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7diZgde]Zi]dd[Y
Onlangs boden het Filmmuseum en het Instituut voor
Beeld en Geluid (IBG) de al veel geplaagde staatssecretaris Van der Laan een brandbrief aan. Want hoewel
de Raad voor Cultuur een paar maanden eerder al een
alarmerend rapport wijdde aan de stand van zaken
met betrekking tot de restauratie en conservering van
ons audiovisueel erfgoed was ze nog niet met een zak
geld over de brug gekomen. Terwijl de situatie nijpend
is. Materiaal ligt te vergaan in bunkers en zal binnen
afzienbare tijd niet meer te vertonen zijn. De twee
instituten slaan terecht opnieuw alarm: ons verleden in
bewegend beeld dreigt verloren te gaan!
Toch hebben ze ook wat boter op het hoofd. Het IBG
heeft bij de laatste reorganisatieronde de voorkeur
gegeven aan het digitaliseren van zijn archief boven
het actief openhouden van de bunker waar het kwetsbare nitraatmateriaal ligt. Conservering komt duidelijk
op de tweede plaats, toegang tot de collectie is belangrijker. De consequentie liegt er niet om: de rollen film

in de bunker zullen vergaan. Meer geld kan dat helpen
voorkomen. Maar jubelen over de vondst van nieuwe
Ivens-films zal er in de toekomst voorlopig niet meer
bij zijn.
Het Filmmuseum is nog wel actief in conservering.
Prima dus, zou je denken. Er gebeurt nog wat. Maar de
(met ons belastinggeld gefinancierde) restauraties worden slechts mondjesmaat vertoond. Vijf jaar na de restauratie van Fritz Langs M (zie pag. 34) wordt de film
eindelijk uitgebracht. Rijkelijk laat. En er ligt nog heel
veel in de kluizen dat al wel gerestaureerd is maar nog
geen daglicht heeft gezien. Wanneer krijgt het publiek
Bressons debuut L’ange du peché nou eens te zien?
André Waardenburg

IgVY^i^Z\ZigdjlhidcY^cYZoZH`g^Zc]Zi_VVg"
gZ\^hiZg#BZi^c\Vc\kVcY^i_VVg^h]ZidkZgo^X]i
WZhX]^`WVVgdedcoZlZWh^iZ!lll#h`g^Zc#ca^c
j^ieg^ciWVVgE9;"WZhiVcY#
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Jia Zhangke’s visie op China en haar verhouding tot het Westen

Vensters op een verleidelijke
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ZZcW^_odcYZg[^abbV`ZgZcX]gdc^fjZjgkVc]ZikZgVcYZ"
gZcYZ8]^cV#O^_c[^abh\ZkZcZZchX]ZgeWZZaYkVcYZidZ"
cVYZg^c\idi]ZiLZhiZcZcYZZXdcdb^hX]ZkZgVcYZg^c\Zc
Y^Z8]^cVYZV[\ZadeZcYZXZcc^V]ZZ[idcYZg\VVc#7^_odcYZg
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Beatrijs van Agt
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I

edere film van Jia Zhangke is eenzelfde
zoektocht naar wat het leven de moeite
waard maakt om geleefd te worden. Deze
focus op menselijke waardigheid maakt
Zhangke niet alleen tot een filmmaker die
iets wezenlijks te vertellen heeft, hij is
ook een ongemeen scherp criticus van de
structuren waaraan de Chinese maatschappij haar vorm ontleent. Steeds weer wordt
onderzocht, meer of minder expliciet, of de
onderliggende maatschappelijke structuren
voldoende waarborg bieden voor een waardevol bestaan.
Vreemd is het daarom niet dat Zhangke een
filmverbod kreeg opgelegd. Dat is inmiddels
opgeheven en zijn nieuwe film,The World
(2004) mag wel worden vertoond. Dat is verrassend. Het verhaal is anders maar de film
kent dezelfde kritische blik als de drie voorgangers Xiao Wu (1997), Platform (2001) en
Unknown Pleasures (2002).

Scrupules
Xiao Wu, de debuutfilm van Zhangke, omvat
al de volledige thematiek die steeds zal blijven terugkeren in zijn werk. InXiao Wu is
het 1997 en al een tijd toegestaan in China
eigen ondernemingen op te starten zoals
een oude vriend van zakkenroller Xiao Wu
heeft gedaan. Rijk geworden van illegale
handel wordt hij inmiddels gerespecteerd
als een echte vrije ondernemer. Xiao Wu
heeft minder ‘geluk’. Er is weinig werk en hij
moet nog steeds zakkenrollen om het hoofd
boven water te houden. Zo blijkt het nieuwe
systeem even willekeurig als het voorgaande.
Het is het meest voordelig voor wie weinig
scrupules heeft ten koste van anderen en van

Interessant is dat The
World relevant wordt voor
mensen ver buiten China

enig goed fatsoen hogerop te komen. Anderen proberen noodgedwongen in de kleine
illegaliteit hun hoofd boven water te houden.
Maar dit leven heeft een prijs. Xiao Wu verlangt naar een vriendin, maar dat valt niet
te rijmen met zijn armlastige levensstijl van
onbeduidende zakkenroller. Zijn familie heeft
genoeg van zijn criminele gedrag en weigert hem te helpen. Terugvallen op de oude
vriendschap kan hij evenmin. Uiteindelijk
blijft hij gedesillusioneerd en verloren achter.

Treurigmakende context
Familiebanden, vriendschap, voldoende
toekomstperspectief en inkomsten. Dit en
een voldoende rechtvaardig functionerende
maatschappij om de randvoorwaarden voor
een goed leven in stand te houden, zijn in
Xiao Wu voor het eerst als wezenlijke thema’s
in het werk van Zhangke te herkennen. Deze
aandacht voor wat mensen nodig hebben en
daarmee ook voor wat ze in wezen zijn geeft
opvallend genoeg een groot gevoel van troost
ondanks de treurigmakende context, zoals
werkloosheid of politieke onvrijheid. Zhangke
is dan ook eerder een bezorgde filmmaker dan
een pessimist.
In Platform gaat het om de periode van begin
tot eind jaren ‘80 van de vorige eeuw waarin
China meer openstond voor het Westen en
die werd afgesloten met het neerslaan van
het studentenprotest in 1989; een duidelijk
signaal dat de autoriteiten het nog steeds

voor het zeggen hadden. Voor het eerst konden jongeren zich werkelijk voorstellen dat
de populaire westerse cultuur en leefstijl ook
voor hen was weggelegd. Uiteindelijk blijkt
het een illusie. Werkelijke vrijheid zit er niet
in, al worden de televisies inPlatform in groten getale als vensters op een verleidelijke
wereld de Yangtze opgevaren, het uitgestrekte binnenland in.
Unknown Pleasures neemt het spoor van
Platform over. Weer gaat het over jongeren
en hun verhouding tot westerse populaire
cultuur. Nu is er ook de westerse filmcultuur
die de toekomstdromen van jongeren beïnvloedt. De toon is echter vanaf het begin mat
en zwaar. Terwijl overal televisieschermen in
beeld verschijnen, die vertellen over nieuwe
verworvenheden zoals een snelweg (die
nergens heen leidt) en het afsluiten van een
belangrijk WTO-akkoord (destijds werd onder
andere vastgelegd dat China een vast aantal
Amerikaanse films moest toelaten), legt de
film de vinger op de zere plek: mensen mogen
kijken naar buitenlandse sprookjes, ze krijgen
mooie economische verhalen voorgeschoteld,
maar in werkelijkheid is er geen werk, geen
vrijheid en geen toekomstperspectief. Dromen over een leven via de beelden uit het
Westen leidt in Unknown Pleasures slechts tot
een moedeloos makend besef dat het leven
hier er niet zo uit ziet en dat voorlopig ook
niet zal doen.

Sprookjesbeeld
Met The World maakt Zhangke een volgende
fascinerende stap in wat ondertussen ook
een analyse van de invloed en betekenis van

?^VO]Vc\`Z

populaire muziek- en beeldcultuur is geworden. Werd in de vorige twee films nog naar
muziek geluisterd en naar beeld gekeken,
deze film stapt in het sprookjesbeeld zelf van
de verleidelijke wereld die via televisie, via
advertenties en reclames wordt verspreid.
The World speelt zich af in een themapark
in Beijing, een grote variant van Madurodam met op een schaal van 1:3 nagebouwde
beroemde gebouwen van overal ter wereld.
‘Zie de wereld, blijf in Beijing.’ De vrolijke
promotieslogan heeft echter een grimmige
achterkant. Voor de meeste Chinezen is het
12 Skrien februari 2006

nog steeds bijzonder moeilijk om aan een
paspoort te komen en zo wordt dit World
Park een ironisch symbool voor een land dat
voor haar inwoners een gevangenis is die zich
voordoet als de vrije wereld.
Voor Zhangke moet dit een locatie zijn
geweest om van te watertanden. Het landschap van World Park is een tastbare namaakversie van echte plekken op de wereld die
staan voor de droom van vrijheid, rijkdom,
roem. Zelfs de Twin Towers staan hier nog
overeind. Een film zich hier laten afspelen
betekent de kans krijgen om de werkelijke
waarde van die verleidelijke wereld te toetsen. Als mensen eenmaal in hun fantasie
kunnen stappen worden ze tenslotte ook
gedwongen haar werkelijk te leven. Pas dan
wordt duidelijk of de fantasie werkelijkheidswaarde heeft.

Bittere ervaring
De tragiek is echter dat niet alleen de commercie of de politiek gezichtsverlies lijden
wanneer de droom blijkt tegen te vallen. Uit
een droom word je enkel wakker in de echte,
meestal minder zoete werkelijkheid. Voor
de mensen die in de fantasie geloven is dat
vaak een harde en soms bittere ervaring. In
The World snijdt het mes dan ook aan twee
kanten. Enerzijds biedt de film een scherpe
kritiek op de consumentencultuur. Anderzijds is er ook kritiek, maar vooral compassie,
voor de mensen die daar hun heil dachten te
vinden. Interessant is datThe World zo ook
relevant wordt voor mensen ver buiten China.
The World is een vorm van geglobaliseerde
cultuurkritiek die iedereen betreft die met de
consumentencultuur te maken heeft.
Interessant is ook dat de films van Zhangke
aanhoudend de vraag stellen wat het contact
met de westerse cultuur betekent voor de
verhouding van het moderne China met haar
eigen geschiedenis en tradities. Als verdwaalde vertegenwoordigers van een ander China
duiken ineens twee terracotta strijders op in
het mini-Manhattan vanThe World.
Ondertussen is The World zelf deel van de
beeld- en consumentencultuur die ze zo
kritisch beschouwt. De film heeft de vorm
van een lange hypnotiserende videoclip en
is in zijn filmtaal volkomen van deze tijd.
The World ís de verleidelijke wereld waarin de
personages in The World denken te leven. Met
haar pulserende ritme trekt ze ook de toeschouwer in haar web. De personages inThe
World, dat zijn wij.
Niet minder ironisch is dat de techniek die
de verleidingen van de consumentencultuur
overal zichtbaar heeft gemaakt ook heeft
geleid tot een product dat daar een belangrijke rol ‘tegen’ speelt. De mobiele telefoon.
Sms’jes. In handen van de personages van
The World, en geheel passend in de visie van
Jia Zhangke dat niemand zonder familie- en
vriendschapsbanden kan, blijkt het mobieltje

de levenslijn en reddingsboei van de moderne
tijd. De beeldschermpjes van de telefoons
worden weergegeven als tekeningen die
veranderen in nagenoeg tweedimensionale
animaties. Het geeft te denken dat juist deze
beelden de ultieme verbeelding van authentiek verlangen belichamen. In de platte beelden schuilt het grootste gevoel van ruimte
en vrijheid van de hele film. Alsof daar in de
echte werkelijkheid geen plaats meer voor is.

Fakewerkelijkheid
In The World wordt de ironie van de fakewerkelijkheid van het park volledig uitgebuit.

haar geboortestreek. Zij vertelt hoezeer de
Culturele Revolutie heeft ingegrepen in de
continuïteit van familietradities. Maar ze vertelt ook over het weven van rieten manden,
het zelf maken van suiker, het oogsten en
bewaren van maïs. Voor de zoon betekent het
een hernieuwde kennismaking met en respect
voor zijn moeder die tot zijn verbazing van
alles weet. Zijn kennis van videocamera’s
en computers steekt er bleek bij af. Deze
afstand tussen generaties is veroorzaakt door
politieke gebeurtenissen maar ook een direct
gevolg van het in hoog tempo moderniserende China. Hier gaat het om dezelfde spanning

In The World wordt de ironie van de fakewerkelijkheid van het park volledig uitgebuit
De film is opgebouwd als een groeiende confrontatie van de werkelijkheid van de droom
waar het park voor staat met de werkelijkheid
van de wereld daarbuiten en de werkelijkheid van de sms’jes: het echte verlangen, de
echte emotie. Aan de hand van hoofdpersoon
Tao volgt The World de ontwikkeling van
haar stapsgewijs ontwaken uit de illusie van
het park en dus ook uit haar eigen droom.
De film is haar Bildungsroman. Op zoek naar
werk en avontuur heeft zij net als veel andere
jongeren haar geboortestreek verlaten voor
de grote stad. Ze slapen in slaapzalen, werken
voor te weinig geld, hebben geen privacy,
maar dat kan ze niet schelen. Nog niet. Voorlopig is er nog de grote droom.
Tao danst in ‘India’ en ‘Japan’, ze neemt
pauze op de ‘Eiffeltoren’ en ‘werkt’ als stewardess, al komt het vliegtuig geen centimeter van de grond. Gaandeweg sijpelt echter
de echte wereld The World binnen. Russische vrouwen op zoek naar een hoognodig
inkomen werken in het park om vervolgens
gedwongen de prostitutie in te verdwijnen.
Iemand komt om door gevaarlijk werk in de
bouw. Een ander ziet in dat ze nooit aan het
slaapzalenbestaan zal ontsnappen en slaapt
met de directeur om een beter baantje. Een
volgende verdient te weinig, steelt en wordt
het park uitgezet. Tao ziet en voelt het
allemaal. Steeds harder zal haar ontwaken
worden. Zo hard tenslotte dat je, met haar, de
tranen in de ogen staan.

IDFA
Nu is het de vraag wat de werkelijkheidswaarde is van Zhangke’s bezorgde visie. Juist
omdat zijn films zo’n sterke eenheid vertonen
is het de vraag of je in zijn particuliere wereldbeeld wordt ingevoerd, of dat dit een door
meer mensen gedeelde opvatting is over de
werkelijke wereld daarbuiten. Tijdens het afgelopen IDFA waren drie films te zien uit China.
Het zijn er net genoeg voor een vergelijking.
In Try to Remember (2005) gaat regisseur
Jian Zhong met zijn moeder terug naar

als die tussen stad en platteland, traditie en
moderniteit, oud en nieuw waarin de personages in Zhangke’s films leven.
In A Day to Remember (2005) blijkt een
belangrijke maatschappelijke instelling even
dubbelzinnig als het sprookje van World Park.
De regisseur vraagt studenten welke dag het
is. Het is 4 juni, de verjaardag van het studentenprotest uit 1989. Iedereen weet het,
niemand wil er iets over zeggen. Zo verandert
de universiteitscampus voor je ogen van een
plek van vrije kennis in een plek waar verbod
en onderdrukking de dienst uitmaken.
Growing Up (2004) tenslotte gaat over kinderen die een opleiding volgen tot acrobaat. Een
voice-over vertelt over de ontberingen die de
kinderen over hebben voor hun kans op succes en een felbegeerd inkomen. Het is vreemd
met hoeveel berusting de stem hun heldendom bezingt. Totdat duidelijk wordt dat voor
deze, meest arme, kinderen de opleiding een
van de weinige kansen is die ze hebben. Een
meisje in Growing Up is de onderste van een
toren andere kinderen die jonglerend op haar
schouders staan. Ze draagt de volle last, de
tranen staan haar in de ogen, ze wankelt,
maar ze valt niet om. Dat voelt precies aan als
het gewicht van het echte leven dat Tao in
The World ontdekt. Ze kan het ontvluchten,
maar uiteindelijk staat het haar, onherroepelijk, buiten de poorten van de paradijselijke
illusie op te wachten. !
I]ZLdgaYH]^_^Z8]^cV!'%%)gZ\^Z?^VO]Vc\`ZhXZcVg^d?^V
O]Vc\`ZXVbZgVNjA^`LV^bdciV\Z@dc\?^c\aZ^egdYjXi^dc
YZh^\cLjA^o]dc\VgiY^gZXidg\Zaj^YO]Vc\NVc\bjo^Z`
A^b<^dc\egdYjXi^ZMhigZVbE^XijgZh8]^cV!D[[^XZ@^iVcd
?VeVc!AjbZc;^abh;gVc`g^_`Y^hig^Wji^Z8dciVXi;^ab
Yjjg&((ÉbZiO]VdIVd!8]ZcIV^h]Zc\!?^c\?jZ!?^Vc\
O]dc\lZ^!LVc\N^fjc!LVc\=dc\Z^!A^Vc\?^c\Ydc\!M^Vc\
LVc!A^j?jVcZ#V#
IgnidGZbZbWZg8]^cV!'%%*gZ\^Z!hXZcVg^d!XVbZgV!
bdciV\Z!egdYjXi^Z?^VcO]dc\Yjjg.%É
69VnidGZbZbWZgLVc\FjZ9ZN^I^Vc8]^cV!'%%*
gZ\^Z!XVbZgV!bdciV\Z!egdYjXi^ZA^jLZ^Yjjg&(É
<gdl^c\Je8]^cV!'%%)gZ\^ZLVc\9dc\Ydc\!8]Vc\Nj
hXZcVg^d!XVbZgVLVc\9dc\Ydc\bdciV\ZLVc\9dc\Ydc\!
<V^LZ^!MjM^VdnjegdYjXi^ZLVc\9dc\Ydc\kddg=Z^Adc\
?^Vc\IKHiVi^dc8]^cVYjjg*-É
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Zeg eens
Whisky

1 &- L]^h`nÄ?jVcEVWad
GZWZaaVZcEVWadHidaa
2&) =ZieVVgYkVcH^ciZg`aVVh
ÄB^hX]V@Vbe
3&& H^c8^inÄGdWZgi
GdYg^\jZo
 
7^c"?^eÄ@^b@^"Yj`
5. JaigVcdkVÄ7dja^AVccZgh
6- Igde^XVaBVaVYn
Ä6e^X]Viedc\
LZZgVhZi]V`ja
7 , EVgVY^hZCdlÄ=Vcn
6Wj"6hhVY
8+ BVgVYZcigdÄ6aZ_VcYgd
6bZc{WVg
 
AZXdchZ\jZcoZ
YZaaÉVbdgZÄEVdad
HdgZci^cd
10* '%)+ÄLdc\@Vg"lV^
 
EdY^jbÄNVccBd^m

André Waardenburg
Hoofdredacteur

1 JaigVcdkVÄ7dja^AVccZgh
 EgVX]i^\ZWZZaYXdbedh^i^Zh^c
WgZZYWZZaYbZiZZchX]^aYZghdd\
\ZXdbedcZZgY#
2 7^c"?^eÄ@^b@^"Yj`
 6ahd[YZ`jchikVcYZol^_\ZcYZ
X^cZbVcdd^ilZ\^h\ZlZZhi#
3 BZbdg^Zhd[BjgYZgÄ?ddc"]d
7dc\
 =Zij^i\Z`VjlYZ\ZcgZkVcYZ
hZg^Va`^aaZg"[^ab`gZZ\ZZcOj^Y"
@dgZVVchZdeeZeeZg#
4 L]^h`nÄ?jVcEVWadGZWZaaVZc
EVWadHidaa
 LVVgdbodjZZcXVbZgVbdZiZc
WZlZ\Zc4AZhhZc]dZZZc`VYZg
iZ\ZWgj^`ZckVcilZZ_dc\Z
Jgj\jVnVcZc#
5 7gdYZjhZhÄwadcdgZ;VjX]Zg
 Bdd^`aZ^c\Z]djYZckZgiZaa^c\dkZg
\gdiZZbdi^Zh#
9VVgcVVhi^h<jZgchZnkZgj^iYZWZhiZ
CZYZgaVcYhZ[^ab!kddgYZidZa^X]i^c\
o^Z7^c"?^e!7gdYZjhZhZcJaigVcdkV#
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=Zi^hZZcZg\bdd^a^_hi_Z\ZldgYZc!Va
oZ\\ZclZ]ZioZa[#BZiZc`ZaZine^hX]Z
H`g^Zc"i^iZah!bVVgdd`kZggVhh^c\Zc!
odVahZZcCZYZgaVcYhZ_Zj\Y[^abdeilZZ#
=dZlZaYZhXdgZhoZZgkZghegZ^Yo^_c!
ldgYiYZl^ccVVgWgZZY\ZYgV\Zc#9Z
i^iZakZgl^_hicVVg]ZibV`ZckVc[didÉh^c
Jgj\jVn/oZ\YVVgdb^c'%%+\ZZcX]ZZhZ
bZZg!oZ\l]^h`n

Rebecca Breuer

<Z]ZZa^ca^_cbZi]Zi:jgdcZlh"
^iZbÈcdXdbbZciÉYVib^_cY^\^iVaZ
iZaZk^h^Zegdk^YZg]ZaVVhc^ZibZZg
Yddg\ZZ[ibVVgYZhVac^ZiiZb^clVVg"
YZg^c\kZgY^Zci!lVgZ]ZiVaaZZcbVVg
dbYViodkZZaoZ\\ZcYZWZZaYZc\ZZc
lddgYZckZgYgV\ZcÄ^cZc^\ho^ch
l^aaZ`Zjg^\Zkda\dgYZZcVaaZcdbj^i"
ZZcadeZcYZgZYZcZcYZbdZ^iZkVc]Zi
]Zgo^ZclVVgY#
1 L]^h`nÄ?jVcEVWadGZWZaaVZc
EVWadHidaa
2 AZXdchZ\jZcoZYZaaÉVbdgZ
ÄEVdadHdgZci^cd
3 Igde^XVaBVaVYnÄ6e^X]Viedc\
LZZgVhZi]V`ja
4 )Ä>a_V8]go_Vcdk`h^
5 PHV[ZRÄIdYY=VncZh
HidcYVai^Zc_VVgdeYZlVX]ia^_hi


Kees Driessen
Eindredacteur

1 H^c8^inÄGdWZgiGdYg^\jZo
 7ZhiZhig^ekZg[^ab^c\dd^i^co^_c
h]di`ZjoZ!iZbed!\ZXdcYZchZZgYZ
ehnX]dad\^ZZcWg^a_VciZ\gV[^hX]Z
hi^_a#9ZZa'Y^i_VVgkZglVX]i#
2 <jZgchZnÄCVcdj`AZdedaY
 AZdedaYkZgiZaic^Zi!bVVgaVVi
hiVeh\Zl^_ho^Zc]dZcVVhiZckZg"
ol^_\Zc#9Zdeadhh^c\/VXXZeiZgZc
ZccZ\ZgZc#IgZjg^\!bVVglVVg#
3 AÉZc[VciÄ?ZVc"E^ZggZAjX9Vg"
YZccZ
 =Zi9VgYZccZ"YjdXgZ Zgi\Zadd["
lVVgY^\Z^ci^b^iZ^ibZigVcY[^\jgZc
Y^ZlZ^clZg`Za^_`]Z^Ya^ZkZgde
V[hiVcY]djYZc#
4 L]^h`nÄ?jVcEVWadGZWZaaVZc
EVWadHidaa
 A^Z[![^_co^cc^\ZcWZ]ZZghiedgigZi
kVcYg^ZbZchZcbZihaZX]iZZ^\Zc"
hX]VeeZcbVVg\ZZchaZX]i]Vgi#
5 =dlaÉhBdk^c\8VhiaZ'%%)
Ä=VnVdB^nVoV`^
 9VkZgZcYhegdd`_Z^cB^nVoV`^Éh
bV\^hX]ZlZgZaYk^Zgi]ZildcYZg
kVcWZlZ\^c\odVahVaaZZcVc^bVi^Z
YVi`Vc#


