseren.  Parker 
stond bekend om zijn  verschillende genres en ver-
schillende stijlen. Hij regisseerde musicals zoals 
Bugsy, Pink Floyd the Wall, 
Fame, The Commitments en Evi-
ta. Drama’s op de werkelijkheid 
gebaseerd waren : Midnight Ex-
press (1978), Mississippi Burning 
(1988), Come see the Paradise 
(1990) en Angela’s Ashes (1999). 
Hij maakte een autobiografische 
film, Shoot the Moon (1982) en 
horrors en thrillers, waaronder 

Alan Parker 
U Londen, 14-2-1944 ? 31-7-2020, Londen
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IN MEMORIAM

Wilford Brimley
U Salt Lake City, 27-9-1934 ? 1--2020, Utah

Zijn familie was van Frans (Cor-
sicaans)/Spaanse afkomst. Zijn 
eerste belangrijke rol was in de 
The Pawnbroker (1964) tegen-
over Rod Steiger. Zijn eerste 
hoofdrol was in Enter Laughing 
(1967). In 1971 had hij een op-
vallende rol als aankomende 
politieagent  in Dirty Harry 
tegenover Clint Eastwood als 

Reni Santoni
U NYC, 21-4-1939 ? 1-8-2020, NYC

Cocoon

Na zijn diensttijd in de United 
States Marine Corps had hij 
een tijdlang allerlei baantjes, 
waaronder figurant in Holly-
wood-films. Hij werd populair 
als opvallend acteur in kleine, 
soms grotere karakterrollen in 
de speelfilms The China Syn-
drome (1979); Absence of Ma-
lice (1981), The Thing (1982), 

Angel Heart (1987) en 
The Life of David Gale 
(2003) 
   Zijn films wonnen ne-
gentien Bafta Awards, 
tien Golden Globes en 
zes Oscars. Zijn film Bir-
dy  won de speciale jury-
prijs in Cannes in 1985. 
Alan Parker werd gerid-
derd tot Commander of 
the Order of the British 
Empire. 
   Alan Parker was com-
mercieel gezien een van de succesvolste Britse film-
makers. 

The Natural 
(1984), Co-
coon (1985), 
het vervolg 
Cocoon, 
the return 
(1988) en The 
Firm(1993). In televisieseries werd hij vaak ge-
cast als knorrige oude man. Brimley speelde van 
1974-1977 een inwoner van Walton’s Mountain 
in The Waltons  en van 1986-1988 een groot-
vader in Our House. Zo was hij met zijn karak-
teristieke walrussnor jarenlang het gezicht van 
Quaker Oats ontbijtgranen. 
   Wilford Brimley, die diabetisch was, overleed 
aan een nierziekte

Harry. Andere 
opvallende films 
waren: Anzio 
(1968), Dead 
men dont wear 
plaid (1982), 
Cobra (1986), 

The pick-up Artist (1987) en Grounddog Hay ( 1993). 
Hij had gastrollen in tv-series als Barnaby Jones, Lou 
Grant, Hawaii Five-O, Hill Street Blues en The Odd 
Couple. In Seinfeld speelde hij Poppie, de neuroti-
sche, onhygiënische restaurant houder. 
   Na zijn huwelijk met Lisa James had hij een ver-
houding met actrice/regisseuse Betty Thomas. Ze 
speelden samen in een aflevering van Hill Street 
Blues en Betty Thomas regisseerde hem in een paar 
van haar films: Dr. Doolittle (Dr. Doolittle), The Bra-
dy Bunch (1995) en 28 days (2000). Hij overleed als 
gevolg van kanker.

Dirty Harry

Nikolai van der Heyde 
U Leeuwarden, 23-1-1936 ? 6-8-2020, Laren 
(NH)

Nikolai van der Heyde studeer-
de aan de Nederlandse Film 
Academie en maakte daar twee 
korte films. Hij werd als een van 
de meest getalenteerde studen-
ten gezien. In 1964 richtte hij 
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Hij studeerde aan de Ne-
derlandse Film Academie 
en werd in 1979 assistent 
van Wim Verstappen bij 
Grijpstra en de Gier. In 1984 
debuteerde hij met de Ap-
pie Baantjer-thriller Moord 
in Extase gevolgd door de 
oorlogsfilm Field of Honor. 
Het is onduidelijk waarom Scheepmaker niet meer 
speelfilms heeft gemaakt, misschien omdat het Ne-
derlands filmklimaat teveel gericht was op art-films. 
Hij verdween naar de tv en maakte o.a. afleverin-
gen van de Flodder serie, Onderweg naar Morgen, 
Goudkust, Baantjer, Costa, Voetbal vrouwen en 
Spangas.

IN MEMORIAM

Een ochtend van zes weken

Hans Scheepmaker 
U Leidschendam, 15-3-1951 ? 1-8-2020, Den 
Haag

samen met Gied Jaspers, Wim Verstappen en Pim 
de la Parra het filmtijdschrift SKOOP op. In 1966 
maakte hij zijn eerste lange speelfilm Een ochtend 
van zes weken. De film werd goed ontvangen, maar 
kreeg weinig bezoekers. In 1968 kwam hij met de 
ingewikkelde thriller To grab the ring, waar hele-
maal niemand naar kwam kijken. Nikolai gooide 
het roer om en maakte wat misschien wel zijn beste 
film was Angla, love comes quietly, een romantische 
komedie. Gestimuleerd door het succes van die film 
stortte hij zich volledig op komedies, waarvan al-
leen Help, de dokter verzuipt een groot succes was. 
Tenslotte heeft hij alleen nog wat Duitse tv series 
geregis-
seerd.

Help, de dokter verzuipt!

Moord in extase met Ron Brandsteder en 
Joop Doderer
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Angie Dickinson

WORDT VERWACHT in FILM FUN #80