Paul van de Graaf

1 EdY^jbÄNVccBd^m
 LVVg^cZZcdckZgWZiZga^_`Z8aVjYZ
;gVcd^h"^b^iVidgYZbdchigZZgiYVi
ZZcdccVkda\WVgZcVWddih^c\]Zi
dg^\^cZZakdaaZY^\^cYZhX]VYjl`Vc
hiZaaZc#
2 H^YZlVnhÄ6aZmVcYZgEVncZ
 LVVg^cZZceZhh^b^hiZcZZcdei^"
b^hideZZchiddbXjghjhl^_cegdZ"
kZck^VZZcdblZ\j^ik^cYZcd[]Zi
\aVh]Va[kdaYVclZa]Va[aZZ\^h#
3 I]ZA^[Z6fjVi^XL^i]HiZkZO^hhdj
ÄLZh6cYZghdc
 LVVg^cZZclZgZaYWZgdZbYZ
Y^ZeoZZYj^`ZgbZio^_c`aZjgg^_`Z
WZbVcc^c\de_VX]i\VVicVVgZZc
bni]^hX]Zl^iiZ]VV^ZcZceVhhVci
BdWn9^X`!BV_dgIdbZc?VXfjZh
8djhiZVj^c]VVai#
4 AZXdchZ\jZcoZYZaaÉVbdgZ
ÄEVdadHdggZci^c^
 LVVg^cZZcol^_\oVVb]ZZghX]Ve
YddgZZcYgddbkgdjlldgYikZgaZ^Y
YddgYZ]ZgbZi^hX]ZbjgZckVco^_c
WZhiVVciZWgZ`ZcZco^X]oZa[iZgj\"
k^cYi^cZZcWVYXZbZci#
5 L]^h`nÄ?jVcEVWadGZWZaaV
EVWadHidaa
 LVVg^cZZcdjYZhd``Zc[VWg^`Vci
cddY\ZYldc\ZcYZYV\Za^_`hZhaZjg
YddgWgZZ`ibVVgoZa[hcVl^chiVVc
YZ\d`iV[Za\ZZcaVhi`g^_\ikVcZZc
\dZY]jbZjg!Va`VcZgcd\lZaZZc
\ZYldc\ZcaVX]_ZV[kddgYZ[did"
\gVV[#


Gerlinda Heywegen

1 Igde^XVaBVaVYnÄ6e^X]Viedc\
LZZgVhZi]V`ja
 >cLZZgVhZi]V`jahZZghiZbZZh"
iZglZg``VcZZc`aZ^ca^_ci_Z^cZZc
^c`iolVgiWZZaYVaaZYgZ^\^c\Zc
Vc\hikVcYZlZgZaYWZkViiZc#
2 JaigVcdkVÄ7dZa^AVccZgh
 =Zi^h`djY^cLVaadc^ ZcZg\bdd^#
BZih]dihY^ZhiVVcVahZZc]j^hZc
lVVg_ZaVc\cVVg`jci`^_`Zc#
3 K^iVaÄH]^cnVIhj`Vbdid
 :Zca^_`!\ZZc]Zg^ccZg^c\!ZZclZ\"
\ZYgj`iZa^Z[YZ#KVc]dggdgcVVg
odccZhX]^_c#EZg[ZXiZWVaVchijhhZc
`^ihX]Zc`jchi#
4 7^c"?^eÄ@^b@^"9j`
 C^ZiVVcgV`Zc!idX]kdZaZc#C^Zih
oZ\\ZcZc]ZiidX]lZiZc#
5 AÉ^cigjhÄ8aV^gZ9Zc^h
 @^eeZckZakVcbjo^Z`addekVcHij"
VgiHiVeaZh!dkZgYdcYZgYYddg^cij"
^i^ZkZhi^_aZcaZ[kVc6\ch<dYVgY
Zc9Zc^h#

Piet van de Merwe

?VVga^_hi_ZhbZiWZhiZ[^abhWZgjhiZc
Vai^_YdeidZkVa#9ZbZZhiZ[^abhY^Z
^`]ZiV[\ZadeZc_VVgoV\]VYYZcc^Zi
'%%*Vah_VVgkVcXdeng^\]iZcZZc
]ZaZWdZa[^abhY^ZaViZgVah[^abhj^i
'%%*ldgYZcVVc\ZbZg`ioVa^`eVh
`jccZco^Zc^c'%%+#Dd`I]ZEVihnj^i
&.'-^cIjhX]^ch`^!6bhiZgYVbZc
=Zaad!9daanj^i&.+.^c7ZaaZkjZ8^cZ"
gVbV!6bhiZgYVboV\^`YddgidZkVa"
a^\ZdbhiVcY^\]ZYZceVh^c'%%*kddg
]ZiZZghi#=Zio^_cWZiZgZ[^abhYVcYZ
[^abhj^i]ZidcYZghiVVcYZa^_hi_Z^c
Va[VWZi^hX]Zkda\dgYZZckZgY^ZcZc
YVVgdbZZcheZX^VaZkZgbZaY^c\#

 =dlaÉhBdk^c\8VhiaZ'%%)
Ä=VnVdB^nVoV`^
!  BVgVYZcigd'%%)Ä6aZ_VcYgd
6bZc{WVg
!  B^aa^dc9daaVg7VWn'%%)Ä8a^ci
:VhilddY
!  =ZieVVgYkVcH^ciZg`aVVh'%%*
J^ihb^_iZg/8Vhh]ZgcÄ@^gnV@VojV`^
7dbWVhi^hX]!]nhiZg^hX]!dkZgi]Zide#
ÄB^hX]V@Vbe
8Vhh]Zgc^hc^ZieZg[ZXibVVgbdZi^c !  Eg^YZEgZ_jY^XZ'%%*Ä?dZ
YZoZa^_hi#
Lg^\]i

Saskia Legein
Televisieredacteur

!

René van Uffelen

Frank de Neeve

1 L]^h`nÄ?jVcEVWadGZWZaaV
EVWadHidaa
 HigVc\ZgI]VcEVgVY^hZ^cZZcOj^Y"
6bZg^`VVchZhd``Zc[VWg^Z`aVVi_Z
bZikZZakgV\ZcVX]iZg#EgVX]i^\
hVbZcheZa#
2 I]ZBVX]^c^hiÄ7gVY6cYZghdc
 LVi^hZX]iZclViWZYZc`hZakVcYZ
]dd[YeZghddcho^Z`Z\ZZhi^cYZoZ
b^cY[jX`kVcZZc[^ab#
3 7
 ^c"?^eÄ@^b@^"Yj`
 ;daYZgWZodg\ZgbZi^cWgZ`Zgh"
igZ`_Zhk^cYiVcYZgZYdaZcYZo^Za#
OdaVc\@^bkZggZWa^_[ikVclZZ
WdZYY]^hbZ^h]^_b^_cbVc#
4 EVgVY^hZCdlÄ=Vcn6Wj"6hhVY
 6Wj"6hhVY`^Zhi\ZZceVgi^_!lVVg"
YddgYZ`ZjoZhkVcilZZEVaZhi^_chZ
oZa[bddgYiZggdg^hiZckddg^ZYZgZZc
kdZaWVVgldgYZc#
5 @jc\;j=jhiaZÄHiZe]Zc8]dl
 9^Z]j^hWVo^cbZi`gjaheZaYZc
ZceZj`de]VVgdcYZga^e^cYZoZ
`cdih\Z``Z[^abkZgY^ZciZZchiVcY"
WZZaY

1 '%)+ÄLdc\@Vg"lV^
 KZgaZ^YZa^_`#
2 I^b7jgidcÉh8dgehZ7g^YZÄI^b
7jgidcZcB^`Z?d]chdc
 J^io^cc^\#
3 L]^h`nÄ?jVcEVWadGZWZaaVZc
EVWadHidaa
 9gdd\`db^hX]#
4 7^c"?^eÄ@^b@^"Yj`
 BnhiZg^Zjh#
5 EVa^cYgdbZhÄIdYYHdadcYo
 6Vc\g^_eZcY#

Annelotte Verhaagen

Dineke de Zwaan

'%%*lVhZZc\dZY_VVgkddgYZCZYZg" >cVa[VWZi^hX]Zkda\dgYZ#
!  7gd`Zc;adlZghÄ?^b?VgbjhX]
aVcYhZ[^ab#C^ZiVaaZZclZgYZcZg
9ZoZa[de\ZaZ\YZXg^iZg^VkddgYZoZ
idek^_[/VaacYZCZYZgaVcYhZ`VcVaZc kZZa[^abh\ZbVV`i!dd`YZWgZZYiZZc  ?VgbjhX][a^`i]ZilZZg!^cZZc
ZcVaac^c'%%*\ZhiVgiZegd\gVb"
YZ`lVa^iZ^ikVc]ZiVVcWdYk^ZaZcde#
gdVYbdk^ZbZiZZcV[\ZoVV\Y
bVÉh#=Zik^Zac^ZibZZ#7^_cjbbZg
IlZZCZYZgaVcYhZ[^abh^cYZ`de"
dcYZglZgeY^ZidX]dg^\^cZZa!bV[
c\^c\]ZiVab^h#
\gdZekVcYg^Z/YVVgcVZZc\VibZi]Zi
ZcVVchiZ`Za^_`^h#
!  BVgVYZcigdÄ6aZ_VcYgd
eZadidcVVc\dZYZ[^abhYVideZc^\Z
V[hiVcYkda\i#
1 8Vgc^k|aZ=7D$KEGD
6bZc{WVg
 EgVX]i^\\ZheZZaY!Y^ZdcWZ\gZchYZ
 H`g^Zck^Zgi^cYZZZghiZeaVVihYZ
1 EVgVY^hZCdlÄ=Vcn6Wj"6hhVY
lZgZaY^cZZcWZeZg`ia^_[#DcigdZ"
X^cZbVid\gV[^Z!YjhZZcVcYZgZ
gZcYodcYZghZci^bZciZZaiZldg"
cjbbZgc`lVb\Zlddcc^Zi^c  9ddgdcYZglZgeZciddcYZbZZhi
YZc#
VVcbZg`^c\#
^cYgj`lZ``ZcYZ[^abj^i]Zig^_i_Z!
!  =ZieVVgYkVcH^ciZg`aVVhÄB^hX]V
2 7dZgodZ`ikgdjl@GD
lVVgYddg_ZZc`ZaZolV`iZh^cYZ
eadikddga^Z[cZZbi#
 DbYViZZcj^i\Zbda`Zc[dgbjaZ
@Vbe
2 H^c8^inÄGdWZgiGdYg^\jZo
eadihZa^c\kZggVhhZcYZcbZZhaZ"
 L^c`nhiVab^_c]Vgi#:Zc[^abbZi
eZcYj^ieV`iZ#
]jbdgZc^c]djY!egVX]i^\\ZYgVV^Y
 Ha^c\ZgZcYijhhZclZZgo^clZ``ZcY
3 HX]Vi_Zh:D
Zc\ZheZZaY!ZccZg\ZchiZY^`VVc"
Zcdd\higZaZcY]ZZ[iYZ[^abkddgVa
\ZoZi#
^c]ZiYZZabZiB^X`ZnGdjg`ZegZ"
 9ZCZYZgaVcYhZHjeZgcVccn8]Vc"
!  EVa^cYgdbZhÄIdYYHdadcYo
X^ZhYZ_j^hiZiddc#
cZa)^h\djYZcb^mkVcbdYZgcZ
\ajjgiZaZk^h^ZZcdjYZglZihZbVVi" 3 =ZieVVgYkVcH^ciZg`aVVhÄB^hX]V  =dZkZgo^c_Z]Zi!_Z]dd[YgdaiZ
hX]VeeZa^_`ZWZigd``Zc]Z^Y#
aViZcheZaZcYddgVX]ikZghX]^a"
@Vbe
4 @Zjg^c\hY^ZchikVcLVVgYZGKJ!  CV\ZcdZ\eZg[ZXi^co^_cj^ikdZg^c\/
aZcYZVXig^XZh=dd\hikZglVggZcY
Zc^cig^\ZgZcY#
kVccjV[VVc\gVV\Za`ZYZXZbWZg"
C^Zjlha^X]iK6G6!=daaVcYHedgi
!  KddgaVcYÄ:j\Zc^Z?VchZcZc
bVVcYde]Zg]Va^c\#
KEGD
 C^Zic^Zjl!bVVg_dc\\ZcdZ\kddg 
6aWZgi:a^c\h
]Zgc^ZjlYVeeaVjhkddgYZdg^\^"
 :ZcYdXjbZciV^gZcVVgb^_c]Vgi!
cZaZWZcVYZg^c\kVc]jcdcYZglZg"
bZi[gVV^ZWZZaYZc!egVX]i^\\Zaj^Y
eZc#
ZclZ^c^\lddgYZc#9Z`^_`ZgbV\
5 <dd^hX]ZKgdjlZcI6AE6
oZa[]VVgkZg]VVabV`Zc#

 :gkVaikZZadeV[iZY^c\Zc!bVVgZg
^hcZg\ZchdeWZoj^c^\Y#@dbYVVg
bVVgZZchdbW^_YZejWa^Z`Zc#


Laurens van Laake

1 =ZieVVgYkVcH^ciZg`aVVhÄB^hX]V
@Vbe
 KddgigZ[[Za^_`\ZbVV`iZ^ciZgXjaij"
gZaZCZYZgaVcYhZ`^cYZg[^abbZi
hiZg`Z8]^cZhZ`aZjiZgY^ZgdihkVhi
^cH^ciZg`aVVh\Zadd[i#
2 HiVcYkVcYZbVVcÄAZdcVgYGZiZa
=Zabg^X]
 9dXjbZciV^gZbV`ZgWgZc\i]Zi
YV\Za^_`haZkZckVcZZc>cYdcZh^hX]
\Zo^cde[VhX^cZgZcYZl^_oZ^cWZZaY
ZckZg]ZaYZgigZa^\^ZjoZbdi^ZkZc#
3 6k^VidgÄBVgi^cHXdghZhZ
 HX]ZihibZidcYZgVcYZgZ[VciVhi^"
hX]Zka^Z\hXcZh]Zijc^kZghjbZc
^ccZga^_`aZkZckVcka^Z\ij^\WdjlZg
=dlVgY=j\]Zh#
4 H^c8^inÄGdWZgiGdYg^\jZo
 >bedcZZgibZiY^\^iVaZiZX]c^Z`Zc
^cdd\higZaZcYZcZd"cd^g[^ab#
5 7dbWc#:aEZggdÄ8VgadhHdg^c
 Hdg^caZkZgij^ihiZ`ZcYlZg`bZi
VbViZjg"VXiZjg0`aZ^c\Z\ZkZcZc
idX]lZZg\Vaddh#
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=ZiVcilddgY

;^abbV`Zg^c;dXjhCV\VhV`^H]jc^X]^

Aan het eind van de jaren zeventig waren
Japanse universiteiten het brandpunt van
vernieuwingsdrang en experimenteerdrift op
het gebied van theater en film. 8mm-camera’s
waren goedkoop genoeg om binnen handbereik van de studenten te komen. Er werden
op grote schaal onafhankelijke films gemaakt,
meestal met een cast en crew zonder ervaring
of filmopleiding. Natuurlijk stelden de meeste
producties niet veel voor, maar de situatie
bleek tegelijkertijd een productieve kweekvijver voor talent. Tsukamoto Shinya, Kurosawa Kiyoshi en Ishii Sogo zijn de bekendste
namen die in deze periode op de universiteit
met filmmaken zijn begonnen. En natuurlijk
Nagasaki Shunichi. Zijn duistere filmHeart,
Beating in the Dark (Yamiutsu shinzo) uit
1982 werd al gauw een icoon van de alternatieve (film)cultuur en groeide uit tot een
legendarische film waar iedereen van wist
terwijl maar weinigen hem gezien hadden.
Nu, drieëntwintig jaar en bijna evenveel films
later, heeft Nagasaki een film gemaakt met
dezelfde titel. De vraag naar het waarom
dringt zich op. In het licht van zijn latere
films, lijkt de originele versie het gevolg van
studentikoze overmoed, met als belangrijkste
drijfveer het afzetten tegen de burgerlijke
conventies en moraal. Jeugdige onbezonnenheid, die hem zou zijn blijven achtervolgen
als hij inmiddels niet naam had gemaakt met
films als The Enchantment (Yûwakusha, 1989)
en A Tender Place (Yawaraka na hoo, 2001).
=Zi Om een vergelijking tussen de twee versies
Yj^hiZgZ van Heart, Beating in the Dark mogelijk te
dg^\^cZZa maken, worden in de nu volgende tekst de
belangrijkste plotwendingen genoemd.

\gdZ^YZ
j^iidiZZc 9^``ZhigdbZcWadZY
aZ\Zc" Een jong stel zwerft over straat. Na een ontYVg^hX]Z moeting met een kennis krijgen ze onderdak
[^ablVVg in een verlaten appartement waar ze de
nacht doorbrengen. Vrijwel de gehele film
^ZYZgZZc brengen we met de protagonisten door in
kVcl^hi dit appartement waar ze eten, praten en
iZgl^_a liefdeloze seks hebben. In een merkwaardig
bVVg intermezzo wordt hun beider verleden uit de
lZ^c^" doeken gedaan: Inako, het meisje, vertelt in
de ik-vorm over het verleden van Ringo, de
\Zc]Zb jongen. Een cruciale episode uit zijn jeugd
\Zo^Zc wordt door hen nagespeeld, waarbij de sekse]VYYZc verwisseling een desoriënterend effect heeft.

Een onheilspellend beeld van de maan, die
langzaam bedekt raakt met dikke stromen
bloed, is een voorbode van de wending die
het verhaal zal nemen. Het gruwelijke geheim
van de twee dat uiteindelijk wordt onthuld
is dat ze hun pasgeboren dochtertje zodanig
hebben mishandeld dat het kindje het niet
heeft overleefd. Schuldgevoelens, verwijten,
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angsten en berusting strijden om voorrang.
Als de ochtend aanbreekt, verlaten zij het
appartement. Ze draaien zich nog om, staren
wezenloos de lege kamer in en verdwijnen.
Een onthutsende film, een naargeestig verhaal en een onbevredigend einde. Een film
die blijft spoken, die je niet direct loslaat.
Een film die schreeuwt om een antwoord, een
antwoord dat drieëntwintig jaar later gegeven
wordt.

HX]jaYZcWdZiZ
In eerste instantie weigerde Nagasaki een
remake te maken van de film waarmee hij
beroemd werd, maar na jarenlang aandringen
wist zijn producent Sasaki Shirô hem over te
halen. Een gewone remake zou echter niet
volstaan, de versie uit 1982 vroeg om een
bevredigender antwoord. Het resultaat is een
fascinerend relaas over schuld en boete en de
(on)mogelijkheid je los te maken van het verleden en je leven te herschrijven. Nagasaki’s
antwoord op de onverschillige amoraliteit van
Heart, Beating in the Dark uit 1982 bestaat uit
vier verhaallijnen, kunstig door elkaar geweven, die tezamen een subtiel en genuanceerd
beeld geven van de dilemma’s waarmee hij en
zijn voormalige protagonisten worstelden.
Muroi Shigeru en Naitô Takashi, de inmiddels bekende acteurs die de originele rollen
speelden, namen geen genoegen met een
cameo-optreden in de remake. Zij wilden hun
rollen uitspelen, om te kijken hoe het Inako
en Ringo verder is vergaan. In de documentairebeelden van de preproductie, een van
de lagen van de film, zien we hoe met name
Naitô Takashi grote moeite heeft met het
feit dat het jonge stel ongestraft is gebleven.
Zijn vroegere rol stuit hem tegen de borst en
voor hem is de remake dan ook een kans om
daarmee af te rekenen, om alsnog die vreselijke daad te vergelden. Muroi Shigeru heeft
meer afstand en oordeelt milder over haar
jeugdige personage. In de nieuwe film komen
ze elkaar opnieuw tegen als Inako en Ringo,
drieëntwintig jaar later en nog steeds worstelend met hun belaste verleden. Ze ontmoeten
Yuki en Toru, een jong stel dat hun evenbeeld
blijkt te zijn. Duistere 8mm-beelden uit het
origineel vormen de vierde laag van de film.
Als demonen uit een ver verleden blijven ze
Inako en Ringo achtervolgen, tegelijkertijd
de overeenkomst met Yuki en Toru onderstrepend. De catharsis volgt op een verlaten
strand: Naitô krijgt zijn wraak en Nagasaki
zet een punt achter zijn antwoord. Hoewel we
niet weten of de zelfmoordpoging van Yuki
slaagt, blijft de misdaad niet zonder gevolgen
en wordt het verlangen naar rechtvaardigheid
in elk geval deels bevredigd.

6VcYZgZaVi^ZkZdcWZ`ZcY]Z^YkVcYZ
?VeVchZX^cZVhiCV\VhV`^H]jc^X]^a^_`iZZc
Z^cYZiZ`dbZc#CVYVio^_cbZZhigZXZciZ
[^ab=ZVgi!7ZVi^c\^ci]Z9Vg`V[\ZadeZc
d`idWZgbZikZZaiVbiVbo^_clZgZaYegZ"
b^gZWZaZZ[YZde]ZiKVcXdjkZg>ciZgcV"
i^dcVa;^ab;Zhi^kVa!^h]^_de]Zi`dbZcYZ
>ciZgcVi^dcVa;^ab;Zhi^kVaGdiiZgYVbZZc
kVcYZ;^abbV`Zgh^c;dXjh#

EVgZai_Z

Heart, Beating in the Darkis een nieuw pareltje
aan het snoer van Nagasaki Shunichi en een
mooie aanleiding om het werk van de cineast
in de schijnwerpers te zetten. Terugkerend
motief in zijn films zijn de psychologische
sprongen van een kat in het nauw: de morele
keuzes van mensen die onder zware druk
komen te staan. Trouwe festivalgangers hebben allicht al werk van zijn hand gezien,
aangezien Rotterdam in voorgaande jaren
een aantal van zijn films heeft vertoond. Het
hartverscheurend mooie A Tender Place ligt
nog vers in het geheugen. In dit bijna drieënhalf uur durende drama volgen we de jonge
moeder Kasumi tijdens haar zoektocht naar
haar vermiste vijf jaar oude dochtertje Yuka.
Het officiële onderzoek heeft niets opgeleverd
en is stilgelegd, maar zij wordt bijgestaan door
Utsumi, een terminaal zieke rechercheur die
aan het onderzoek heeft meegewerkt. Meer
nog dan een zoektocht naar het meisje zijn
we getuige van een innerlijke zoektocht naar
identiteit en zingeving. Gemaakt met een
beperkt budget voor een televisiestation, is
de film geschoten op digitale video en staat
er geen muziek op de geluidsband. In het kale
resultaat wordt de aandacht puur gericht op
de psychologie van de karakters.Dogs (Doggusu, 1999) is een lowbudget thriller in zwartwit over een vrouwelijke rechercheur die zich
in een chantabele situatie manoeuvreert. Om
maar niet door de mand te vallen, worden
haar acties steeds desperater. Geestverwanten Tsukamoto Shinya en schrijver Hosaka
Kazushi spelen bijrollen.Shikoku (1999) is
een buitenbeentje in Nagasaki’s oeuvre. Zijn
grootste commerciële succes is een opdrachtfilm die opzichtig probeert mee te liften met
het succes van de grote horrorhitRingu (Hideo
Nakata, 1998). Een verdronken meisje vind
geen rust in het hiernamaals en laat haar
wraakzucht de vrije hand. Voorspelbaar formulewerk dat toch weet te overtuigen door de
ingehouden stijl van Nagasaki en het ijzingwekkende optreden van Chiaki Kuriyama, het
meisje met de slingerende kogel in Quentin
Tarantino’s Kill Bill Vol. 1 (2003). Nagasaki’s
filmografie is als een grillig pad, van het ene
genre naar het andere, van dure films naar
goedkope video’s, van obscuur werk naar commerciële producties, maar altijd herkenbaar,
gemaakt door een onafhankelijke geest.!

Laurens van Laake

=ZVgi!7ZVi^c\^ci]Z9Vg`NVb^jihjh]^cod?VeVc'%%*
gZ\^ZZchXZcVg^dCV\VhV`^H]jc^X]^XVbZgV>cdbdidBVhVb^
bdciV\ZB^ihj]Vh]^Hjb^ndbjo^Z`DidbdNdh]^]^YZegdYjX"
i^ZHVhV`^H]^g!@VlVh]^gd@Vojb^!=^\Vh]^NVhj]^`d!@dcd
HVidh]^Yjjg&%)ÉbZiBjgd^H]^\Zgj!CV^idIV`Vh]^!=dcYV
H]d^X]^!:\jX]^Cdg^`d!HjlVIVgd!B^ojh]^bV@Vdg^!HVhV`^
H]^g!CV\VhV`^H]jc^X]^

=ZVgi!7ZVi^c\^ci]Z9Vg`
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B^X]VZa=VcZ`ZÉh8VX]

9ZWdZbZgVc\
kVc\ZlZaY
8VX]ldcdcaVc\h^c7Zga^_cYZ
:jgdeZhZ[^abeg^_oZckddgWZhiZ
[^ab!gZ\^hhZjg!VXiZjg9Vc^Za
6jiZj^aZcbdciV\Z#9Vi^hkda"
aZY^\iZgZX]i/YZ[^abaVViZZc
dcj^il^hWVgZ^cYgj`VX]iZg#:Zc
dZjkgZeg^_hlVhZX]iZgbZZg
deoÉceaVVih\ZlZZhi!dbYVi
8VX]\Z]ZZa^cYZa^_ca^\ikVc
B^X]VZa=VcZ`ZÉhZZgYZgZ[^abh#
Gerwin van der Pol

In Caché ontvangen Anne (Juliette Binoche)
en haar man Georges (Daniel Auteuil) een
videoband met opnamen van hun eigen huis,
waar mensen in en uit lopen. Anne en Georges drukken soms op de pauzeknop of spoelen de band terug om een stuk opnieuw te
bekijken. Ze weten niet wie de band gemaakt
heeft. Georges en Anne ontvangen daarna
vaker zulke anonieme post, en de dreiging
die daarvan uitgaat ondermijnt hun huwelijk
en leven.
Georges krijgt een vermoeden wie de maker
is en benadert de vermeende stalker, Wahid
(Maurice Bénichou), erg agressief. Daardoor
verschuift de sympathie van de toeschouwer,
die tot dan toe mee kon voelen met de angst
van Georges en Anne maar zich nu af gaat
vragen of Georges misschien onredelijk is en
Wahid wellicht onschuldig. Zodra we via de
ogen van Wahid naar Georges kijken, ontstaat een nieuwe vraag: ‘Welk recht hebben
Georges en Anne om hun burgerlijk westerse
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leven te leiden en buitenstaanders ter verantwoording te roepen?’
Dan keert de agressie als een boemerang
terug op de westerse burger en wordt duidelijk dat men geen slachtoffer is van geweld,
maar dat men het verdiende loon krijgt voor
het eigen geweld.
Het is deze thematiek die Haneke deelt met
die andere Oostenrijkse cultuurpessimisten
Thomas Bernhard en Elfriede Jellinek. Dat
maakte in 2001 Haneke ook de aangewezen
persoon om Jellineks roman De pianiste te
verfilmen.

<ZlZaY
Bij Haneke worden verschillende vormen
van geweld gedefinieerd. Er is in de westerse
wereld weliswaar een luxe buitenkant, er is
democratie, rijkdom en fatsoenlijk gedrag,
maar daarachter gaat een gruwelijke gevoelsarmoede schuil, een onvermogen mens te
zijn. De westerse mens is gewelddadig door

andere mensen als objecten tegemoet te treden, zonder werkelijke betrokkenheid. Het
geweld dat ze retour krijgen is veel lichamelijker (moord en doodslag). Het zijn in het
oeuvre van Haneke altijd de moordscènes
die het publiek doen gruwen, maar werkelijk
beangstigend zijn de scènes van alledag.
Het gruwelijke is de leegte en wanhoop die
daarachter verscholen liggen. Dat was al het
onderwerp van zijn debuutfilmDer Siebente
Kontinent (1989), waarin een gezin gevolgd
wordt thuis, op het werk, op school, zonder dat er ergens ook maar iets ongewoons
gebeurt, maar dat desondanks eindigt in een
gezamenlijke zelfmoord. Het verontrustende
is dat hoe goed we ook kijken naar het gewone leven, niet zichtbaar wordt welke gruwe-

lijkheden daarachter verborgen liggen.
In Caché denkt Georges eerlijk te zijn tegen
Anne door de akelige momenten uit zijn
leven weg te laten. Terwijl zij terecht stelt
dat vertrouwen juist betekent dat ook die
akelige momenten met elkaar moeten worden
gedeeld.

@^_`higViZ\^Z c
In al zijn films leert Haneke de toeschouwer
kijken. Ten eerste dwingt hij de kijker het
geweld te zien, te erkennen dat het bestaat.
Verder deelt hij de werkelijkheid op in puzzelstukjes die hij op een eigen manier ordent,
waardoor de toeschouwer nieuwe verbanden
kan leggen. Dat gebeurt letterlijk in71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls(1994). Of

hij legt de nadruk op de objecten waarmee de
personages omgaan: inDer Siebente Kontinent
worden de personages in de eerste tien minuten van de film uitsluitend getoond via closeups van handen en voeten tijdens alledaagse
handelingen (opstaan, aankleden, ontbijten).
In die weergave lijken de objecten minder kil
dan de mensen die ze vasthouden.
Ook maakt in al zijn films de televisie een
belangrijk deel uit van het leven van de
personages. Voortdurend toont die televisie
het geweld van oorlogen elders in de wereld.
Daarmee wordt geweld onmerkbaar deel van
hun leven, en sluipt het in hun eigen gedrag.
Ook vervaagt het onderscheid tussen werkelijkheid en televisie, zoals inBenny’s Video
(1992), waar Benny een meisje voor de video-

camera doodt, maar weigert te begrijpen dat
hij haar ook in werkelijkheid heeft gedood.
In Caché wordt die verhouding tot televisie
nog complexer. Zo leidt Georges op televisie
een literaire praatshow met als setting een
huiskamer. Georges kan alleen maar in een
huiskamer zitten via de televisie, waar hij
controle heeft over het beeld, dat hij kan stilzetten en manipuleren. Wanneer zijn reputatie op het spel begint te staan, dreigt hij zijn
show te verliezen. En daarmee ook zijn mogelijkheden om het ‘beeld’ dat van hem bestaat
te manipuleren. Vanaf dat moment durft hij
zijn vrienden in zijn eigen huiskamer niet
meer te zien. Niet alleen zijn de vrienden
vreemden geworden, maar ook zijn eigen huis
is onveilig geworden, door zijn eigen aanwefebruari 2006 Skrien 19

zigheid. Hij trekt zich terug in de slaapkamer,
waar hij alleen maar kan dromen. Maar in zijn
dromen is hij niet veilig, daar ziet hij alles dat
hij uit zijn werkelijkheid probeert te bannen.
In Caché heeft Haneke een geweldig originele
en perfecte manier gevonden om die relatie
tussen televisie en werkelijkheid vorm te
geven, al werd daar in Funny Games (1997) al
op vooruitgelopen. We zien niet alleen beeldvullend de anonieme surveillancevideo’s, die
door Georges of Anne worden stilgezet voor
nadere bestudering, ook de film zelf, wanneer
het dagelijkse leven van de personages wordt
getoond, wordt door Haneke regelmatig middenin de handeling stilgezet. Waar Georges
en Anne door de video worden gedwongen
stil te staan bij hun eigen leven, wordt nu de
toeschouwer gedwongen de film en de werkelijkheid dieper te overdenken. Dit vormprincipe is niet alleen betekenisvol, het creëert
ook schoonheid, er ontstaat een fascinerend
ritme. Door alle nadruk op Haneke’s wereld-

beeld wordt vaak vergeten dat zijn felle realisme eigenlijk heel gestileerd is.

:Zc]ZaZ\ZgjhihiZaa^c\
Het bezien van Haneke’s oeuvre levert ook
een geruststellende gedachte op. Haneke
is heel schematisch: de buitenlander deugt
altijd, en de westerse autochtoon deugt niet.
Dan blijkt dat de westerlingen geen slachtoffers zijn, maar daders die grof moeten boeten

9Z[^abldgYiYddg=VcZ`Z
gZ\ZabVi^\b^YYZc^cYZ
]VcYZa^c\hi^a\ZoZi
voor hun daden. De ware slachtoffers zijn
vaak allochtonen, die niets met deze interne
razernij van de westerse maatschappij te
maken hebben, maar wel lijden onder het feit
dat ze als veroorzaker worden gezien.

De toeschouwer die deze moraal doorziet,
hoeft de films van Haneke niet zo beangstigend te vinden. Er is dan misschien geen
eerlijke verdeling van het geweld, er is wel
een duidelijk betoog over wat moreel juist of
onjuist is. Zodra het de toeschouwer duidelijk
is geworden, ontstaat er een andere vraag
tijdens het kijken: komen de personages in
Haneke’s films wel of niet tot zelfinzicht?!
8VX]YgVV^idd`^c]Zi[^abZYjXVi^Zegd\gVbbVBZZii]Z
BVZhigd!ZZcOj^Y"=daaVcYhhVbZclZg`^c\hkZgWVcYijhhZc
]ZiGdiiZgYVbhZ[^ab[Zhi^kVa!]Zi[^abi]ZViZgkZgWdcY;^ab^c
Oj^Y"=daaVcYZcYZegdk^cX^VaZ`jchi"ZcXjaijjgdg\Vc^hVi^Z
@jchi\ZWdjl#O^ZYZlZWh^iZlll#bZZii]ZbVZhigd#calVVg"
VVc<Zgl^ckVcYZgEdadkZg^\ZchZZcW^_YgV\ZaZkZgYZ#
;gVc`g^_`$DdhiZcg^_`$9j^ihaVcY$>iVa^ '%%*gZ\^ZZchXZcVg^d
B^X]VZa=VcZ`ZXVbZgV8]g^hi^Vc7Zg\ZgbdciV\ZB^X]VZa
=jYZXZ`ZcCVY^cZBjhZ\Zaj^Y?ZVc"EVjaBj\ZaegdYjXi^dc
YZh^\c:bbVcjZaYZ8]Vjk^\cnZc8]g^hide]@VciZgegdYjX"
i^ZKZ^i=Z^YjhX]`V!KVaZg^d9ZEVda^hZcB^X]VZaLZWZgY^h"
ig^Wji^Z6";^abYjjg&&,ÉbZi9Vc^Za6jiZj^a!?ja^ZiiZ7^cdX]Z!
BVjg^XZ7c^X]dj!6cc^Z<^gVgYdi!AZhiZgBV`ZYdch`n
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=diHedihLVVg[^abkVcYVVc`dbi
D[[T8dghd!YZkddgbVa^\ZW^dhXddeVVcYZ@gj^h`VYZ!^hi^_YZch]ZiGdiiZgYVbhZ[^ab[Zhi^kVa
]ZiYZXdgkddg=diHedih#6ahZZchddgi>;;G"AdlaVcYh`VcYZ[Zhi^kVaWZodZ`ZgYVVgo^_c]dg^"
odckZgWgZYZcbZi[^ab!bjo^Z`!`jchiZcaZ``ZgZiZc#DcYZgijhhZcldgYiZZcXdciZmikZg"
hX]V[ikddg[Zhi^kVa[^abhj^iK^ac^jh!BZm^Xd"HiVYZc?d]VccZhWjg\#Frank de Neeve

Toen hij wegging bij de Amsterdamse poptempel Paradiso, dacht hij dat hij daarmee
ook afscheid nam van het nadenken over het
raakvlak van film en muziek. Kees Brienen
had in Paradiso vijf jaar lang Cinema Digitaal
geprogrammeerd en was daarna samensteller
en presentator van het inmiddels betreurde
VPRO-programma Nachtpodium. Brienen,
nieuw bij het filmfestival Rotterdam, is blij
dat hij nu Hot Spots mag samenstellen. ‘Het
is Rotterdam eigen om in de voorhoede van
de cinema te zitten en om na te denken
over de periferie van het filmmaken, met de
muziek en de hele cultuur van waaruit die
filmcultuur kan ontstaan’, aldus Brienen.

K^ac^jh

Hot Spots, vorig jaar voor het eerst georganiseerd, toont het culturele circuit van steden
die met films op het festival vertegenwoordigd zijn. Brienen geeft een voorbeeld: ‘Carlos
Reygadas, de maker van Japon, heeft een
nieuwe film, Batalla en el cielo. Dat is geen
makkelijke kost. Met Hot Spots proberen we
zo’n film een kader te geven, zodat je hem
beter kunt begrijpen.’
Hij hoopt van Off_Corso een gezellige plek te
maken, waar mensen willen afspreken. ‘Het
wordt een soort club, een ontmoetingsplek.
Ik wil mensen prikkelen om rond vijf uur te
komen en dan ook te blijven. Dat zou het
mooiste zijn.’
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Volgens Kees Brienen staat film als discipline
aan het einde van een lange rij. ‘Ik denk dat
er geen gecompliceerdere discipline is dan
filmmaken. Daarom heb je altijd eerst muziek,
theater of dans en daaruit komt dan uiteindelijk dat filmmaken voort. Ik zie het als een
soort noodzaak om de periferie van het filmmaken een plek te geven, om te laten zien
waar film vandaan komt.’

9g^Z`ZZgYg^Z
De steden Vilnius, Mexico-Stad en Johannesburg zijn alledrie drie dagen te gast in
Off_Corso. De dag begint om vijf uur, als in
Off_Corso een film uit het hoofdprogramma
wordt vertoond, die afkomstig is uit de Hot
Spot van die dag. Na de film kan er gegeten
worden. Om acht uur is er een totaalprogramma met onder meer korte films en muziek.
‘Dat wordt een beetje talkshowachtig, met
een film, een gesprek met een maker en dan
bijvoorbeeld een live optreden van een artiest
of een laptop-dj.’
‘Post Whites Only’, het programma over
Johannesburg, is volgens Brienen op voorhand al een van de meest spraakmakende
onderdelen. ‘Sommige van de films die we
gaan zien, zijn een registratie van een performance, in de traditie van de Wiener Aktionisten. Het wordt sowieso een heel expliciet
programma met veel korte films, die op het
grensgebied zitten van beeldende kunst,
filmmaken en videoperformance. En dan wat
Kwaito erbij, helemaal te gek!’ Opvallend
onderdeel van het Vilnius-programma is ‘One
Ingredient Cooking Performance’. Iedere
bezoeker neemt een ingrediënt mee en door
een kok of iemand uit het publiek wordt
daarmee een maaltijd bereid.
Aan het eind van de dag, als het filmfestival
zijn deuren sluit, gaat de voormalige bioscoop
Off_Corso weer even terug naar haar huidige
bestemming van hippe discotheek. Gesneden
koek voor Brienen, met zijn Paradiso-achter-

?d]VccZhWjg\

grond. ‘Zodra er een dj begint te beuken gaat
mijn publiek weg en dat wil ik eigenlijk niet,
ik wil de sfeer vasthouden. Je moet dan ook
nooit grof alle stoeltjes verwijderen, maar een
stoel weghalen als die vrij is, zodat er langzaam een dansvloer ontstaat.’

=diHediBZm^Xd"HiVY/>c<daYLZIgjhide'.!(%Zc(&_VcjVg^#

=diHediK^ac^jh

=diHedi?d]VccZhWjg\

Sinds Litouwen bij de Europese Unie hoort, is
er een nieuwe generatie kunstenaars opgestaan die nadenkt over de moderne tijd en
het kapitalisme. Aan de basis oudgediende
Sharunas Bartas, die Seven Invisible Men in
Rotterdam presenteert, een filmmaker die
refereert aan de periode van voor de onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie. De moderne
creatieve zoektocht vindt onder meer plaats
in het toonaangevende Contemporary Art
Centre (CAC) in hoofdstad Vilnius, een stad
ongeveer zo groot als Rotterdam. Samen
met de curator van de negende Baltische
Triënnale, Raymundas Malasauskas van het
CAC, die in Nederland een curatoropleiding
heeft gevolgd, is een groot deel van het Hot
Spots-programma samengesteld. Daarin onder
andere Vulkanovka (Giedre Beinoriute, 2005),
een soort making of van Seven Invisible Men,
waarin de amateur-acteurs aan het woord
komen, in typisch Oost-Europese beelden.
Verder worden afleveringen getoond van CACTV, het underground online televisiekanaal
van het kunstcentrum.
Minder arty, maar wel een broedplaats van
jong talent is het filmfestival AXX, dat plaatsvindt in de enig overgebleven bioscoop van
Vilnius, subtiel genaamd Coca-Cola Plaza.
Organisator Tomas Ivanauskas liet jonge mensen digitaal films maken en vroeg Emir Kusturica de beste uit te kiezen. Het achter elkaar
gemonteerde resultaat trok wekenlang volle
zalen en is nu in Rotterdam te zien.

In tegenstelling tot het wat chiquere Kaapstad is Johannesburg een vergaarbak voor
alle culturen en contrasten van Zuid-Afrika
en mede daarom interessant als Hot Spot.
In de laatste drie dagen van het festival
worden de rafelranden die overbleven na de
afschaffing van de apartheid verkend in het
programma ‘Post Whites Only’, samengesteld
door Aryan Kaganof (voorheen Ian Kerkhof).
Hij toont extremen in het grensgebied van
beeldende kunst en film, zoals een registratie
van de performancekunstenaar Johan Thom.
Kaganof heeft zelf met Sharp Sharp! (2003)
een documentaire gemaakt over Kwaito, de
immens populaire Zuid-Afrikaanse urbanvariant. Naar alle waarschijnlijkheid zullen
tijdens Hot Spot Johannesburg ook een paar
Kwaito-optredens te zien zijn.
Verder is dit programma een combinatie
van harde realiteit, in al zijn ontluisterende
schoonheid, en een frisse, hippe verpakking.
Het korte Riding with Sugar (Sunu gonera,
2005) bijvoorbeeld, een flitsende BMX-achtervolging met de moraal in de staart, laat in
tien minuten thema’s als rassenverhoudingen, status en armoede in rap tempo voorbij
komen. De speelfilm Dollars and White Pipes
(Donovan Marsh, 2005) vertelt het ware
verhaal van een jonge dopehead, die het wil
maken als J.R. Ewing, maar het aan de stok
krijgt met gangsters. Ook hier rauw realisme,
niet sober weergegeven, maar overgoten met
een fris sausje.

platenlabel Nuevos Ricos (rock-’n-roll Mexican style), waarvan het motto ‘In Gold We
Trust’ naamgever werd voor dit programma.

7VgiVhZc8dXV"8daV
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Uit Mexico komen de laatste jaren interessante filmmakers die een half oog op Hollywood houden, zoals Alfonso Cuarón (Y tu
mamá también, 2001) en Alejandro González
Iñárritu (Amores perros, 2000). Ook volstrekt
eigenzinnige filmmakers als Carlos Reygadas,
dit jaar in Rotterdam present metBatalla en
el cielo en Amat Escalante van Sangre, passen
in een lange traditie van Mexico als filmcultuurland. Maar welke voedingsbodem borrelt
er in gigapolis Mexico-Stad?
Naast de verantwoorde hoofdfilms veel hippe
kortfilms en geflipte onzin in dit Hot Spots-

programma. Televisa “Round 5”(Jorge en
Javier Aguilera) is bijvoorbeeld een clipachtige nachtmerrie over een jonge kickbokser die
in de ring onverwachts klop krijgt van een
mysterieuze vrouw. Of het ontluisterende800
Kilométros (Michel Lipkes), een lome wandeling door een Mexicaans dorp achthonderd
kilometer van het walhalla van de Verenigde
Staten, waar arme drommels zich met hun
dromen amper staande kunnen houden.
Hot Spots Mexico-Stad is een samenwerking
met kunstenaar Carlos Amorales, die ooit aan
de Rietveld Academie studeerde. Veelbelovend zijn de ongetwijfeld explosieve optredens van de trashy bandjes van zijn campy

=diHedi?d]VccZhWjg\/EdhiL]^iZhDcande
&!'Zc([ZWgjVg^^cD[[T8dghdGdiiZgYVb
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9g^ZYdXjbZciV^gZh
HVbhdc!gVhiVÉh
ZcYddYhZhi^aiZ
C^ZiVaaZZc]Zi>ciZgcVi^dcVa9dXjbZciVgn;Zhi^kVa6bhiZgYVb!dd`]ZiGdiiZgYVbhZ[^ab[Zhi^kVakZg
"
iddciYdXjbZciV^gZh#9ZVVcYVX]ia^\iW^_YZX^cZbVid\gV[^hX]Z`VcikVc]Zi\ZcgZ#9g^ZYdXjbZciV^
"
gZhY^ZY^i_VVg^cGdiiZgYVbYgVV^Zc!idcZcXdbbZciVVgadoZgZ\^higVi^Z!dc\ZhijjgYZWZZaYZcegVX]i
Zc\Z c\V\ZZgYZXdc[gdciVi^Z#Frank de Neeve
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<ZkVaaZckgdjl
?d]VccVYgVV^ide]ZiGdiiZgYVbhZ[^ab[Zhi^kVa^cZZcegd\gVbbVbZiYgj\h[^abh!bVVg\VVi
kddgVadkZg\dYhY^ZchilVVco^c#:ZcdeZgVdkZgZZckgdjlbZi]Zi?ZVccZYÉ6gX"hncYgddbY^Z
c^ZikVcYZhej^i`VcV[Wa^_kZc#8]g^hiZa^_`ZhnbWda^Z`ZcegVX]i^\Zbjo^Z`^cZZcdcYZglZgZaYh
o^Z`Zc]j^haZ^YZcdckZgb^_YZa^_`cVVg]ZiigV\^hX]ZZ^cYZ#Gerlinda Heywegen
Johanna, van de Hongaarse regisseur Kornél
Mundruczó, begint realistisch. De opera die
de film wordt, is nog ver weg. Ambulances
haasten zich door de heuvels van hedendaags
Boedapest. Er is een vreselijke ramp gebeurd
die zich moeilijk laat beheersen. En dan leidt
Mundruczó je gangen in. Gewonden worden
een ziekenhuis binnengebracht. Een ziekenhuis zonder ramen, met vooral veel gangen,
waar het groenige tl-licht je tegemoet schijnt.
De onderwereld, de andere kant.
Johanna is Mundruczó’s tweede speelfilm, na
Pleasant Days dat zowel rauw was als aanstellerig en pretentieus. Johanna wijkt er in stijl,
maar vooral in kwaliteit veel van af. Al eerder, in de korte film A 78-as szent Johannája
(Joan of Arc on the Night Bus, 2003), vertelt
Mundruczó over een vrouw met het Jeanne
d’Arc-syndroom. Die vingeroefening werpt
zijn vruchten af. De jongen met talent verandert ineens in een oorspronkelijk, bijzonder
filmmaker.

het gezicht van de arts voor het eerst langer
te zien, en kijken we met hem mee als hij
Johanna ziet, die hem op kinderlijke wijze
haar bebloede gezicht en lichaam toont. De
camera gaat de ziekenzaal binnen. Het eerste
deel van de opera kan beginnen, muziek barst
los en een arts zingt zijn eerste strofen.
Johanna is een bijzonder filmische opera.
Johanna heeft een eenduidig verhaal, maar
bevindt zich toch op verschillende niveaus.
Johanna is een personage in een opera, als de
hoer die heilige is door haar lichaam aan elke
behoeftige te geven. Maar Johanna is ook een
junk die drugs steelt, bijna aan een overdosis
bezwijkt, op miraculeuze wijze herstelt en
genezende krachten bezit. Mundruczó vertelt
het zo gewoon, zo logisch, zo natuurlijk dat
hij veel ruimte laat om te genieten van de
prachtige muziek (van Zsofia Tallér) en van
de lange takes door gangen en langs ellende,
trappenhal na trappenhal, altijd draaiend
door dat ondergrondse stelsel.

<Vc\ZchiZahZa
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Het is duidelijk dat Mundruczó razendsnel
van dat gewone Boedapest af wil. Snel naar
Johanna, de Hongaarse Jeanne. Daarvoor
moet de camera nog even om de jonge arts
heen, die zich door de gangen haast tot er
een punt komt waar net wat meer ruimte is
en hij eindelijk ingehaald kan worden. Dan is

‘Wie ben jij?’, vraagt een man aan Johanna.
Zij antwoordt: ‘Ik ben het.’ Maar onmiddellijk
voegt ze daaraan toe: ‘De schepper heeft mij
laten vallen.’ Christus en Maria Magdalena
ineen?
In een muisstille scène hult ze zich in haar
spierwitte verpleegsteruniform. De jonge arts
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wil haar houden. Hij heeft besloten van haar
te houden. Hij heeft besloten dat ze van hem
is. Van het ziekenhuis maakt hij een kooi. Hij
maakt haar zijn hoer terwijl hij nobel spreekt
over de liefde.
In deze naargeestige sfeer trekt Johanna als
een spook voorbij. Haar lichaam noemt ze
al als van kristal maar dan vraagt de eerste
‘leproos’ ook nog: ‘Genees me zonder messen.’ Dan gaat Johanna echt los. Zowel de
film als het personage.
Een van de mooiste momenten is een korte
scène waar Mundruczó de camera gewoon
stil laat staan. Je ziet alleen de onder- en
achterkant van Johanna’s lichaam. Zij doet
haar witte verpleegsterrok omhoog en bukt
boven een bak water die op de grond staat.
Dan wast zij haar vagina vrij uitgebreid. Het
is niet plastisch of confronterend. Nadat
zij zichzelf grondig gereinigd heeft, staat
ze op en loopt het beeld uit. Nog even laat
Mundruczó de camera rusten op die bak met
water. Het water dat inmiddels niet meer zo
zuiver zou moeten zijn. En toch suggereert
hij juist dit. Dit is het water van Johanna.
Puur en schoon. !
=dc\Vg^_Z'%%*gZ\^Z@dgcaBjcYgjXohXZcVg^dNkZiiZ7^gd!
@dgcaBjcYgjXoZcK^`ig^VEZig{cn^XVbZgVB{in{h:gYan
Zc6cYg{hCV\nbdciV\ZKVcYV6g{cn^bjo^Z`Oh[^VIVaag
egdYjXi^ZK^`idg^VEZigVcn^Yjjg-(ÉbZiDghdanVIi]!9cZh
<jan{h!OhdaiIg^aa

Die Grosse Stille van Philip Gröning (2005) is
een meer dan tweeënhalf uur durende, bijna
dialoogloze film over het leven in een kartuizerklooster in de Franse Alpen. Dit is geen
reality-tv met gezellig bierbrouwende monniken, maar een hermetische registratie van de
monniken in hun devote en meer dagelijkse
bezigheden, zoals tuinieren of schoenen lappen, zonder enige uitleg of commentaar.Die
grosse Stille is het soort cinefiele film, dat zijn
voornaamste podium in het festivalcircuit
vindt. In dit geval is het alledaagse echter zo
uitgesponnen, dat het de betovering van het
mystieke verbreekt en de verveling onder het
kijken toeslaat. Er vliegt een vliegtuig over;
terwijl de wereld doordraait, staat hij hier
volkomen stil.
Ook in One Love - Story of Rastafarians’
Return from Babylon to Zion (2005) van de
jonge Tsjech Petr Zahrádka, staat godsdienst
centraal. De film toont de absurde diaspora
van de rastafari’s die naar Ethiopië vertrokken, nadat keizer Haile Selassie een stuk
grond had beloofd aan iedere ‘terugkerende
Afrikaan’. Záhradka toont zich een ware filmmaker met kleurrijke beelden om je vingers
bij af te likken, maar weet weinig lijn in zijn
verhaal te brengen. En door de wat afstande-

9^Z\gdhhZHi^aaZ

lijke declamatie van de rastafari’s over hun
geloof (in zangerig Jamaicaans Engels, dat
wel) komen we over hun persoonlijke motivaties helaas maar weinig te weten.
Avi Mograbi is een documentairemaker uit
Israël, die met het Israëlisch-Palestijnse conflict zijn onderwerp heeft gevonden. Speelde
hij in zijn vorige lange documentaireAugust:
A Moment Before the Eruption(2002) nog de
pias met vreemde verkleedpartijen, inAvenge
But One of My Two Eyes (2005), die vorig jaar
in Cannes werd vertoond, treftone-man band
Mograbi voor het eerst een toon, die een
wijde release rechtvaardigt.
Mograbi toont in de film beide kanten van
het conflict, maar het is duidelijk dat hier
een maker spreekt, die het hart aan de linkerkant draagt en zich het lot van de Palestijnen aantrekt, zoals hij ook uitspreekt in
een lang gefilmd telefoongesprek met een
Palestijn. Mograbi zet de harde dagelijkse
ontberingen van de Palestijnen tegenover
Israëliërs die trots verhalen van Samson en
van Massada – twee mythes over glorieuze
Joodse zelfmoordacties. Het verhaal van de
belegering van de antieke stad Massada door
de Romeinen, krijgt een heel eigen diepgang
door de spiegeling aan de moderne realiteit

DcZAdkZ"Hidgnd[GVhiV[Vg^VchÉ
GZijgc[gdb7VWnadcidO^dc

in de bezette gebieden. Terwijl de Israëli’s het
land vanuit bijbels perspectief observeren en
militair controleren, ploeteren de Palestijnen
voort, simpelweg om te overleven.
Onverschrokken gaat Mograbi met zijn camcorder op pad en legt – soms letterlijk door
afscheidingen heen gefilmd – ten hemel
schreiende taferelen vast van Palestijnen, die
bij controleposten vernederd worden. Slechts
eenmaal schiet de filmmaker uit de rol van
observator, als hij zwaarbewapende militairen, die Palestijnse kinderen op weg naar
school niet doorlaten, de huid vol scheldt. Op
zo’n moment vrees je bijna voor zijn leven, of
voor het intrekken van zijn permissie om te
filmen, wat voor een filmmaker bijna net zo
erg is. !
6kZc\Z7jiDcZd[BnIld:nZhCZ`VbVX]Vib^h]iZnZncVn
>hgV a$;gVc`g^_`'%%*gZ\^Z!hXZcVg^dZcegdYjXi^Z6k^Bd\gVW^
XVbZgVE]^a^eeZ7ZaaV^X]ZbdciV\Z6k^Bd\gVW^Zc:lV
AZc`^Zl^XoY^hig^Wji^Z&BdgZ;^abbZ^'%%+Yjjg&%%É
DcZAdkZ"Hidgnd[GVhiV[Vg^VchGZijgc[gdb7VWnadcidi
O^dcIh_ZX]^ '%%*gZ\^ZZchXZcVg^dEZigOV]g{Y`V
XVbZgVIdb{hH^_hZaegdYjXi^Z?^gB^`VZcEZigOV]g{Y`V
Yjjg,.É
9^Z\gdhhZHi^aaZ9j^ihaVcY'%%*gZ\^Z!hXZcVg^d!XVbZgVZc
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WZodZ`ZghYZ\ZaZ\Zc]Z^YiZW^ZYZco^X]ZZcYV\aVc\dcYZgiZYdbeZaZc
^cYZGjhh^hX]ZVaiZgcVi^ZkZX^cZbVZcXjaijjg#I^_YZchYZ8^cZ;Vciddb"
YV\ldgYi[^ab]j^hAVciVgZc$KZchiZgdcYZgaZ^Y^c\kVc7dg^h?dZ`]VcV"
cdkZc<aZW6aZ_c^`dkdb\ZidkZgYidiZZc]ZjhZGjhh^hX]ZdcYZg\gdcYhZ
W^dhXdde#Rebecca Breuer

8^cZ;Vciddb
Gjhh^hX]ZX^cZbV
dcYZg\gdcYh^cGdiiZgYVb
Fantoompijn betreft een ingebeelde pijn aan
een lichaamsdeel dat er niet meer is. Fantoom
[of fantomatische] cinema is een vorm van
ingebeelde film, waarvan we de werking misschien niet herkennen of kunnen plaatsen,
maar waarvan het bestaan niet ontkend kan
worden. In Cine Fantoom, een ondergrondse
bioscoop in Moskou, vertoont en bediscussieert men sinds 1984 vooral de soort films
die we van het IFFR-programma ‘Near Past
and Near Future’ kennen als de Russische
parallelle cinema. Een cinema die wel bestaat,
maar parallel aan de reguliere cinema, zodat
ze zich niet anders dan in haar schaduw kan
bewegen.
Schaduwen, fantomen, schimmen, het ondergrondse en wellicht zelfs een oase, dit alles
voorzien van een levendige, intellectuele
discussie; een parallel met het Shadow festival lijkt snel getrokken. In hoeverre Cine
Fantoom overeenkomsten met dit alternatieve documentairefestival vertoont, moet
nog bezien worden. De vooruitzichten en een
selectieve greep uit het programma zijn in
ieder geval veelbelovend.

LdcYZghX]dcZdWhZgkVi^Zh
Een van de kunstenaar-regisseurs van wie
diverse korte films in Lantaren/Venter te zien
zullen zijn, is Olga Tjernisjeva (1962). Zij studeerde in 1986 af aan de Moskouse Filmacademie en vervoltooide haar opleiding aan de
Rijksacademie in Amsterdam (1995-‘96). Haar
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YVchZcdeYZbjo^Z`kVc
ZZc[Vc[VgZWVcY
korte films kenmerken zich door wonderschone observaties van de mens in zijn meest
ongekunstelde vorm. Neem de kortfilmMars
uit 2004, waarin Tjernisjeva de figuranten aan
de zijlijn van een rode loper, waarschijnlijk
ergens bij een officiële gelegenheid in Moskou, door haar camera observeert. Jongetjes
van een jaar of acht staan in vol militair
uniform op wacht, naast de loper, tussen
rood-wit-blauwe ballonnen – gesponsord
door multinationals. Ze gapen, wurmen met
te strak zittende handschoenen en kijken

moe, verveeld of afwezig, de gedachten laten
zich van hun gezichten lezen. Net buiten de
loper staan vijf zeer schaars geklede meisjes
met zwierige witte pompons te dansen op de
muziek van een fanfareband. Het is maart in
Moskou.
Halverwege deze ruim zes minuten durende
observatie richt Tjernisjeva haar camera op
het verveelde gezicht van een jongetje, recht
achter hem zien we het blote buikje en de
navel van een van de danseresjes. In één
shot, zonder een woord commentaar, wordt
de toeschouwer deelgenoot van het absurde
spektakel dat plaatsheeft in de ogen van de
maakster. Meisjes dansen in de kou, opgedofte jongetjes ergeren zich aan de fanfaremuziek, wie er over de loper loopt zullen we
nooit te zien krijgen, en dat is ook van generlei belang. We zien wat de jongens denken en
wat de meisjes beweegt.
Eenzelfde treffend vizier is te vinden in
Marmot (1999). Een dame in bontjas en muts
laat in de achtergrond een antikapitalistische
demonstratie voorbijtrekken. In zichzelf
gekeerd rommelt ze met de zonnepitjes in
haar tas. De leuzen van de demonstratie gaan
over in een pianospel en pas als de hele stoet
allang voorbij is, schikt de dame het portret
van Stalin in haar hand en volgt alleen, ver
achter de staart van de stoet, haar overtuiging. Weer wordt niets verteld of uitgelegd,
maar zijn de beelden niet mis te verstaan.
Deze vrouw is zo overtuigd van haar beweeg-

redenen dat de omgeving er niet meer toe
doet.

Dc\Zeda^_hiZ`gVX]i
Juist door meerdere van Tjernisjeva’s korte
slices of life achtereen te zien, ontdekt de
toeschouwer de rauwe, ongepolijste kracht
van haar bijzondere, onopgesmukte observaties. De even geduldige als kalme blik, vol
eerbied voor het onderwerp, doet denken aan
die van Victor Kossakovski inTishe! (2002).
Maar waar Kossakovski zich richt op de gang
van zaken rondom een gat in een straat in
St. Petersburg, dringt Tjernisjeva door tot
de diepste krochten van de menselijke ziel
en essentie, onafhankelijk van tijd of plek.

BVgbdi

Of het nu een zwerver is die minuten lang,
in zijn eigen wereldje, met de dop van een
wodkafles worstelt en van een boom voor tien
minuten zijn thuis maakt, of honderden Russen in een rijdende trein, of de osmose tussen
schilderijen en toeschouwers in een museum,
Tjernisjeva raakt keer op keer de meest essentiële menselijke snaar van het bestaan en ze
brengt het zonder commentaar of vooroordeel
in beeld. Ze manipuleert niets, je krijgt het
idee dat ze toevalstreffers maakt en er wellicht veel materiaal verloren gaat. Toch daagt
het vermoeden dat niet slechts het toeval
en de selectie van het naar buiten gebrachte
materiaal een rol spelen. Zoals sommige
mensen geluk of inzicht hebben in een spel,
zo toont Tjernisjeva een zeldzaam inzicht in
het menselijk bestaan. Het kan geen toeval
zijn dat ze in zo veel volkomen verschillende
situaties steeds weer de rauwe essentie van
het leven in eenvoudige beelden weet te
treffen. Haar talent komt op beknopte wijze
tot uitdrukking in de ultrakorte fragmenten
van Seven Exercises (2004). In zeven schimmige impressies van vaak nauwelijks een
minuut lang, filmt Tjernisjeva het leven van
achtereenvolgens een gebogen man met een
geïmproviseerd looprek op weg naar zijn huis
naast een apotheek; een steppend kind op
het Rode Plein; een paar laarzen in de sneeuw
van een vrouw die op een bevroren plas
rondjes schaatst; een dansende jongen voor
de ingang van de metro; een oudere vrouw

7^oVggZGjhhZc
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l^_oZkZgW^cYiVVceZghddca^_`Z^YZci^[^XVi^ZZc]^_kZg\ZZi
WdkZcY^Zcc^ZiZZc[a^c`ZYdh^h]jbdgiZ]VciZgZc#
9Zdeg^X]iZghkVcYZGjhh^hX]Z8^cZ;Vciddb"W^dhXdde!
?dZ`]VcVcdkZc6aZ_c^`dkojaaZc^cAVciVgZc$KZchiZgYZh[ZZg
deaj^hiZgZcYddgVah[VcidbZcYZdcdci`ddbWVgZY^hXjh"
h^ZhcVYZkZgiddcYZ[^abh^ciZaZ^YZc#=ZilZg`YVii^_YZch
Y^iheZX^VaZ8^cZ;Vciddb"egd\gVbbVkVc]Zi>;;G^cYZ
hedia^\]ihhiVVi!oVakddg^ZYZgZZcY^Zo^X]kZgY^Zei]ZZ[i^c
YZ`aVhh^Z`ZHdk_ZiX^cZbVZZc[ZZhiYZg]Zg`Zcc^c\o^_cZc
\Zij^\ikVcVVcYVX]ikddg]Zi[ZcdbZZc^ciZgbZY^Va^iZ^i#KdZ\
YVVgW^_YZ\gV[^hX]kZZaoZ\\ZcYZ[^abedhiZgh!YZGjhhZc!]jc
\ZYVX]iZc!h^\VgZiiZcgdd`ZcldY`VZc]ZildgYihcZaYj^YZ"
a^_`YVi]^Zg^Zihjc^Z`h\ZWZjgi#

in een parkje, rommelend met plastic zakjes;
een man die de stoep voor een binnenplaats
veegt met een takkenbezem, en een kruispunt met een voetgangerslicht. Dan weet je
als mens weer wat je iedere minuut dreigt te
vergeten: je leeft alleen. Tjernisjeva toont
met gepaste eenvoud hoe schoon juist dit
simpele gegeven kan zijn. !
februari 2006 Skrien 27

L^ZiZ\ZclddgY^\[^abhl^abV`Zc]ZZ[ic^ZibZZg
odkZZab^YYZaZccdY^\#H^cYhYZdcil^``Za^c\Zc
^cYZY^\^iVaZiZX]c^Z`^h]Zi\dZYbd\Za^_`dbVah
ZZcbVchXgZloZa[hiVcY^\ZZcegdYjXi^ZiZbV`Zc#
9ZoZc^ZjlZkg^_]Z^YaZ^YiidieZghddca^_`ZZcbZZg
ZmeZg^bZciZaZ[^abZck^YZd!odVahkVc;gZYEZadc#
O^_clZg`^hiZo^Zci^_YZch]Zi^ci^ZbZHjeZg-[Zh"
i^kVaÈHiVgi^c\[gdbHXgViX]É^c[ZWgjVg^'%%+^cYZ
7Va^Z!6bhiZgYVb#Ester Eva Damen

=ZiWZ\^cibZiZZc[^abZcYZCH7"Zg
‘Neem even een paraplu mee’, zegt Pelon,
voor we op camping de Goudsberg een verkennende wandeling gaan maken. Niet zozeer
tegen de regen, blijkt, maar om minder
herkenbaar te zijn voor de eigenaar, die niet
gediend is van de belangstelling van de filmmaker. Pelon is hier nu voor de vierde keer.
Hij huurde een stacaravan met uitzicht over
een groot veld, afgeschermd door een hoge
muur. Rondom liggen vervallen gebouwtjes
met opvallende, rond uitgesneden ramen,
begroeid met klimop. In de muur is een
zwarte markering zichtbaar. ‘Hier was een
soort spreekgestoelte’, zegt Pelon, ‘en aan de
overkant van dit veld stond een grote klok.’

9ddYd[Zgdi^Z`
Aanleiding tot het bezoek aan deze camping
vormt een 8mm filmblik uit 1937-’38 , gevonden in een oude doos. Pelon werkt regelmatig
met found footage, zoals in de korte experimentele films The Bandung Syndrome (2001)
en Reanimated Cameraman (2003). Pelon:
‘Gevonden materiaal heeft de charme dat het
niet voor jouw ogen bestemd is.’ Als je op een
markt of veiling een doos vol filmpjes koopt,
zitten daar altijd Sinterklaas en de schoolvakanties in, maar soms ook onverwachte
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opnamen van dood of erotiek. ‘Er zit in het
bekijken altijd een element van voyeurisme.
Maar de eigenaar is er zelf waarschijnlijk slordig mee geweest, anders komt het niet op een
rommelmarkt terecht.’
In dit geval gaat het om materiaal van een
amateur-filmende NSB’er. Pelon werd getroffen door het grote optimisme van de maker.
Met tussentitels, welverzorgd, doet hij verslag
van zijn uitstapje naar de Goudsberg tijdens
de zogenaamde Hagespraak, een jaarlijkse
rede voor de aanhang van de NSB, met sprekers als Mussert. Pelon: ‘Dit blik is bewaard.
Maar waarvoor en door wie? Toch niet voor
vertoning op familiefeesten na de oorlog…’
Naar aanleiding van zijn vondst nam Pelon
contact op met het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) en oriënteerde zich met archiefmateriaal op de context van de gevonden film. We bekijken dit
materiaal in de door Pelon gehuurde caravan:
Een grote menigte heeft zich met vlaggen
verzameld op het veld waar we net hebben
gewandeld. Anton Mussert neemt het woord.
Men staat op en juicht, salueert met de Hitlergroet.
Camping de Goudsberg is oorspronkelijk
gebouwd als een ontmoetingsplaats voor de
NSB in de jaren dertig. Pelon: ‘Men noemde
het in die tijd ook wel de Godsberg’. Een
plaats waar enkele reusachtige mythische
stenen in het bos te vinden zijn. ‘Het idee dat
Gods zegen op het nieuwe Groot-Germaanse
Rijk zou rusten sloot hierbij aan.’ De camping

is niet lang nadat Nederland was binnengevallen (in de toespraken ‘de bevrijding
door de Duitsers’ genoemd) door de Nazi’s
zelf gesloten. De officiële lezing was dat
de massabijeenkomsten op de camping een
easy target zouden zijn voor de geallieerden.
Pelon: ‘Maar de NSB had een heel wonderlijke
verhouding met de Duitse Nationaal Socialistische partij. Ze werden meer gebruikt door
de Duitse bezetter dan serieus genomen.’ De
Nederlanders konden de Duitsers niet evenaren in discipline en zwaaien met vlaggen. ‘Als
er propagandafilms van de NSB in een Nederlandse bioscoop werden vertoond, werd er
vaak gelachen. Dat leidde er toe dat er in de
bioscoop een lachverbod werd afgekondigd,
dat wil zeggen: er werden zaalwachten ingesteld om hierover te rapporteren.’
Het is bijna ongelooflijk dat bijna alles uit de
oorlogstijd nog op de camping aanwezig is.
Behalve de centrale muur ook de kleine
nederzettingen met de ronde ramen waarin
de NSB vergadering hield. Het spreekgestoelte is verwijderd, de wal waar een manshoge
klok werd geluid is nog zichtbaar. Er liggen in
Lunteren drie vooraanstaande NSB’ers begraven. Kort geleden is de camping ondanks de
voorzorgsmaatregelen van de eigenaar in de
publiciteit gekomen. Pelon: ‘Er waren stemmen opgegaan om van de plaats een monument te maken, met als voortrekker een wethouder uit de gemeente Ede. Maar hoe doe je
dat, wat wil je er mee uitdragen en wat voor
mensen trek je er mee aan?’ Het idee was er
een waarschuwing voor de toekomst van te
maken, maar men vreesde dat het een neo-

nazi-pelgrimsoord zou worden; daarom heeft
het in de raad geen meerderheid gekregen.
Pelon werkt nog aan script en eerste opnamen voor een korte film naar aanleiding van
zijn vondst. ‘Het wordt geen documentaire
maar een beeldimpressie. Digitale video staat
daarbij tegenover gescande film.’ Ter gelegenheid van de Hagespraak werd in de jaren
dertig een krantje uitgegeven met sponsors.
Hier werd gerefereerd aan ‘ons milieu’ – het
milieu van de NSB. Pelon heeft een sequentie
gepland met dergelijke advertenties. Het
roept een beeld op van de kleine man, bezig
met dagelijkse dingen als de aanschaf van
frisdrank of schoenen.

HX]VVbiZ
‘Iedereen heeft zo zijn schaamte of gesneuvelde waarheid’, zegt Pelon. Hij heeft twee
persoonlijke aanknopingspunten bij het
gevonden blik dat nu het startpunt is van
een nieuwe korte film: ‘Ik heb me een tijd
verdiept in een verzwegen episode in de
geschiedenis van mijn opa.’ Hij was groenteboer en handelde in de oorlog met de
Duitsers. Daarvoor is hij geïnterneerd, maar er
was geen bewijs voor collaboratie. Toen hij na
zeven maanden het kamp verliet had hij bij
wijze van boetedoening al op zijn knieën door
het glas moeten kruipen. ‘Er was een enorme
behoefte aan wraak na de oorlog.’
Een ander persoonlijk aanknopingspunt ligt
voor Pelon in Nicaragua, waar hij betrokken
was bij de burgeroorlog. ‘Wat ik herken is dat
in oorlogssituaties de dingen versimpeld worden. Goed en kwaad hebben dan – voor beide

kampen – een duidelijk gezicht.’ Hoewel
Pelon nooit in de situatie is gekomen dat hij
heeft moeten schieten, heeft hij hierin wel
een opleiding gehad en de wacht gelopen.
‘Achteraf gebeurt het me dat ik er schaamte
over voel. Ik ben een tegenstander van
geweld geworden.’
Het geheim, het verborgene, komt als thema
terug: 8mm werd in de jaren dertig geplakt
met lijm en in de lijmnaad werd doorsneden
beeld gebruikt. Bij projectie kan het menselijk oog dit niet waarnemen. Scan je echter
het beeld en bekijk je het op een computer,
dan komen die halve beelden weer te voorschijn. In dit geval verschijnt de vrouw van
de anonieme filmer in de keuken. Pelon:
‘Haar hoofd ontbreekt! Juist dat zij er ook is
maakt het plotseling heel reëel.’

6cVgX]^hi^hX]
Wat is voor Pelon het voordeel van draaien op
Super 8? ‘In de eerste plaats hoef je geen concessies te doen.’ Het geeft hem vrijheid, hij
kan anarchistisch en onafhankelijk te werk
gaan. In de tweede plaats refereert het anders
dan video aan ‘cinema’. Het ratelen van
projectoren, de fysieke aanwezigheid van de
filmstrook, dat alles spreekt hem aan. ‘Video
hoort bij televisie.’ Ten derde is er het aspect
van de fotografie. ‘Een film is nog steeds een
beeldenreeks van 24 foto’s per seconde.’ Dat
geeft het een andere intensiteit dan video, en
in z’n beperking een zekere magie.
Pelon: ‘Het medium is gedemocratiseerd. Je
kunt nu gemakkelijk een one man crew zijn
en toch een professioneel resultaat laten

zien.’ Als je van tevoren niet weet wat je wilt
maken is werken met een crew lastig. ‘Maken
is onmogelijk, onredelijk, ondoorzichtig.
Ik broed het liever uit in een hoekje van de
kamer.’
We dwalen over de lege camping. Het zal
nog even duren voor de echte zonaanbidders
hier hun tenten opzetten. Keurig dichtgebonden vuilniszakken staan op de daartoe
aangewezen ophaalplek. ‘Bierlaantje’ zegt
een bord. Dan klinkt muziek uit de partytent achter de tennisbaan. Net hebben we

È>ZYZgZZc]ZZ[iodo^_c
hX]VVbiZd[\ZhcZjkZaYZ
lVVg]Z^YÉ
in de archiefbeelden gezien hoe een grote
menigte hier gezwaaid en gejuicht heeft bij
het overvliegen van een bommenwerper. Fred
Pelon verdwijnt met zijn camera tussen de
campinggasten. De barbecue op campingde
Goudsberg is begonnen. !
9Z<dYhWZg\!ZZcY^hhdcVciZg[\dZYCZYZgaVcY'%%*!
\ZhXVcYZ-bbZcY^\^iVaZk^YZdgZ\^Z!hXZcVg^d!XVbZgV
egdYjXi^Z;gZYEZadcYjjg&,ÉegZb^gZi^_YZchÈHiVgi^c\[gdb
HXgViX]É!YZ7Va^Z!6bhiZgYVb!&-"&.[ZWgjVg^'%%+#
BZiYVc`VVcGddh<ZZkZgh!dg\Vc^hVidgkVc]Zi_VVga^_`h
HjeZg-[^ab[Zhi^kVa!]iie/$$lll#hiVgi^c\[gdbhXgViX]#ca
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[Zhi^kVah

))hiZK^ZccVaZ

OZhjjghaVeZcZcZZchZ`h^XddcodcYZghZ`h

=ZiLZZchZ[^ab[Zhi^kVabdZi]ZiYdZcodcYZg\gdiZ^ciZgcVi^dcVaZegZb^gZhd[YZ\aVbdjgkVc8VccZh#IdX]igZ`i]Zi[Zh"
i^kVaZa`_VVgbZZgidZhX]djlZgh#9ddgYZhda^YZegd\gVbbZg^c\!VVgY^\ZgZigdheZXi^ZkZc!kZZaYdXjbZciV^gZhZc]Zi`djYZ
lZZgYViYZLZcZghYZW^dhXdde^c_VV\i#Anneke Reijnders

*)hiZ;^ab[Zhi^kVaBVcc]Z^b"=Z^YZaWZg\

9gdbZckVcZZcYddgWgVV`
BVcc]Z^b"=Z^YZaWZg\^hZZc[Zhi^kVabZi\gdiZ
VbW^i^ZhZcbVVglZ^c^\kVahZegZiZci^Zh#=Zi
[Zhi^kVal^aYZYddgWgVV`WZiZ`ZcZckddgdcWZ"
`ZcYiVaZci!kddgYZ`aZ^cZegdYjXZciZcYZ_dc\Z
[^abbV`Zg#=Zi`aZ^chX]Va^\Z[Zhi^kVa^higdihde
o^_cdciYZ``^c\Zc#C^ZidciZgZX]i/?^b?VgbjhX]!
GV^cZgLZgcZg;VhhW^cYZgZcAVghKdcIg^Zg
WZ]ddgYZcdd^iidiYZdd\hi#Saskia du Bois
DbYVi]ZikddgcVVbhiZYdZa^h_dc\ZbV`Zgh
^ciZgcVi^dcVVadeYZ`VVgiiZoZiiZc^hYZ[^abhZ"
aZXi^ZhigZc\#9ZVgi^hi^Z`Z`lVa^iZ^ibdZi]dd\
o^_cZcYZ[^abbV\c^ZiZZgYZgdeZZc[Zhi^kVa
o^_ckZgiddcY#9^iaZkZgiZZcj^i\ZWVaVcXZZgY
egd\gVbbVdebZigj^bkZZgi^\^ciZgcVi^dcVaZ
egdYjXi^Zh#BVVgYZ[dXjhlZg`ihdbhdd`
WZeZg`ZcY#BZiodkZZa\Za^_`\ZhiZbYZWZaVc\"
]ZWWZcYZcj^iYZ[^ablZgZaYW^_Za`VVgdcihiVVi
VahcZaZZc\ZoVe^\Èdch`ZcidchÉ"h[ZZgi_Z#
@g^i^hX]ZcdiZco^_chX]VVgh!YZlZYZgo^_YhZ
hX]djYZg`ade_ZhiVag^_`#
9ZbZZhiZY^hXjhh^ZldgYiY^i_VVgkZgddgoVV`i
Yddg]Zi[^Xi^ZkZYdXjbZciV^gZilZZaj^`Hdn
VYdgVWaZZcHdnVjiZci^XdkVcYZ8]^aZZchZ
gZ\^hhZjg8]g^hi^Vc7VgWZ#>cYZXdbeaZbZc"
iV^gZ[^abho^ZclZ]dZZZcVcdc^ZbZ^ciZgk^Z"
lZgkddgcVbZa^_`_dc\ZkgdjlZa^_`ZVXiZjgh
j^i]ddgidkZg]jcgZaVi^ZhZcoZa[WZZaY#=Zi^h
\Z[^abY^cZZcadhhZYdXjbZciV^gZhi^_abZiYZ
XVbZgV$^ciZgk^ZlZgWZcVjlZcYY^X]ideYZ\gd"
iZcYZZah^begdk^hZgZcYZVXiZjgh!Y^ZYZ`^_`Zg
YZZa\ZcddibV`ZckVc]jcY^ZehiZZbdi^ZhZc
dcoZ`Zg]ZYZc#=ZiZ[[ZXi^hkZglVggZcY#=Zi^h
iZ^ci^Zbdb[^Xi^Z[!^cYZo^ckVcÈc^ZiVji]Zc"
i^Z`É!iZo^_c#7VgWZÉheg^bV^gZYdZalVhZZc
YdXjbZcikVco^_c\ZcZgVi^ZiZbV`Zc#D[Y^Zcj
j^i[Z^iZcd[[^Xi^Z^hde\ZWdjlY!^hkda\Zch]Zb
^ggZaZkVci#È=Zi\VViZgdbiZaViZco^Zc]dZlZ
dcoZ^YZci^iZ^iXdchigjZgZcÉ!oZ\i7VgWZ^cZZc
iVa`h]dl#È9ddgdcoZgZaVi^ZhbZiVcYZgZcYZ[^"
c^ gZclZdchoZa[#9Z^ciZgk^ZlZghigZZ[icVVg
oZa[^co^X]iYddgo^X]iZhe^Z\ZaZcVVcVcYZgZc#É
=dZlZaiZ[gV\bZciVg^hX]kddgY^Ze\gVkZcY
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^co^X]i^h7VgWZÉhilZZaj^`ZZckVcYZlZ^c^\Z
^coZcY^c\ZcY^Z]Ziegd\gVbbVZX]ihbdZa
\ZkZc#DkZg7VgWZÉh[^abldgYiang^hX]\ZhX]gZ"
kZcXg^i^X^!\ZY^hXjhh^ZZgY]ZiejWa^Z`Zc
oZa[h\Zgjo^ZY7VgWZZcYZiVa`h]dl]dhih#
IdX]\ZWZjgiY^ic^ZikVV`^cBVcc]Z^b#
DcYVc`hYZWa^`de_dc\Z[^abbV`Zgh^h]Zi
h^\cVaZgZckVcc^ZjlZ!^ciZgZhhVciZdcil^`"
`Za^c\Zckddg]Zi[Zhi^kVa\ZZceg^dg^iZ^i#=Zi
egd\gVbbV^h\ZYZ\Zc!kZg`ddeWVVg!bVVg
lZ^c^\\ZlVV\Y#

9gdbZc

=Zi[Zhi^kVai]ZbVkVcY^i_VVg!LVg]Z^iZc
IgVbZ!bVc^[ZhiZZgio^X]^ckZZa[^abhVah
YZ\gdZ^ZcYZWZ]dZ[iZVVcYZYgddbdbYZ
lZg`Za^_`]Z^YVVciZWa^_kZc`jccZc#KddgVaYZ
c^ZjlZ9j^ihZ[^ab9^ZWaVjZ<gZcoZkVcI^aa
;gVcoZckVaide#=^Zg^co^_cYZYgdbZcZck^h^"
dZcZckVcYZ]dd[YeZghdcV\ZhXgjX^VVakddg
]ZikZgaddekVcYZ\ZWZjgiZc^hhZc#9ZZgchi^\Z
BdbbZ]ZZ[icZio^_ckVYZgkZgadgZc#=^_gZ^hi
cVVg;aZchWjg\!ZZcdcWZYj^YZcYddgYY^X]iW^_
YZ9ZZchZ\gZch!dbo^_cdeVdeYZ]dd\iZiZ
hiZaaZc#9ZoZ\gZchkZgVcYZgiaVc\oVVb^cZZc
bZiV[ddgkddgYZeaZ`lVVgYZdkZgaZYZcZc
gdcYYlVaZc#Kda\ZchZZcZkZcZZch^cYZoZ
XdcigZ^ZclddcVX]i^\ZlZYjlZ!ZZcbdd^Zgda
kVc;VhhW^cYZghbjoZ=VccVHX]n\jaaV!o^_c
YZo^ZaZcWa^_kZc]Vc\ZcdeÈYZWaVjlZ\gZchÉ!
ZZcijhhZcaVcYkddgYZYdYZcY^Zcd\ZZcb^h"
h^Z]ZWWZciZkZgkjaaZc#KddgYZaZkZchkVc
BdbbZZco^_cdeV^hYViZZcWZaVc\g^_`Z0]Zc
aZgZcV[iZgZ`ZcZcbZihed`Zcj^i]ZikZgaZYZc
ZcZZcidZ`dbhiiZaViZck^cYZc#;gVcoZch
bV\^hX]"gdbVci^hX]Z[^ab^hZZck^hjZZahegVc"
`ZaZcYeaZ^Ydd^kddg]Zi\ZadkZc^cYgdbZcZc
he^g^ijVa^iZ^i#C^ZiVaaZZcVahegV`i^hX]ZaZ^YgVVY
^c]ZibdYZgcZaZkZc!bVVgVahYZgZYYZgkVc
aZkZch#
>c6aZmVcYgVHZaahYdXjbZciV^gZ9jgX][V]gih"
aVcYoZiiZcYZYgdbZcYZiddckVcYZWZldcZgh
kVc]Zi^c\ZhaVeZcKdg\ZW^g\Z!YZhigZZ`ijhhZc
7dccZc@ZjaZc#:Zchigdd`aVc\hYZhcZalZ\
lVVgeZigdX]Zb^hX]ZWZYg^_kZcZcbZjWZa"

9^ZWaVjZ<gZcoZ

bVg`iZc]Zij^io^X]iYdb^cZgZc#:Zc_VVgaVc\
kda\YZYZgZ\^hhZjgk^ZgWZldcZghkVcYZgZ\^d/
ZZc\dZYbdZY^\Zeg^ZhiZg!WZo^\bZi]ZidkZg"
l^ccZckVcYZ`^[iijhhZcilZZ\Zadd[h\ZbZZc"
hX]VeeZc!YZo^Z`Za^_`ZB^X]VZa!YZjc^[dgb"
[Zhi^h_^hi<^jhZeeZZcZZcZmXZcig^Z`Z@g^b^"
hX]g^_[hiZgY^Z]VVgaV\ZkZg`ddeX^_[Zghl^_iVVc
hVWdiV\ZYddg_VadZghZYdgehWZldcZgh#HZaa
aZ^YiYZ`^_`Zg^ckd^XZ"dkZgYddg\ZWZjgiZc^h"
hZc^cYZaZkZchkVcYZ]dd[YeZghdcZc#BZiZZc
[a^c`ZYdh^hhediiZcYZZgchikZg\gddioZYZoZ
j^iidiZZcigV\^hX]ZhdVe#OZ\ZZ[i]^ZgbZZZZc
dcilVeZcZcYWZZaYkVcYZ`cZjiZg^\ZYgVbV"
i^Z`Y^ZhX]j^aiVX]iZgYZkgZY^\Zgdd`eaj^bZc
Zc`Vi]da^Z`Z`Zg`_ZhkVc`aZ^cZYdge_ZhaVc\h
YZhcZalZ\#
L^ccVVgkVcYZejWa^Z`heg^_h^hY^i_VVg]Zihnb"
eVi]^Z`Zhjg[hegdd`_ZBdchiZgi]jghYVn#:Zc
eZghddca^_`ZdYZkVcYZCddghZgZ\^hhZjg6g^aY
£hi^cDbbjcYhZcVVcYZYddg]Zb\Za^Z[YZ
hjg[hedgi#ÈK^hjZZa\Zche^gZZgYYddgYZ[^ab
Ed^ci7gZV`ZcYZhX]^aYZg^_ZckVc8VheVg9Vk^Y
;g^ZYg^X]É!VaYjhYZgZ\^hhZjg#Kddg]ZikZg]VVa
ejiiZDbbjcYhZcj^io^_cZ^\ZcZgkVg^c\Zc#Dd`
kddgYZ^cYgj`lZ``ZcYZdcYZglViZghXcZh#
=^Zg^co^ZclZ]dZhjg[Zg:kZcYZdeYgVX]i
`g^_\iYZ\da[eVigdcZciZYddg\gdcYZcYddg
dcYZgYZ\dakZciZYj^`Zc#È:ZcigjXkVcb^_c
kVYZgÉ!kZgiZaiDbbjcYhZc#È>`lVhkgdZ\Zg
h`^`Vbe^dZckVcCddglZ\Zc!bVVg^cb^_c
lddceaVVihhcZZjlYZ]Zicdd^i#=^_aZZgYZb^_
idZcYZeVigdcZc^cYZhcZZjliZYgdbZc!iZ
aZgZch^\cVaZgZclVVgYZbd\Za^_`]ZYZcZc
\ZkVgZcaV\Zc#É

BdchiZgi]jghYVn

>cLZcZck^cYi_Z\ZZc\gdiZ[^ab"
bVg`iodVah^c7Zga^_c!ZgldgYic^Zi
\Z_VV\YdeegZb^gZh!Zg^h\ZZc
hX]Z^Y^c\ijhhZceZgh!hiZggZcZc
hiZgkZa^c\Zc!YZ\aVbdjgkVc8Vc"
cZhdciWgZZ`iZkZcVahYZXdja^hhZc
kVcKZcZi^ #BVVgYZK^ZccVaZ!
Y^ZVahV[haj^i^c\kVc]Zi[^ab_VVg
`VcldgYZc\Zo^Zc!W^ZYilZaZZc
\ZXdcXZcigZZgYZWa^`deYZ^ciZg"
cVi^dcVaZX^cZbV#
;Zhi^kVaY^gZXiZjg=Vch=jgX]
`^ZhiiVbZa^_`VjidXgVi^hX]odc"
YZggZYVXi^Zhj^i]ZiVVcWdYkVc
]ZikddgW^_Z_VVg/<jhkVcHVci!
YZ\ZWgdZYZgh9VgYZccZ!AVgh
kdcIg^Zg!=dj=h^Vd"]h^Zc!;Vi^]
6`^c!B^gVcYV?jan!LddYn6aaZc
deZc^c\h[^ab#LdcYZga^_`aZ`Zc
Y^i_VVg]ZiZZgWZiddcVVcYZ
7g^ih$;gVchZVXig^XZ?VcZ7^g`^c!
VVckVc`Za^_`kddgVaWZ`ZcYkVc
]VVg`db^hX]ZgdaaZcZc]VVga^V"
hdchbZiHZg\ZÈ?ZiÉV^bZ!bd^cdc
eajhÉ<V^chWdjg\Zc]VVgdeigZYZc
^c6cidc^d^c^Éh7adl"Je&.++!Zc
]ZigZigdheZXi^Z[gdcYdb6cYn
LVg]da#9Z`ZjoZkddg7^g`^ck^Za
VVckVc`Za^_`^cYZXViZ\dg^ZÈl^a^`
Y^io^Zc4ÉZcY^ZkddgLVg]da^cÈYVi
]ZW^`Va\Zo^ZcÉ#
7Z^YZWaZ`ZcZX]iZgYZbdZ^iZkVc
]Zidec^ZjlWZ`^_`ZclVVgY#7^g`^c
iddcYZ_Zj\Y^\cVijgZaZc^ciZaa^"
\Zci^Z^c[^abhkVc?VXfjZhG^kZiiZ
AÉVbdjgeVgiZggZ!&.-)!7Zg"
igVcYIVkZc^Zg9VYYnCdhiVa\^Z!
&..%Zc6\cZhKVgYV?VcZ7#eVg
6\chK#!&.-,0@jc\";jBVhiZg!
&.-,#;did\gVV[<VWg^ZaaZ8gVl"
[dgYkZglddgYYZ]Zi^c]VVg[did"
WdZ`od/È7^g`^c^hZZchZ`h^Xddc!
odcYZgdd`bVVg^ZihhZ`hjZZah#É

LVg]daa^ZiZcbZdd`W^_]Zi`^_"
`ZccVVgVcYZgZ[^abhc^ZibZZg
adh#9ZYZbdXgVi^hZg^c\kVc]Zi
kZgiZaaZc!cjYZY^\^iVaZXVbZgV
ZZc\ZbV``Za^_`ZidZ\Vc\idi]Zi
[^abbV`ZcdeaZkZgi!W^ZYi\ZZc
\VgVci^Zkddg`lVa^iZ^i!odVahWaZZ`
j^ikZghX]^aaZcYZdcV[]Vc`Za^_`Z
6o^Vi^hX]ZYdXjbZciV^gZh#9Vi
_Z^ZbVcYbZiYZXVbZgVkda\i!
WZiZ`Zcic^ZiYViZgVjidbVi^hX]
ZZcYgVbVi^hX]ZhigjXijjgd[ZZc
[^ab^hX]ZlZg`Za^_`]Z^YdcihiVVi!
^ZihlVidd`gZVa^in"ikdchaZZgi#

9dXjbZciV^gZh

AVXdcY^i^dc]jbV^cZ!YZ^cY^"
k^YjZaZbZch!YZVgWZ^YZg]Zi
egdaZiVg^VVihidcYXZcigVVa^ckZZa
kVcYZkZgiddcYZYdXjbZciV^gZh
ZcheZZa[^abh#=Zio^_ckZgkda\Zch
lZaYZ\Za^_`YZcVggVi^ZkZZaZbZc"
iZcY^ZbV`ZcYVilZaVc\ZgYVc
k^_[i^Zcb^cjiZccVVgYZoZbZchZc
l^aaZc`^_`Zc#
>c:aX^Zad\^gVkVcBZgXZYZh
6akVgZo!o^ZclZ]dZYZgZ\^hhZjg
cVi^Zc_VVgiZgj\`ZZgicVVg]VVg
\ZWddgiZYdge^cHeVc_Z#OZlVh]Zi

9ZgIdYYZh=ZgcAVoVgZhXj
kVcea^X]iÄ]ZilZg`kVc>a^VXVah
]dbdbVhhZjgZco^_cea^X]idbVah
oddco^_ckVYZgg^ijZZaiZWZ\gVkZc
ÄidiZZcegVX]i^\kZg\Za^_``dbZc#
EVgZai_ZhY^Zhij`kddghij`cZiVah
:hiVb^gVhX]gZZjlZc/È>`WZcYZ
gVcYÉ
KddgbZchZcY^Z]jc[Zhi^kVa\Zaj`
odZ`Zc^c\ZYgZc`ildgYZc^cX^cZ"
bV!lVhZgY^i_VVgWZ]VakZHaZZe
Zc:be^gZdd`YZZZgYZg^cGdiiZg"
YVbkZgiddcYZ!i^ZcjjgYjgZcYZ
[^abkVcAVk9^Vo!:Wdajhndcc\
^hVc\eVb^anVc\e^a^e^cd#=Zi
^h]ZikZg]VVakVcYZ;^a^ee^_chZ
[Vb^a^Z<VaaVgYdY^ZaZZ[idcYZg]Zi
ddgad\hgZX]ikVcBVgXdh!ZZc[^ab
Y^ZYZ\gZchijhhZclZg`Za^_`]Z^Y
Zc[^Xi^ZbdZ^iZaddhdkZghX]g^_Yi!
lVVgW^_YZXVbZgVo^X]^cigVcXZ
WZlZZ\iZco^X]kVhi`aZZ[iVVcYZ
bZchZcZc]jckZg]VaZc#

HXdghZhZ

LVg]da

=ZiLVg]da"gZigdheZXi^Z[bZio^_c
^ciZ\gVaZkZgidc^c\ZckVcHaZZe
&.+(!oZhjjgZc:be^gZ&.+)!
VX]ijjg^che^gZZgYZidi]Zg"
c^ZjlYcVYZc`ZcdkZgYZegZX^ZoZ
bVc^ZglVVgdeLVg]da]ZikZg"
hig^_`ZckVcYZi^_YkVhiaZ\i#LVg]da
\g^_eic^Zi^c!YZ^cYjhig^ZhiVcYVVgY
kVc((b^cjiZckddgZZc&+bb"
[^ab^ho^_ci^_YhZZc]Z^Y!o^_c[^abh
ZZckZZakdjYYVVgkVc#O^_cVcYZgZ
i]ZbV^h]Zii^_YZa^_`ZhiZggZcYdb/
BVg"BVg!;j;jHb^i]!?dY^Z7VWh!
VaaZckZgkad\ZcVXiZjghj^iLVg"
]dahZchXZcZg^c\Zc#
9Z[^[iZZcb^cjiZhd[[VbZkVc

aVVihiZ`^cYYVi^c]ZiYdgelZgY
\ZWdgZc#CjWa^_[ioZZZc_VVgaVc\
W^_YZdjYZbZchZcY^Z]ZiYdge
cd\WZkda`Zc!ZcY^ZYZZaj^ibV`Zc
kVcZZcbZaVcX]da^hX]jc^kZghjb
YViW^ccZc`dgikVcYZ`VVgioVa
kZgYl^_cZc0o^_VXXZeiZgZcYZoZ
^cWgZj`^c]jc`aZ^cZlZgZaYbZi
kZZa]jbdg#
:hiVb^gVkVcBVgXdhEgVYd
WZ`gddcYYddgYZ;^egZhX^?jgn^h
ZZcWj^iZc\ZldcZYdXjbZciV^gZ
dkZgYZehnX]di^hX]Z:hiVb^gV
Y^ZdeZZckj^ac^hWZailZg`iZc
ZgZ^\Zca^_`dd`aZZ[i#ÈB^_cb^h"
h^Z!V[\Zo^ZckVcYVi^`:hiVb^gV
WZc!^hYZlVVg]Z^YiZoZ\\Zc#É>c
]VVglVcZc]ZZ[ioZ[VhX^cZgZcYZ
^YZZ cdkZgYZidZhiVcYkVcYZ
lZgZaYZcYZWdoZgdaY^Z<dY
YVVg^cheZZai#
<ZZcbZch^hiZ`aZ^cd[iZc^Zi^\
dbXZcigVVaiZhiVVc!^c8g^hi^
Ej^jhÉegZX^Zh\Z[^abYZ9ZgIdY
YZh=ZgcAVoVgZhXj!ZZcdYnhhZZ
kVcZZcYddYo^Z`ZGdZbZZchZ
eVi^ ciaVc\hYZo^Z`Zc]j^oZckVc
7dZ`VgZhi#:c^cBZcYdoVÉhBVhV"
]^ihV!lVVg^cilZZgZegZhZciVi^Zh

?VcZ7#eVg6\chK#

KZgYZgZcdk^iZ^iZcZc[Z^iZckVcY^i
[Zhi^kVa/eaV`_ZZ^\Zcegd\gVbbV
W^_Za`VVg#=ZiWdZ`_Z]ZZiE^X`"
edX`ZiZcWZkVi\Z`aZjgYZhi^X"
`ZghbZiYZi^iZahkVcVaaZ[^abh!
dcYZgkZgYZZaY^c`aZjgi_Zh/\ZZa
kddgheZZa[^abh!\gdZckddgYdXj"
bZciV^gZh!ZZclZg`_ZlVVgkddg_Z
YZcdY^\ZVbW^i^ZbdZiWZo^iiZc!
bVVgYVij^iZ^cYZa^_`oZZgWZkgZ"
Y^\ZcYZceZghddca^_`^heViZci
VVckgV\Zc#
=Zi[Zhi^kVa]VYValZZgbZZg
WZodZ`ZghYVc]Zikdg^\Z_VVg/
-+#'%%^cilVVa[YV\Zc!ZglVgZc
k^_[ZccZ\Zci^\gZ\^hhZjgh!VXiZjgh
Zc[^ab\VhiZcZcZglVhZZcZmigV
W^dhXddeidZ\ZkdZ\Y#BVgi^cHXdg"
hZhZ]ZZ[io^ii^c\\ZcdbZc^c]Zi
WZhijjgZc]VYZZc[^ghihXgZZc^c\
bZio^_cYdXjbZciV^gZCd9^gZX"
i^dc=dbZ/7dW9naVc#:cLZcZc
]ZZ[iYZaZ``ZghiZ`d[[^ZkVcVaaZ
[Zhi^kVaeaVVihZc^c:jgdeV#
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`gdc^Z`

hX]ViiZcj^i]Zi[^abbjhZjb

9Z`VchdeZZc\dZYZYgj\h[^ab

L]^iZA^\]i
@gdc^Z`kVcegd\gVbbZjg<Zgi_VcOj^a]d[!Y^Zkddg]Zi
GdiiZgYVbhZ[^ab[Zhi^kVakVc'%%+lZgZaYl^_YodZ`icVVg
Ygd\ZgZcYZ[^abhZc[^abhdkZgYgj\h#L]^iZA^\]i/kVc
`aZjgg^_`Z[^ab^hX]Z]VaajX^cVi^ZhidiYj^hiZgZcVgXdX^cZbV#

DeeVe^Zg]ZZ[i8dXV^cZ6c\ZakVcB^X]VZaIjaan
VaaZhiZ\Zco^X]#:go^_c\ZlddciZkZZa6bZg^"
`VVchZod\ZcVVbYZ^cYZeZcYZcih\ZbVV`idkZg
kZghaVV[YZc#6ai^_YbZiYZoZa[YZV[iV`Za^c\#=Zi
g^ijZaZ\ZWgj^`Zc#9ZkZgkgZZbY^c\kVcYZdb\Z"
k^c\#9Zj^iWVghi^c\ZckVc\ZlZaYZc]ZiolVV^Zc
bZikZZaiZc^ZjlZe^hidaZc#:cbZibdd^Z!dd`
kZghaVV[YZkgdjlZcY^ZYVclZZgc^ZiV[\ZiV`ZaY
o^_cZcYVideZcZcWaddibdZiZcaViZco^Zc#9Z
6bZg^`VVchZhXdjikVc]Zi[Zhi^kVa!Y^ZZ^\Zca^_`
dkZgVaZci]djh^VhidkZg`VcldgYZc!]VY]ZbYVc
dd`c^Zi]Zi]dd\hiZX^_[Zg\Z\ZkZcZcYVVgdblVh
8dXV^cZ6c\Za!iZcdcgZX]iZcVVgodjWa^_`Zc!deYZ
kZg`ZZgYZhiVeZaiZgZX]i\Z`dbZc#
9^ZhiVeZa^hYZg^_hiZWg^_WZg\kVc]daaZWdaaZ<^_h#
>cZZci^_YYViZZchX]da^ZgbZio^_cV\ZcYVZZc
YkY`VcWgVcYZc^hZZchX]^_[_ZkddgZZc[Zhi^kVaod
kZghijjgY#6ah_Zc^ZiVaaZhbZiZZc`jcio^Zc!YVc
WZlVVg_ZY^c\ZckddgaViZg#9^c\ZcY^Z_Zde]Zi

8 Skrien februari 2006

b^cYZgiZkZgiZaaZc]ZWWZc4DbYVioZYZ^c\Z"
haZiZceVigdcZckZgb^_YZc4DbYVioZ\ZZckdgb
\ZkZcVVcYZgZ\Za!bVVgVVcYZj^iodcYZg^c\4
DbYVi]jckdgboddc\g^_eWVVg^hYViYZWddYhX]Ve
c^ZibZZgZZcYj^Y^\^h4=ZildgYib^hhX]^ZclVi
VXVYZb^hX]#B^_cZmXjhZh]^Zgkddg#
:ccV]Zio^ZckVcYZaVVihiZhiVeZaÄY^Zcdd^i
ZX]iYZaVVihiZhiVeZa`Vco^_cÄldgYibVVglZZg
ZZchYj^YZa^_`YViZZcegd\gVbbVcdd^iV[`Vco^_c#
HiZg`Zgcd\#:Zcegd\gVbbVldgYicVVgbViZYZ
YZVYa^cZcVYZgiVaaZZcbVVgb^cYZgV[#9VcldgYi
eVhZX]iYj^YZa^_`]dZlZ^c^\]ZiW^_cVkdaidd^YZ
egd\gVbbVa^_`ide]Zi\ZYgddbYZegd\gVbbVYVi
_Zdd^ikddgd\ZchidcY#

7adZYZcYWZZc

>`oVac^ZiWZlZgZcYVi8dXV^cZ6c\ZaZZcbZZh"
iZglZg`^h#BVVg]Zi^hZZcgVjlZZcVji]Zci^Z`Z
[^abY^ZcV\ZcdZ\^ZYZgZkV``j^akVc]Zi\ZcgZlZZi
iZkZgb^_YZc#9ViWZ\^ciVahcZacVYZdeZc^c\#CV
ZZghiZ\Zo^X]ib^cYZg`Vchg^_`VX]i#DbYVi_Z_Z
-bb"WZZaYZckVc\Zaj``^\Zgi^_YZcldgYiYZ_jc`
YVVgaZa^_`^c`jcikZg\^hhZc!bdZi_ZidX]ZZc`ZZg
YddgY^ZhiVeZa]ZZc#9ZhiVeZalVVg8dXV^cZ6c\Za lV``ZgbZiZZcWadZYZcYWZZcZcoZi]^_o^X]VVc
^coVi#:cj^iZgVVgYkZZabZZg#
]Zig^ijZZakVc]ZiegZeVgZgZckVco^_cYV\Za^_`hZ
CVY^ZhiVeZa^h]ZiZZckdjY^\dbiZWZlZgZcYVi
Ydh^h#KZZa[^abbV`ZghbV`Zco^X]]^ZgkVcV[d[oZ
ZgkZZahaZX]iZYgj\h[^abhldgYZc\ZbVV`i#>`oVa
bV`ZcZg_j^hiZZchddgiaVWdgVidg^jbdehiZaa^c\
]Zic^ZihiVi^hi^hX]dcYZgWdjlZc!bVVg]Zi^hc^Zi
kVc!bVVgB^X]VZaIjaanWZ\g^_ei!ZcYVil^a]^_dch
\ZlVV\YdbiZWZlZgZcYVi]ZibZgZcYZZahaZX]i
dd`aViZco^Zc!YVi]Zi]^Zg\VVidb]ZiWZaVc\g^_`"
^h#9Z`VchYViZZcYgj\h[^ab\dZY^ha^\ioZa[hVVc"
hiZbdbZcikVcYZYV\#=ZiWZaVc\g^_`hiZbdbZci
o^Zca^_`aV\ZgYVcW^_Ygj\hkg^_Z[^abh#9Z`Vchde
kVc]ZiaZkZc#:ZcaZkZclVVg^c^cZa`ZYV\ZZc
Xa^X]h^h\Zlddc\gdiZg#9Z`VchYVi]Zic^ZidkZg"
WZaVc\g^_`bdbZcibdZio^iiZc#KZgYZg^hdd`YZ
ij^\i^hW^_cVdcdkZg`dbZa^_`#9gdc`ZchX]Ve^c[^ab _jc`kVcIjaanVine^hX]#=^_^hcZiodkZgadgZcVah
^haVhi^\!bVVgYZ]^\]kVcZZc\ZWgj^`Zg^hkVV`od VaaZVcYZgZ_jc`h!bVVg]^_]ZZ[icd\ZZc]j^hZc
kZg^ccZga^_`iYVi^ZYZgZWZlZ\^c\^cWZZaYhcZaiZ
ZZcVjidZcZZcYdX]iZgZcZZcZm"kgdjl#6Vc]Zi
kZZaldgYi#KZg\Za^_`]ZibZihZ`h^c[^ab#;^abhZ`h WZ\^ckVcYZ[^abhiVVi]^_lZa^hlVVgVaWj^iZc]Zi
`VckgZhZa^_`o^_c#EaVi#@^ihX]Zg^\#EaVhi^X#KddgheZa" \ZldcZaZkZc!bVVg`ZccZa^_`cd\c^ZiodaVc\#6Vc
WVVg#9ZaV`bdZhegdZ[kddgYZYgj\h[^abYg^c\io^X] ]ZiZ^cYZkVcYZ[^abhiVVi]^_cd\hiZZYhWj^iZc]Zi
hcZade#CVYZdodkVV`dWa^\ViZhZ`hhXcZ^cZZc
\ZldcZaZkZc!bVVgb^hhX]^Zcc^ZiodkZg#:cYVVg
Ygj\h[^ab]dZ[_ZkVV`c^ZibZZgkZgYZgiZ`^_`Zc#
\VViYZ[^abdkZg!dkZg]ZikZghX]^aijhhZcc^Ziod
aVc\Zcc^ZiodkZg#:c]dZ\gddiY^ZdkZgWgj\\^c\
HaZX]iZYgj\h[^abh
`Vco^_c#
?Zodj!^`YZc`bZikZZagZX]ikVchegZ`Zc!`jccZc :cYVco^_cZgcVijjga^_`VaY^Z[^abhY^ZlZa^ZihdkZg
WZlZgZcYVidd`haZX]iZYgj\h[^abhZZclZoZc"
Ygj\hiZoZ\\Zc]ZWWZc!bVVgcd\dkZgodkZZa
a^_`dcYZgYZZakdgbZckVc]Zi[ZcdbZZc#LViYVi
bZZg\VVc#7^_kddgWZZaYHe^ZaZAZWZcNdj7ZiNdjg
A^[ZkVcYZDdhiZcg^_`Zg6cidc^cHkdWdYV#:Zc\dZY
WZigZ[i^hZZc[^ab[Zhi^kVab^hhX]^Zc]ZaZbVVac^Zi
\ZbVV`iZ!\dZY\ZheZZaYZZc^ckZci^ZkZ[^abdkZg
YZ^YZVaZeaVVihkddgZZckZZadbkViiZcY[^abegd"
\gVbbVdkZgYgj\h!lVcikddgZZc[Zhi^kVabdZiZc \d`kZghaVk^c\!Y^Zj^iaddeideZZcYgj\hgdZh!bVVg
idX]ZX]iZZc[^abdkZg\d``Zc^h#HkdWdYV\ZZ[i
YZ[^abh\dZYo^_c!Zhi]Zi^hX]!WdZ^ZcYZckZgc^Zj"
YVVgW^_oZ`ZgZZc\dZYWZZaYkVcYZdWhZhh^ZkVcYZ
lZcY!ZcYVio^_chdX^dad\^hX]ZcYgj\h[^ablZiZc"
kZghaVV[YZ!VaaZZc^hYZkZghaVV[YZVVc^ZihVcYZgh
hX]VeeZa^_`\Zo^ZcWZaVX]Za^_`ZXg^iZg^V#
kZghaVV[Y#:c_ZbdZiidX]Zg\ZchZZc\gZchigZ`"
:cd[_Zdd`]Zidb\Z`ZZgYZ`jciWZlZgZc49Vi
`Zc#=dZVgW^igV^gYVcdd`#
YZZX]i\dZYZYgj\h[^abhYZlZiZchX]VeeZgh_j^hi

9^i^hZZcddgad\h[^ab
FjVigZYZaÉVk^Vi^dc^h]Zi;gVchZV[[^X]ZkddgZZcdcWZ`ZcYZ!bVVg^ciZ"
gZhhVciZoZa[hVi^gZkVc=daanlddY#I]ZAdhiHfjVYgdc&.('`c^edd\icVVg
Vk^Vidg=dlVgY=j\]ZhZcY^Zch=ZaaÉh6c\Zah&.(%#>cWZ^YZ[^abhYgVV^i
]ZidbYZka^Z\hijcih/heZXiVXjaV^g!bVVghdbhdd`YdYZa^_`#
:g^X]kdcHigd]Z^b!]Zg^cigZYZcYVXiZjgcV]Zi
b^haj``ZckVco^_caVVihiZgZ\^Z`ajh!YZ\Zaj^Yh[^ab
LVa`^c\9dlc7gdVYlVn&.('!heZZai^cI]ZAdhi
HfjVYgdcYZEgj^h^hX]ZgZ\^hhZjg6gijgkdc;jghi#
=^_Yl^c\ikZiZgVcZcj^iYZ:ZghiZLZgZaYddgad\idi
aZkZch\ZkVVga^_`Zka^Z\hijcihdb]jc]ZaYZcYVYZc
iZ`jccZckZg[^abZc#ÈKdcÉbVV`iZgZZckZgbV`Z"
a^_`ZoZa[`Vg^`VijjgkVc/È9ZW^ZaZc>Y^diZcHj``Zah
DeaZiiZc>`WZcVVc]ZilddgY#>`l^a]ZaZbVVa
c^ZihbZZg]dgZc#9^i^hZZcddgad\h[^ab!\ZZc
bjo^Z``dbZY^Z#ÉBZi\ZbV`hX]b^Zgi]^_YZhiZg
kVcYZ[^ab!G^X]VgY9^m!kVc]ZiYdZ`#
6[[^X]ZdcilZgeZgGZcEgdcWZZaYYZYVcdd`
9^mc^ZiZcKdcHigd]Z^blZaV[!bVVgYZbZZhiZ
gj^biZ\V[]^_VVcYZka^Z\ij^\Zc#=ZigVoZcYhcZa
Yj^`Zc!hi^_\ZcZccZZghidgiZckVcYZe^Ze`aZ^cZ
ka^Z\bVX]^Zci_Zh^h]ZiheZXiVXjaV^ghiZ[^abdcYZg"
YZZa#Deo^_cdc\ZkZZgVcYZg]VakZW^_ilZZ c]VakZ
bZiZg\gdiZV[[^X]ZgVoZck^Zgka^Z\ij^\Zc^cZZc
ZcdgbZWVVcgdcYKdcHigd]Z^bZcY^Zch[^abZX]i"
\ZcdiZBVgn6hidg#=ZikddghiZka^Z\ij^\aVVigdYZ

gdd`VX]iZgo^X]Zca^_`icZZgiZhidgiZc#Egdc\ZZ[i
]ZiV[[^X]ZYncVb^Z`bZiYZW^_cVj^i]Zi`VYZgWgZ"
`ZcYZka^Z\WVVcZchj\\ZgZZgibZiYZgdd`a^_cZc
odkZZakVVgiYVi]Zika^Z\ij^\]ZiV[[^X]Zj^ia^_`iiZ
hX]^ZiZc#
>c;gVc`g^_`ldgYiEgdcc^Zi\ZgZ`ZcYidiYZ\gdiZ
V[[^X]^hiZh#OdjYVi`dbZcYddgYVi]^_odkZZa]ZZ[i
\ZbVV`i/bZZgYVcilZZYj^oZcY[^abV[[^X]Zh4D[
dbYVi]^_W^_kddg`Zjg\gddi[dgbVViV[[^X]Zhdci"
l^Zge4O^_cXVgg^gZWZ\dcVai^_YZchYZol^_\ZcYZ
[^abZcodjk^_[i^\_VVgYjgZc#7Z`ZcYo^_ckddgVao^_c
aViZgZV[[^X]Zhkddg?djgYZ[iZ&.).Zc:i9^Zj###
XgVaV[ZbbZ&.*+#@cVeeZdcilZgeZc!bVVg
_j^hiEgdchkgdZ\Z!ZZci^``Zai_ZbdYZgc^hi^hX]Z
V[[^X]Zh]ZWWZcÄYVc`o^_]jcYncVb^Z`Zc]jc
\gdiZ[dgbVViÄhdbhZcdgbkZZa^beVXi#
Paul van Yperen
I]ZAdhiHfjVYgdcKZgZc^\YZHiViZc&.('gZ\^Z<Zdg\Z6gX]V^cWVjY
FjVigZYZaÉVk^Vi^dc;gVc`g^_`&.('dcilZgeZgGZcEgdcV[bZi^c"
\Zc&+%m')%Xbj^i\ZkZg?VXfjZh=V`XdaaZXi^Z;^abbjhZjb
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De
houdbaarheid
van

IdilZa`ZaZZ[i^_Y`VcZZc`db^Z`aZj`Wa^_kZc4
7a^_[io^_clZg`\gVee^\Vah]ZikZgdjYZgi4
DckZgb^_YZa^_`ZkgV\ZcW^_YZoZkZci^\hiZ
kZg_VVgYV\kVcLddYn6aaZc!Y^ZbZiBViX]
Ed^cidjYZglZihZl^_c^c`aVhh^Z`ZoV`"
`ZchideiZcaVVio^ZcYVi]^_dd`odc"
YZg]jbdgYZVVcYVX]i`VckVhi"
]djYZc# Paul van de Graaf

Een ongeschreven wet luidt dat als een verhalenverteller twee keer hetzelfde verhaal vertelt, de grondslag autobiografisch is. Als dat
waar is, draagt Woody Allen een geheim met
zich mee waarbij het schandaal uit 1992, toen
hij een relatie begon met de adoptiefdochter
van zijn vrouw Mia Farrow, in het niet valt. In
zijn nieuwste film Match Point doet Allen een
verhaallijn uit Crimes and Misdemeanors dunnetjes over, met subtiele afwijkingen maar
met exact dezelfde strekking.
Net als in dat meesterwerk uit 1989 gaat de
protagonist vrijuit na de moord op een
opdringerige minnares die zijn keurige huwelijk dreigde te ondermijnen. Waarna zijn
geweten tot rust komt als hij bemerkt dat zijn
misdaad ongestraft blijft. Geen boete geen
schuld – de moraal van een amorele wereld.
Het telt niet of je goede bedoelingen hebt of
nobele inspanningen doet, maar of je succesvol bent. Toeval speelt daarbij een doorslaggevende rol. Valt het balletje, stuiterend op de
rand van het net, naar de ene of de andere
kant? Met dat beeld opent Match Point.

humor

tenstaander), of de welgestelde mensen die
zich wentelen in luxeproblemen en zich in
hun schitterende appartementen of landhuizen bekommeren om futiliteiten.
De Russische literatuur kwam al uitvoerig aan
de orde in Love and Death (1975). Nu zit de
hoofdpersoon, een tennisleraar die tot de
hogere kringen weet door te dringen, op zijn
slaapbank Crime and Punishment te lezen – de
Dostojevski Companion bij de hand. Een flirterig partijtje tennis doet denken aan een klassieke scène uit Annie Hall (1977), de overspelsituatie is een herhalingsoefening vanHannah and her Sisters (1986), enzovoorts. Het
grootste verschil met genoemde titels is dat er
dit keer niets te lachen valt. Het resultaat
doet een beetje vreemd aan – het is toch
zoiets als een Hitchcock zonder suspense – al
is het niet de eerste keer dat Allen elke vorm
van humor provocerend terzijde schuift:Interiors (1978), September (1987) en Another
Woman (1988) waren eerdere pogingen in het
humorloze. Vergeleken met dat rijtje isMatch

Woody Allens
Match Point

Houdbaarheid

‘Als het buigt, is het grappig. Als het breekt, is
het niet grappig’, doceert een zelfingenomen
sitcom-producent inCrimes and Misdemeanors
(gespeeld door Alan Alda), van wie een integere documentairemaker (Woody Allen zelf)
een gelikt televisieportret moet maken.
‘Komedie is tragedie plus tijd’, rekent Alda de
filmploeg voor.
Woody Allen, geboren 1 december 1935 en
inmiddels veertig jaar in het filmvak, is nog
altijd uitzonderlijk productief. Na al die jaren
rijst de vraag hoe houdbaar zijn komedies zijn,
oftewel: breekt het of buigt het? Het antwoord daarop is vooralsnog nattevingerwerk,
maar voor hun houdbaarheid pleit dat Allens
films al bij uitbreng amodieus zijn. De karakteristieke belettering van de op- en aftiteling,
de vooroorlogse jazzdeuntjes, de zachte
warme tinten van Manhattan, de antieke interieurs, de kleding van de personages – ze
geven de films een zekere tijdloosheid.
Tot nu toe blijven Allens komedies bij een
hernieuwde kennismaking opvallend fris.
Grote kracht zit in het tempo en het ritme
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De trouwe fans kunnen de verwijzingen
naar zijn eerdere werk niet missen,
zoals het motief van de intieme
vreemdelingen en de vreemde intimi
waarmee Allen zijn komische vondsten op de
kijker loslaat. De verwikkelingen duren geen
seconde te lang en lopen vaak over verschillende sporen. Om bij de les te blijven, moet de
aandacht zich tegelijkertijd op verschillende
niveaus richten.
In een scène in Hannah and her Sisters introduceert Elliot (Michael Caine) een oppervlakkige popster met te veel geld bij de misantropische kunstenaar Frederick (Max von Sydow),
die zijn werk dodelijk ernstig neemt. Frederick woont samen met Elliots schoonzus Lee
(Barbara Hershey), voor wie Elliot als een blok
valt. Terwijl de popster aangeeft dat hij in zijn
nieuwe appartement behoorlijk wat lege
muurruimte te vullen heeft, liefst in kleuren

die passen bij de dure bank, is de nauwelijks
ingehouden ergernis zichtbaar op het gezicht
van Frederick. De popster en de kunstenaar
gaan in de kelder schilderijen bekijken, Elliot
en Lee blijven achter. Zij zet een elpee van
Bach op, praat over een bezoek aan de mondhygiëniste, en beiden denken aan seks. Elliot
vraagt wat ze vond van een verantwoord
romantisch gedicht dat hij haar heeft aanbevolen, waarop zij over de rubberen handschoenen van de mondhygiënist begint. Dan
horen we de innerlijke stem van Elliot, die
zichzelf tot kalmte en beheersing maant. Plotseling begint hij haar wild te zoenen. Ze stoten tegen de pick-up, de naald krast over de
plaat. Dan komen de kunstenaar en de pop-

ster ruziënd uit de kelder. In nog geen vier
minuten is er een heel tableau aan tegenstrijdige emoties langsgekomen. En dat gaat de
hele film zo door. Door deze chaotische orde
heeft de kijker het gevoel voortdurend iets te
missen. En dat is ook zo.

Niets te lachen

Match Point ligt in sommige opzichten in het
verlengde van Allens oeuvre maar wijkt er
grotendeels opzichtig van af. De trouwe fans
kunnen de verwijzingen naar zijn eerdere
werk niet missen, zoals het motief van de
intieme vreemdelingen en de vreemde intimi
(gehuwden verzwijgen hun problemen voor
elkaar maar luchten wel hun hart bij een bui-

Point veruit de beste niet-komische Woody
Allen. Zelf speelt hij niet mee, uiteraard,
omdat het publiek al gaat gniffelen zodra hij
in beeld verschijnt. Met Jonathan Rhys Meyers koos Allens vaste casting-director Juliet
Taylor, die een overigens voortreffelijk acterend gezelschap samenstelde, een hoofdrolspeler die gespeend is van een natuurlijke
komische uitstraling. En tegenspeelster Scarlett Johansson heeft ook niet echt de lach
aan haar kont hangen.
De weglating van humor roept de confronterende vraag op wat er eigenlijk zo grappig is
aan die meer dan dertig andere Allen-films.
Wat ontbreekt hier? Blijft het desondanks
overeind?

De kans dat Woody Allen de tand
des tijds doorstaat, lijkt relatief groot
omdat zijn films amodieus zijn

En nu iets geheel anders

Gezien zijn leeftijd en de duur van zijn carrière mogen we aannemen dat Allen geen hoogtepunten meer in het verschiet heeft die zijn
eerdere werk volledig in de schaduw zullen
stellen, maar ontwikkeling zit er nog wel in.
Match Point duurt ruim twee uur en is daarmee zijn langste film ooit. Dat is niet omdat
Allen zo veel meer te vertellen heeft maar
omdat het tempo ongewoon bedaard is, de
opbouw traditioneel en de montage statisch.
Niettemin boeit de film van begin tot eind.
Voor deze BBC-productie werd New York verruild voor Londen, waar druk gebruik (en misbruik) wordt gemaakt van mobiele telefoons.
Decor vormt de Britse klassenmaatschappij,
waar een onrealistische sociale mobiliteit
bestaat. Humor is verruild voor suspense. De
vertrouwde chaos van door elkaar pratende
personages is vervangen door veelbetekenende stiltes. In plaats van sfeervolle swingende
jazzdeuntjes is het kille klassieke gezang van
een krakende plaat te horen. En voor het
eerst heeft Allen enkele stomende erotische
scènes ingelast. De invulling daarvan – zoenen in het onweer – is echter dusdanig onorigineel, dat je je afvraagt of Allen speelt met
clichés of er simpelweg in blijft hangen. Dat
maakt Match Point tot een eigenaardige ervaring voor de fan, die zijn verwachtingspatroon
op z’n kop gezet ziet. Allen voegt een aantal
ingrediënten toe aan zijn eigen rijke oeuvre
maar niet aan de cinema als zodanig.
Zoals Hitchcock niet in de eerste plaats herinnerd wordt door zijn komische uitstapjesThe
Trouble with Harry (1955) en Family Plot
(1976), zo zal Allen over vijfenvijftig jaar niet
in de herinnering voortleven door deze stijloefening. Maar wie weet zijn al die komische
Woody Allen-films tegen die tijd niet leuk
meer maar wel gewoon goed, en blijkt de formule ‘Komedie is tragedie plus tijd’ ook omgekeerd te kloppen. Het breekt, maar het blijft
overeind. !
KZgZc^\Y@dc^c`g^_`'%%*gZ\^ZZchXZcVg^dLddYn6aaZcXVbZgV
GZb^6YZ[VgVh^cbdciV\Z6a^hVAZehZaiZg\Zaj^YGdWZgi=Z^c
egdYjXi^dcYZh^\c?^b8aVnegdYjXi^ZAZiin6gdchdc!AjXn9Vg"
l^c!HiZe]ZcIZcZcWVjbZc<VgZi]L^aZnY^hig^Wji^Z6";^ab
Yjjg&')ÉbZiHXVgaZii?d]Vchhdc!?dcVi]VcG]nh"BZnZgh!:b^an
Bdgi^bZg!BVii]Zl<ddYZ!7g^Vc8dm!EZcZadeZL^aidc
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6gi^hi^c;dXjhHVgV]Bdgg^h
KgdZ\ZghX]^aYZgYZHVgV]Bdgg^hlddgYZc#KVcY^Z
\gdiZ!lVVgbZZ]Zi]ZaZYdZ`WZYZ`i^h#È>chiVciÉ
W^_kddgWZZaY!d[ÈHj\VgÉ#<ZhX]^aYZgYZlddgYZc
YdZckg^_hcZaYZc`ZcVVchZb^di^Z`/YZXdchigjXi^Z
WZZaY"lddgY"dW_ZXi#:ZcWZegdZ[YZbZi]dYZkVc
VcVanhZY^Z]VciZZgWVVg^h^ckg^_lZa^ZYZgZlZiZc"
hX]VeeZa^_`ZY^hX^ea^cZ#=ZiZZckZgl^_hicVVg]Zi
VcYZg!bVVglVi^hcdjZX]i49VVg`Vc_Zdd`Vah
`jchiZcVVgaZj`bZZheZaZc!ZcYViYZZYHVgV]
Bdgg^hbZikZgkZ#:ceVhhVcikZgl^_oZcYZbZi
]dd\\aVcoZcYZ]j^hkZg[\ZhX]^aYZgYZYdZ`Zcdd`
cd\cVVgYZgZXZciZ\ZhX]^ZYZc^hkVcede"Vgi#
9Z7g^ih$6bZg^`VVchZBdgg^h&.+,YZ^cYZVah
_dc\iVaZcibZZdeYZ\dakZckVc]ZiN76"hjXXZh
ÄYZNdjc\7g^i^h]6gi^hihY^Z^cYZ_VgZccZ\Zci^\
YddgbZXZcVh8]VgaZhHVViX]^lZgYZc\ZbVV`iZc
hdbhdd`lZZg\ZWgd`Zc#KddgoZ\^c\hX]^aYZgZc
ZcaViZg[^abZchijYZZgYZoZhZb^di^Z`!ZcYVi
^hcd\hiZZYh^c]VVglZg`o^X]iWVVg#H^cYh&..-
lZg`ioZVVcZZchZg^ZhiVYhedgigZiiZc#AVhKZ\Vh
6B$EB!&...!LVh]^c\idc988Ve^ida!'%%%!
B^Vb^Eddah!'%%'ZcCZlNdg`B^Yidlc!&..-
\^c\ZckddgV[VVcYZ[^abAdh6c\ZaZh'%%)!YZ
Zc^\ZY^Zdd`YZcVVbkVcYZhiVYVahi^iZa`gZZ\#>c
YZ[^abhYZXdchigjZZgioZYZhiZYZcZcgZYjXZZgi
oZdcYZgYZaZch[ZZg!WZkda`^c\!iZbed!hiVYheaVc
idiWZZaYZcY^ZlZg`ZcVahiZ`Zch!hnbWdaZcZc
XdYZh#>ZYZgkVcYZ[^abh\VVikZg\ZoZaYkVcZZc
hX]^aYZg^_ZchZg^Z#Bdgg^hoZa[WZhX]djliYZ[^abh

7J>I:C9:7>DH

jZgg^aaV
=dbZX^cZbVÉh!Y^\^iVaZ`VcVaZc!lZWiZaZk^h^Z!XdckZg\Zci^ZbZi
bdW^ZaZiZaZ[ddch/iZaZk^h^ZaVcYWVghiW^_`Vchj^io^_ckdZ\ZckVc
YZiZX]c^hX]Zbd\Za^_`]ZYZc#>gdc^hX]\ZcdZ\ldgYiYZ\ZaY`gVVc
kddg]ZibVhhVbZY^jbcjbbZg&^ciZgcVi^dcVVahiZZYhkZgYZg
Y^X]i\ZYgVV^Y#LViW^ZYiYZcVW^_ZidZ`dbhi4=Zi>;;GYdZiZZc
\dd^^c]Ziegd\gVbbVdcYZgYZZa:meadY^c\IZaZk^h^dc#
Saskia Legein

ZaZk^h^Z

678:ciZgiV^cbZci8dbeaZmPAdh6c\ZaZhR

=ZidciaZYZckVchiZYZc
VahegajYZhdeY^ZhX]^aYZg^_Zc#9Zhi^_akZghX]^ai
eZghiVY#KVcZZcBdcYg^VVc"VX]i^\!hdWZg\g^Y^c
YZCZlNdg`"hZg^ZidibZZg^aajh^dcV^gZVWhigVXi^Zh
^cB^Vb^ZcAVhKZ\Vh#
De]ZibdbZcikVchX]g^_kZc`VcVaaZZcldgYZc
kVhi\ZhiZaYYVii^_YZch]ZiGdiiZgYVbhZ[^ab[Zhi^kVa
Adh6c\ZaZhhVbZcbZii^ZchX]^aYZg^_ZcldgYi
\ZiddcY^cbjhZjb7d^_bVchKVc7Zjc^c\Zc#
Adh6c\ZaZh^hZZcVVc\g^_eZcYhVbZc]Vc\hZa
kVcWZZaYZc!hdbhYdXjbZciV^gZchdbhW^_cV
hdVeVX]i^\kVc`VgV`iZg!\ZbVV`igdcYdb]ZiZcZ
ZkZcZbZciYViYZhiVYWZiZ`Zc^h\ZZ[i/YZ_VVga^_`hZ
DhXVg"j^igZ^`^c\#:Zc\ZcVYZadoZdciaZY^c\kVcZZc
hiVYZcZZcbVVihX]Vee^_Y^Zo^X]oZa[`jchibVi^\^c
hiVcY]djYi#Wieteke van Zeil
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De omstreden maar veelbesproken Nederlands-Israëlische historicus Martin van Creveld voorspelde vijftien jaar geleden dat de
tijd van de naties voorbij was. De overkoepelende staat met zijn instituten zoals wij
‘m kennen, zou steeds verder afbrokkelen
en kleinere, hechtere gemeenschappen, vergelijkbaar met de talloze koninkrijkjes in de
Middeleeuwen, zouden zich ter compensatie
als vanzelf vormen. Over Van Crevelds theorie
valt een compleet bos aan bomen op te zetten, maar op tenminste één publiek domein,
televisie, lijkt zijn analyse prachtig toepasbaar.

;^Zga_Ze"ik

Adh6c\ZaZh
6gi^hi^c;dXjh/HVgV]Bdgg^h#IZciddchiZaa^c\^cbjhZjb7d^_bVch
KVc7Zjc^c\Zc!BjhZjbeVg`&-"'%!GdiiZgYVb#I^_YZch]Zi[Zhi^kVa
o^_cYZYg^Z[^abh6B$EB!8Ve^idaZcAdh6c\ZaZhdd`iZo^Zc^cZZc
heZX^VVaYddgBdgg^hhVbZc\ZhiZaYegd\gVbbV#

<I

È:meadY^c\iZaZk^h^dcÉi^_YZch>;;G

;^ghi7Vc`PB^Vb^R

Niet alleen in Nederland, ook in de rest van
Europa breekt paniek uit bij de publieke
omroepen. Geldstromen van de overheid drogen zienderogen op, de commerciële concurrentie groeit nog steeds, maar vooral technische noviteiten zetten de traditionele televisie op losse schroeven. De explosieve groei
in het aantal digitale kanalen en mogelijkheden maakt van technici blije kinderen in
een snoepwinkel, maar de rest van de wereld
vindt de vraag hoe die kanalen worden opgevuld interessanter. Met de aanleg van meer
wegen en krimpende middelen wordt de
inhoudschaarste alleen maar pregnanter.
Anderzijds biedt de fragmentatie ruim baan
voor nieuwe koninkrijkjes. Zo roept de burgemeester van het Franse Grenoble zijn burgers op mee te doen aan de stadstelevisie om
de gemeenschapszin te stimuleren, begint Al
Gore zijn eigen kanaal en gaat ookde Volkskrant televisie maken. Bedrijven, belangengroeperingen en het verenigingsleven roeren

zich. V&D-tv was al te zien op SBS6, Greenpeace- en Friese fierljep-kanalen zijn vast nog
maar een steenworp van ons verwijderd.

E^gViZc
Het zijn spannende tijden voor het belangrijkste visuele medium ter wereld en het
IFFR zet er spotlights op. Het vaste onderdeel ‘Exploding Cinema ’ draait dit jaar om
televisie maar gekrakeel over het publieke bestel hoeven we niet te verwachten volgens programmeur Edwin Carels. Liever biedt
hij een blik op wat ook allemaal kan met televisie. Guerrilla TV zoals we het nog niet kennen? Hopelijk. Carels heeft vijf experimentele
televisiestations uitgenodigd: ‘Ooit bood televisie een gemeenschappelijk referentiekader,
maar inmiddels wordt het publieke domein
steeds meer verkaveld en dat wordt van
bovenaf aangestuurd. Met de verandering van
de officiële televisie worden kleine televisieinitiatieven steeds belangrijker. De stations
die we hebben uitgenodigd vormen misschien
een antwoord. Zij kunnen bottom-up opbouwen wat top-down wordt afgebroken. Het
IFFR biedt traditioneel een podium voor onafhankelijke makers en dat is voor dit onderdeel niet anders. De voorwaarde was dat ze
iets speciaal voor Rotterdam zouden maken.
Daarvoor krijgen ze een eigen woonkamer
en docucentrum tot hun beschikking waar
bezoekers in en uit kunnen lopen, een soort
Big Brother-huis maar dan met makers erin.’
Ambient TV.net uit Londen is een evenementgericht station en zendt onder meer performances en theaterregistraties uit. Tijdens
het festival verwerken ze elementen uit de
gamecultuur in de meest primaire vorm van

televisie: teletekst. Het Italiaanse Orfeo TVTelestreet is een televisiepiraat die de lacunes in de ether vult of inbreekt op bestaande frequenties. Carels: ‘Ze trekken letterlijk de woonwijken in en serveren de bewoners hun eigen realiteit met sociaal bewogen reportages. In het land waar de officiële televisie in handen is van één staatsmagnaat ontstaan zulke rebelse units, dat is interessant.’ Het Litouwse CAC TV, kort voor Contemporary Art Centre, wordt geleid door Raimundas Malasauskas, een soort Andy Warhol
en matchmaker om wie kunst en cultuur floreert. Voortdurend cultiveert hij alles wat hij
doet, gevolgd door een trouweparty posse.
Peter Westerveld van de Brussels-Rotterdamse
Taalpolitie, is juist een sociale buurtwerker.
Carels: ‘Hij laat jongeren zelf televisie maken.
Vaak staat een term of begrip centraal. Zo
onderzoekt hij bijvoorbeeld wat het inmiddels beladen woord allochtoon betekent voor
gewone mensen en jongeren.’
Wat de televisiestations in het IFFR laboratorium brouwen en uitserveren kunnen we met
een magnetronmaaltijd op schoot bekijken.!
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Belangrijk voor de
ontwikkeling van de
geluidsmontage was het
experimenteren met dialoog
die over het einde van een
scène naar de volgende
werd voortgezet
9ZoZa[YZhXZcZh/
a^c`hdg\^cZZa!gZX]ihYZ[gVchZgZbV`Z#

De Multi Language Versions
van Fritz Langs M
>c_VcjVg^WgZc\i]Zi
;^abbjhZjbYZ`aVhh^Z`Z
9j^ihZ[^abBÄ:^cZHiVYi
hjX]iZ^cZcBgYZgdec^Zjl
j^i#9Z[^ab!Y^Z^c&.(&VahB
^cegZb^ZgZ\^c\!^hZg\
WZ`ZcY#BVVgW^_cVc^ZbVcY
lZZiYViZgidZcdd`ZZc
;gVchZZc:c\ZahZkZgh^Zo^_c
\ZbVV`i#

M

was in 1931 de eerste geluidsfilm van de destijds al legendarische Duitse regisseur Fritz
Lang. Het was ook de eerste film waarbij Lang
iemand anders bij de montage betrok: Paul
Falkenberg. Dit had vooral te maken met de
vele nog onbekende mogelijkheden van het
monteren van geluidsfilms. Toch is maar
tweederde van de oorspronkelijke 117 minuten van M van geluid voorzien. Het is goed
mogelijk dat producent Seymour Nebenzahl
medeverantwoordelijk was voor die beslissing, aangezien geluidsopnames destijds duur
waren. Lang maakte van de nood een deugd
en gebruikte de stilte als een belangrijk element in het akoestisch concept van de film.
De gefloten melodie uit Edvard GriegsPeer
Gynt-Suite, waarmee de kindermoordenaar
Hans Beckert (Peter Lorre) zich verraadt, is
beroemd geworden. Even bekend is de scène
waarin de moordenaar wordt geïntroduceerd.
Je hoort zijn stem terwijl in beeld alleen de
schaduw van Lorre op een reclamezuil te zien
is. Minder opvallend, maar des te belangrijker
voor de ontwikkeling van de geluidsmontage
was het experimenteren met dialoog die over
het einde van een scène naar de volgende
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Bernhard André
werd voortgezet. Ook het taalgebruik was een
belangrijk thema in M. Lang koos voor
acteurs met een bepaald lokaal dialect of
accent. Zo kom je in de film naast het zware
Berlijnse dialect, het Berlinerisch, ook andere
accenten tegen. Met zijn zuidelijke tongval is
de stem van Peter Lorre heel herkenbaar. De
wereldstad Berlijn komt juist op die manier
tot leven; de straten en gebouwen werden in
de studio nagebouwd.

Drie talen

Het hoogtepunt van de film is de scène waarin moordenaar Beckert zich voor de illegale
rechtbank van criminelen moet verdedigen.
Hierin leiden de combinatie van Lorre’s spel,
zijn taal en stemgebruik en de enscenering
van Lang tot een van de beroemdste monologen uit de filmgeschiedenis. Hoe uniek dit
ogenblik is, wordt op een bijzondere manier
duidelijk bij het bekijken van een door de
filmwetenschap verwaarloosd fenomeen uit
de periode van de vroege geluidsfilm: de Multi Language Versions (MLV’s).
Met de introductie van geluid eind jaren
twintig ontstonden nieuwe problemen voor

productiemaatschappijen. In tegenstelling tot
de zwijgende film (waarin alleen de titelkaarten hoefden te worden vertaald) was de sprekende film gebonden aan taalgrenzen. De
eerste jaren beconcurreerden verschillende
technische oplossingen elkaar, van ondertiteling en nasynchronisatie tot de MLV’s.
In een MLV werd dezelfde film in meerdere
talen gefilmd. De hoofdrolspelers, soms ook
de regisseurs of de hele filmploeg, werden
afgelost door acteurs uit het land waarheen
de film geëxporteerd moest worden. MLV’s
werden gezien als de ideale oplossing voor
het ‘vertalen’ van films. Ze boden bovendien
mogelijkheden om de nieuwe versie aan te
passen aan de specifieke voorkeuren van het
publiek in het exportland. Maar ze waren ook
de duurste oplossing.
Nebenzahl had vlak voor de productie vanM
ervaring opgedaan met een MLV vanDie Dreigroschenoper. De op het toneelstuk van Bertold Brecht gebaseerde film werd tegelijkertijd in een Franse en Duitse versie geregisseerd door G.W. Pabst. Misschien had Nebenzahl voor M ook een dergelijke strategie op
het oog.

Le maudit

Al lang bekend waren de MLV’s van Langs
tweede geluidsfilm Das Testament des Dr.
Mabuse, die twee jaar na M eveneens door
Nebenzahl werden geprodueerd. Maar decennialang werd slechts gefluisterd over het
bestaan van een Franse en een Engelse versie
van M. Pas in de jaren negentig kwam aan de
speculaties een eind toen op de Franse televisie een Franse versie werd vertoond met de
titel M le maudit. Het bleek Langs film te zijn,
maar niet dezelfde. Voor zover bekend heeft
de Duitse regisseur niets meer te maken gehad
met deze versie, die vermoedelijk pas één jaar
na de Duitse première vanM werd gemaakt.
‘M was zeker een andere film geworden als hij
vanaf het begin als MLV was ontworpen’,
meent filmhistoricus Robert Fischer, die de
Franse versie met de Duitse heeft vergeleken.
Op het 18de Internationale Filmhistorische
Congres in Hamburg in november 2005 presenteerde Fischer zijn verbazingwekkende
ontdekkingen, aangevuld met een eerste blik
op de Engelse versie die in het bezit is van
het British Film Institute. Hoewel Fischer van
die versie nog maar enkele scènes had kunnen zien, werd duidelijk dat ook de EngelseM
geen kopie van het origineel is.
Uit Fischers nauwkeurige analyse van de
Franse versie bleek al dat M le maudit karakteristieke elementen van een MLV toont. Zo
was de titelsequentie opnieuw opgenomen,
werd een happy end toegevoegd en was de
film ingekort. Meerdere scènes werden
opnieuw gefilmd, maar dan in het Frans, met
Franse acteurs op Peter Lorre na, die voor
deze opnames zelf opnieuw voor de camera
stond. Vervangen werden alleen scènes waarin maar één of twee acteurs te zien en vooral
ook te horen waren. Scènes dus die met wei-

nig moeite opnieuw konden worden gefilmd.
De andere scènes werden uit de Duitse versie
overgenomen en nagesynchroniseerd.

Acceptatie

Je vraagt je wel af waarom dan niet gewoon
de hele film werd nagesynchroniseerd. Een
mogelijk antwoord is dat nasynchronisatie in
1932 bij het publiek nog niet was geaccepteerd. MLV’s daarentegen wel. De Franse MLV
van M lijkt dus een soort compromis. De veranderingen wijzen erop dat producent Nebenzahl de film wel aan het nieuwe afzetgebied
wilde aanpassen, maar niet tegen elke prijs.
Het duidelijk aan de smaak van het publiek
aangepaste (happy) einde zou de omstreden
film in Frankrijk beter moeten verkopen. Ook
andere aanpassingen missen een artistieke
rechtvaardiging. De scène voor de illegale
rechtbank is zowel in de Franse als in de
Engelse versie opnieuw gemonteerd. Alle
shots waarin Lorre te zien is, zijn nieuwe
opnames. De reverse-shots van het tribunaal
werden uit de Duitse versie overgenomen.
Lang filmde Lorre’s monoloog in enkele lange
shots en creëerde een moment van grootse
intensiteit. In de Franse versie is hetzelfde
moment opgedeeld in tientallen shots, waarin
Lorre uit verschillende camerahoeken is opgenomen. De intensiteit van het origineel word
noch in de Franse noch in de Engelse versie
bereikt.
Hoewel er nog nader onderzoek naar de
Engelse versie moet worden gedaan, is Robert
Fischer ervan overtuigd dat je beide MLV’s
van M maar beter ‘fragmentarische remakes’
kunt noemen. In plaats van de kwaliteit van
het origineel te bereiken, vernielen ze hem
juist. !
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Animatieverfilmingen van poëzieklassiekers

Een hopeloos huwelijk
>cYZkdg^\ZH`g^ZclZgYZcYZkdZiVc\ZahkVc\ZY^X]iZckZg[^ab^c"
\ZcWZhegd`ZcW^_]Ziegd_ZXi<ZY^X]iZcj^iOZZ#9^X]i$KdgbZc
O^ZOdo^_cilZZkZg\Za^_`WVgZegd_ZXiZc!bVVgYVcbZiVc^bVi^Z#
9ZWZYdZa^c\^hYj^YZa^_`/]Zi\ZY^X]ibdZiYZiZ`Zc[^abhiVijh
kZgaZcZc!ZcYZiZ`Zc[^abbdZi]Zi\ZY^X]iidZ\Vc`Za^_`bV`Zc#
:Zc]deZaddh]jlZa^_`!lVVg^cWZ^YZkZga^ZoZc#Kees Driessen

ZieZo is een sympathiek project waarin studenten van de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht in opdracht van de AVRO animatiefilmpjes maakten bij zevenentwintig gedichten van Annie M.G. Schmidt. Dicht/Vorm is
een ambitieuzere onderneming (van il Luster
producties), waarin door vooraanstaande
makers tien klassieke gedichten zijn geanimeerd, van P.C. Hooft tot Lucebert. De resultaten worden niet alleen vertoond op televisie en in de bioscoop, maar ook als lesmateriaal op scholen verspreid.

Voetangels

In Skrien nummer 10 van 2005 werden al
enkele voetangels genoemd van het verfilmen
van gedichten. Van een roman kun je alleen
thema, motieven of karakters overnemen en
het nog altijd een verfilming noemen. Een
gedicht staat of valt met de exacte tekst, die
bovendien meestal metaforisch en gelaagd
moet worden opgevat. ‘Poëzie is eigenlijk
niet te verfilmen’, gaf deelnemend regisseur
Jan Wouter van Reijen toe, maar in elk geval
werden in het Gedichten uit Zee-project letterlijke verbeeldingen zo veel mogelijk vermeden. Want anders, waarschuwde collega
Jos de Putter, ‘krijg je een plaatje bij een
praatje’.
Dat is nu juist bij beide animatieprojecten
veelvuldig gebeurd. Omdat het de bedoeling
was de gedichten onder de aandacht te brengen, zaten de makers vast aan de tekst. Alle
ZieZo-gedichten worden dan ook integraal
(en kundig) voorgelezen door Flip van Duijn,
De '+ _VcjVg^! j^i\ZgdZeZc idi CVi^dcVaZ <ZY^X]iZcYV\! YgVV^Zc YZ
9^X]i$Kdgb"[^abh ^c Y^kZghZ [^ab]j^oZc# De lll#Y^X]ikdgb#ca o^_c
VaaZVc^bVi^Z[^abh!odlZaj^iYZ]j^Y^\Z`aVhh^Z`ZggZZ`hVahZZcZZg"
YZgZkZgoVbZa^c\\ZVc^bZZgYZbdYZgcZ\ZY^X]iZc!dca^cZiZWZ`^_"
`Zc!Zcdelll#Vkgd`^Yh#caVaaZO^ZOd"[^abe_Zh#K^Vlll#^aajhiZg#ca
`VcZZcVWdccZbZcideZZc9^X]i$Kdgb"edYXVhildgYZc\ZcdbZc
^IjcZhd[^EdYWZcdY^\Y#
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Vanuit het gedicht
gedacht doen de beelden
of we niet kunnen horen,
vanuit de beelden
gezien doet de voice-over
of we niet kunnen kijken
de zoon van Annie M.G. Schmidt. En zijn haar
gedichten nog tamelijk verhalend, ook bij
Dicht/Vorm wordt nauwelijks van de voiceover-vorm afgeweken. Alleen Michael Sewnarain laat in zijn vrije interpretatieRegen de
tekst van dichter J.H. Leopold achterwege. De
ook in tekenstijl en bewegingen sterke computeranimatie ontstijgt daarmee de beperkingen van het project – maar heeft ook nog
maar in de verte iets met het gedicht te
maken. Poëzie is kinderspel heeft weliswaar
geen voice-over, maar regisseur Bouwine Pool
gaat wel visueel met de woorden aan de haal.
Technisch vaardig, maar het effect is toch
vooral dat je een gedicht niet goed hebt kunnen lezen.
De ZieZo-animaties en in mindere mate de
Dicht/Vorm-filmpjes volgen bovendien vaak
letterlijk de tekst. Dus als we horen ‘voor
onze ogen/is tante Marijke opgezogen’, dan
zien we dat ook gebeuren. Vanuit het gedicht
gedacht doen de beelden of we niet kunnen
horen, vanuit de beelden gezien doet de voi-

ce-over of we niet kunnen kijken. Bij een
vrijere interpretatie, die niet de woorden
maar de ‘sfeer’ van het gedicht probeert te
vangen, wordt de afstand tot het gedicht zo
groot dat twee verschillende verhalen ontstaan. Dat riep ook in de vorigeSkrien al de
vraag op, of nog wel van een verfilming van
een specifiek gedicht kan worden gesproken.
Hoe je het ook wendt of keert, het is een
hopeloos huwelijk, waarin beide echtelieden
elkaar in de weg zitten, herhalen of langs
elkaar heen leven.

Tevreden

De organisatoren van het Dicht/Vorm-project
zijn ondertussen zeer tevreden. Trots wordt
gemeld dat met ‘het belangrijkste project op
het gebied van korte animatiefilm (...) van de
afgelopen jaren’ tientallen animatiefilmers
met een redelijk budget een groot aantal
films hebben kunnen maken voor een relatief
groot en daadwerkelijk nieuw publiek. Zo
zendt de AVRO de Dicht/Vorm-animatiefilms
uit als ‘vullertjes’ rond de serieClose-Up en
zijn ze als voorfilms in de bioscoop vertoond.
Worden er eindelijk animatiefilms gezien en
gedichten gehoord, is het weer niet goed.
Nee, het is niet goed. De ZieZo-animaties zijn
best door kinderen te bekijken en de Dicht/
Vorm-klassiekers zijn een mooie technische
staalkaart van animatieauteurs. Maar animatiefilms noch gedichten zullen een serieus
publiek vinden als ze niet op eigen merites
serieus worden genomen. Schoolkinderen die
gedwongen worden ze op deze manier te
bestuderen, kunnen heel goed een afkeer van
beide genres ontwikkelen. Laat ze de beste
gedichten lezen, als gedichten, en laat ze de
beste animatiefilms zien. Daar zullen niet
veel gedichtenverfilmingen tussen zitten.!
9^X]i$Kdgb"@aVhh^Z`ZghY^hig^Wji^Z>aajhiZgEgdYjXi^Zh
O^ZOdY^hig^Wji^Z?jhi:ciZgiV^cbZci

Wraak,
vloek en
vrouwen

Boekverfilming Dark Water
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De horrorfilm is in Amerika op een dood spoor
geraakt. Het genre dat ooit gedomineerd
werd door Tobe Hooper, Sam Raimi, Wes Craven, David Lynch en David Cronenberg verlaat
zich tegenwoordig bijna geheel op Japan. Dat
land kende grote horrorsuccessen metRingu
(Hideo Nakata, 1998) en Ju-on (Takashi
Shimizu, 2000), die leidden tot Amerikaanse
remakes die door hun succes de westerse
wereld op het spoor zette van de originelen.
Ook Walter Salles heeft zich metDark Water
verrassend op het horrorgenre gestort en
onlangs kondigde Tom Cruise aan een nieuwe
The Eye te produceren (oorspronkelijk een
Thaise horrorfilm, Jian Gui, 2002, van Danny
en Oxide Pang), onder regie van Nakata. Het
is duidelijk dat een specifiek Japans horrorgenre door zijn Amerikaanse bewerkingen tot
de mainstream is gaan behoren. Daar moet
een verklaring voor zijn.
De kern van de moderne Japanse horror
wordt naast Ju-on bepaald door de vele
Ringu-verfilmingen en Dark Water. Op Ju-on
na staat steeds schrijver Kôji Suzuki aan de
basis. Hij verleende ook zijn medewerking
aan de Amerikaanse remakes en onlangs aanvaardde Suzuki de opdracht om nog een
Ringu te schrijven.
De verfilmingen van Suzuki startten met
Chisui Takigawa, die in 1995 een televisieserie Ringu-Kanzen-ban maakte naar het boek
Ringu. Het succes van die serie was voor
Hideo Nakata aanleiding voor de eersteRingu
en zijn opvolger Ringu 2 (1999). Anderen
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wierpen zich op hetzelfde thema en zo ontstond er een tweede televisieserieRinguSaishuu-shô (Yoshihito Fukumotoi/Hidetomo
Matsuda, 1999) en de film Ringu 0: Bâsudei
(Norio Tsurata, 2000).
Inmiddels zagen de Amerikanen het succes
van al die horrorproducties over één enkel
thema en maakten een remake vanRingu:
The Ring (Gore Verbinski, 2002), waarna
Nakata zelf deel twee herfilmde (The Ring
Two, 2005). Inmiddels weet de hele wereld
dat het thema van Ringu een dodelijke vloek
is. De kijker van een vervloekte videoband
sterft binnen een week als hij die vloek niet
weet te neutraliseren. Dat is een moderne
variant op een thema dat diep in de Japanse
cultuur verankerd ligt.

Kenmerken van Japanse horror

De eerste Japanse films na de Amerikaanse
bezetting vonden hun esthetische motieven
vaak in het Noh- of Kabuki-theater. Het
internationale succes Onibaba (Kaneto Shindo, 1964) zette de toon voor een omvangrijke
hoeveelheid Japanse horrorfilms, waarin vijf
stromingen zijn te onderscheiden: de wraakfilm, de monsterfilm, de apocalyptische film,
de technofilms (waarin vooral de angsten
rond industrialisatie het thema vormen) en
ten slotte de martelingfilms, die overigens
niet veel meer gemaakt worden.
Wraak en angst komen wel telkens terug. In
feite zijn die pijlers van de Japanse horrorfilm
al in het Noh- en Kabuki-theater aanwezig.

Noh is ontstaan in de veertiende eeuw en
kent altijd twee hoofdpersonen: een centrale,
vaak gemaskerde verteller en een vertegenwoordiger van de bestuurders, priesters, burgers of strijders. Het Noh-repertoire onderscheidt spelen over goden, geesten, demonen, veldslagen en vrouwen, waarbij met
name de Kyojo-mono en Shunen-mono altijd
over slechte, wraakzuchtige vrouwen gaan.
Deze elementen zijn terug te vinden in het

Een specifiek Japans
horrorgenre is door zijn
Amerikaanse bewerkingen tot de mainstream
gaan behoren
Kabuki-theater, dat in de zeventiende eeuw
ontstaat, al gaat daar de stilering veel verder.
Een Kabuki-klassieker is Yotsuya Kaidan van
Nanboku Tsuruya uit 1824, een spel vol geesten dat in Japan al meer dan tien keer is verfilmd, onder anderen door Nubuo Nakagawa,
de ‘Japanse Hitchcock’. Een belangrijke
eigenschap van de latere Kabuki-stukken is
de snelle decorwisseling, waardoor in feite al
sequenties ontstaan – die later in de horrorfilms gebruikt konden worden. Ookspecial
effects werden veelvuldig gebruikt. Ook verschijnt in Kabuki-stukken meermalen een

vrouw met lang zwart haar, vaak op wraak
belust voor iets wat haar in haar leven is aangedaan. De mysterieuze vrouw op de achtergrond in Ringu en Ringu 2 komt rechtstreeks
uit het Kabuki-stuk Bancho Sarayashiki
(1916), waarin een vrouw door haar echtgenoot in een put wordt gegooid.
Zowel het uitgangspunt, het verhaal, de symboliek als de vormgeving van de Japanse horrorfilm hebben dus traditionele kenmerken.
Voor westerlingen is dit alles wat vreemd,
verontrustend of angstaanjagend. In ieder
geval erg onbekend. En dat is nu juist wat
niet-Japanners zo in dit genre aantrekt. Dat
is ook te merken op de drukbezochte website
theringworld.com, waar de film tot in de
kleinste details wordt besproken. Westerse
fans zijn geïntrigeerd door de volledige
acceptatie van het bovennatuurlijke en het
gebruik van vreemde symbolen inRingu. Het
succes van Gore Verbinski’s versie werd door
velen vooral gewaardeerd omdat het de originele film onder de aandacht had gebracht.
Zeer opvallend in de nog steeds voortgaande
discussies is de late introductie van het boek,
dat pas na het succes van de remakes in de
belangstelling kwam.

De boeken van Koji Suzuki

Koji Suzuki (1957) is momenteel een van de
populairste schrijvers in Japan. Na als verteller van griezelverhalen te hebben gewerkt op
de school van zijn vrouw, zag hij zijn debuut
Rakuen (Paradise) in 1990 bekroond, maar

echte erkenning volgde pas naRingu (1991).
Het was vooral de televisieserie van Takigawa
die het boek in de belangstelling bracht.
Er werden maar liefst vijf films en nog een
televisieserie naar gemaakt, maar het internationale succes kwam met de Amerikaanse
remakes. Het boek en het vervolg daarop werden daardoor bestsellers over de hele wereld.
Dat dit vooral door die verfilmingen moet zijn
gekomen is duidelijk want de boeken van
Suzuki zijn op zich niet goed. Nu ze ook in
Nederland verkrijgbaar zijn, kan worden
geconstateerd dat Suzuki ten onrechte als het
Japanse antwoord op Stephen King wordt
beschouwd. Ringu is gewoon slecht geschreven. Het aantal perspectiefwisselingen is
bijna gelijk aan het aantal personages en volkomen overbodig, maar vooral de stijl, het
‘plaatsvervangend’ denken en de wel zeer
auctoriale verteller (in een thriller!) storen.
Men kan zich ergeren aan ‘Er klonk een luid,
stikkend geluid. Het was niet duidelijk wie
van hen beiden zijn speeksel had doorgeslikt’
of ‘Maar hij kon in zijn stoutste dromen niet
voorstellen wat hem daar wachtte’ en de vaak
tenenkrommende vertaling (‘Zonder zich
tweemaal te bedenken parkeerde Asakawa
voor de lobby’). Wat overblijft is het interessante gegeven, het typisch Japanse thema
van de wraak van een geheimzinnige vrouw
die bovennatuurlijke gaven had, vormgegeven binnen de thematiek van de angst voor
voortschrijdende techniek.
Enkele jaren later schreef Suzuki de verhalen-

Een belangrijke
eigenschap van de latere
Kabuki-stukken is de
snelle decorwisseling,
waardoor er in feite al
sequenties ontstaan
bundel Dark Water, waarin de vloek, het
water en de vrouw volop aanwezig waren.
Ook de film die op het titelverhaal is gebaseerd en de recente remake vertonen weer die
saillante verschillen tussen de Japanse en
Amerikaanse (film)cultuur.

De vele verfilmingen van
Suzuki’s boeken

Opvallend is dat de Ringu-verfilmingen
slechts zijdelings op het boek gebaseerd zijn.
Hideo Nakata greep met zijn eersteRingu
flink in, door de journalist die op zoek ging
naar de vloek van de videotape te vervangen
door een journaliste. En hij voegde de telefoonoproep toe, waarin de videokijker zijn
dood krijgt aangekondigd. Een bizarre
ingreep is de vrouw die uit de monitor stapt.
Daar is opeens gekozen voor een filmisch
schrikeffect, waaraan Suzuki merkwaardigerwijs zijn medewerking heeft verleend.
Ringu 2 is geen boekbewerking en maakt
slechts gebruik van dezelfde karakters. Echt
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voer voor de fans is de nieuwe betekenis die
aan beelden uit de eerste Ringu kan worden
gegeven, doordat flashbacks zaken op hun
plaats laten vallen. Minder veranderingen zitten in de televisieserie Ringu-Kanzen ban
(1995) en de Koreaanse versieRing Virus van
Dong-bin Kim uit 1999.
Nadat Hideo Nakata ook het tweede deel had
gemaakt, raakten de Amerikanen geïnteresseerd. Gore Verbinski bewerkte Nakata’s eerste film tot The Ring en kreeg daarbij ook alle
medewerking van Suzuki. Behalve dat het
verhaal naar Seattle is verplaatst, springt het
gebrek aan achtergrond van de journaliste
(Naomi Watts) in het oog en lijkt een volstrekt nieuwe zijlijn over paardrijden slechts
bedoeld om een inderdaad indrukwekkende
paardenzelfmoord mogelijk te maken. Verbinski weet ondanks de grote aandacht voor de
vormgeving echter lang niet de aparte sfeer
van Nakata te bereiken.
Dat was voor de Amerikanen kennelijk reden
om de master of revenge zelf te vragen voor de
remake van zijn tweede Ringu. Een juiste keuze want Nakata heeft in The Ring Two (2005)
nieuwe lijnen uitgezet en het verhaal veel
meer veranderd in de richting van een portret
over een schizofrene vrouw die denkt dat haar
gedrag bepaald wordt door verkregen instructies. Daarmee werd deze remake nog westerser
dan die van Verbinski. Die lijn wordt met de
remake van Dark Water doorgetrokken.

Drijvend water

Het verhaal is opgenomen in de bundelDark
Water met zeven verhalen. In de Nederlandse
uitgave beslaat het met de titelDrijvend
water slechts zesentwintig bladzijden.
De gescheiden vrouw Yoshimi gaat met haar
dochtertje Ikuko in een flat wonen. In dit
gebouw bij een kanaal met smerig water zorgt
huismeester Kamiya voor het onderhoud. Een
tijdje geleden is daar met het meisje Mitchan
iets tragisch gebeurd. Ikuko vindt bij de
watertank op het dak een splinternieuw kindertasje; niemand weet hoe dat daar geko-

men is. Yoshimi krijgt hallucinaties en ziet
het lijkje van Mitchan in haar badkuip.
Onduidelijk blijft wat er nu echt gebeurd is.
Suzuki houdt het duidelijk bij suggesties
maar dirigeert de lezer wel door de mogelijkheden. Hij doet dat, net als in zijn eerdere
boek, erg nadrukkelijk en dat neemt veel van
de spanning weg.
Dezelfde sturende aanpak wordt ook in een
stripbewerking van de zeven verhalen
gebruikt. Tekenaar Meimu weet de spanning,
de psychologie en het bovennatuurlijke te
vertalen in bijzondere manga. Zie de klap die
Ikuko van haar moeder krijgt (er wordt van
rechts naar links gelezen).
De film van Hideo Nakata ontleent z’n spanning vooral aan de geestverschijning van het
verdwenen kind, een lekkend plafond, de
strijd om het ouderschap en een verrijzenis
uit de badkuip. Het donkere water zit in de
film niet alleen in het kanaal en de tank,
maar komt ook door het plafond. Ondanks
dat Nakata een nogal geforceerd einde heeft
toegevoegd, waarin Ikuko tien jaar later de
woning opnieuw bezoekt, is de film hechter
dan het boek. Vooral door het iconografische
gebruik van de wrekende vrouw met lang
zwart haar.
Maar omdat de feitelijke aanname van het
bestaan van geesten voor veel Amerikanen
een te grote stap is, verlegt Walter Salles de
kern van zijn film richting de logica. Zo wordt
het een sociaal-psychologische thriller, waarin hij snel de dreiging verlegt van het lekkende plafond naar de verdwijning van het kind
en ruime aandacht besteedt aan het getouwtrek rond het dochtertje en de geestestoestand van de moeder. Salles geeft ook de bijrollen meer inhoud en betekenis. De huismeester (Postlethwhaite op z’n best) en de
makelaar (een ‘lekker’ rolletje van John C.
Reilly) spelen een veel grotere rol. De eerste

door zijn nalatigheid (het niet controleren
van de deur naar het dak), de tweede door
zijn valse beloften en geveinsde vriendelijkheid. Zelfs een derde mannelijke bijrol, die
van Tim Roth als advocaat voor Yoshimi (die
hier Dahlia heet), levert een cruciale bijdrage
aan het verhaal.
Op de locatie op Roosevelteiland zou, in deze
donkere visuele stijl, niemand graag verblijven. Salles legt het accent op de naargeestigheid (het regent in New York bijna constant)

Zowel het uitgangspunt, het verhaal, de symboliek als de vormgeving van de Japanse horrorfilm
hebben traditionele kenmerken
en maakt het bizarre aannemelijk door de zijlijnen (zoals de strijd om het ouderschap) een
wezenlijk onderdeel te laten worden van een
mogelijke plot. De regisseur laat in zijn eerste
Engelstalige film zien dat het specifiek Japanse genre hem heeft uitgedaagd, maar dat hij
een westerse vertaling wilde maken van de
door Suzuki geactualiseerde aspecten van de
bovennatuurlijke Japanse vrouwenwraak.!
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AGE
(86, ROME, 15 NOVEMBER, HARTAANVAL)

Italiaans scenarioschrijver, pseudoniem van
Agenore (Antonio Vincenzo) Incrocci. Vormde
een duo met Furio Scarpelli, dat Oscar-nominaties kreeg voor bijdragen aan I compagni
(Mario Monicelli, 1963) en Casanova ’70 (Monicelli, 1965). Scenarioprijs in Cannes voor La
terrazza (Ettore Scola, 1980). Schreven ook
voor Scola: Riusciranno i nostri eroi a ritrovare
l’amico misteriosamente scomparso in Africa?/
Will Our Heroes Succeed in Finding Their Friend
Who Mysteriously Disappeared in Africa?
(1968), Dramma della gelosia (1970) en
C’eravamo tanto amati (1974). In de bloeiperiode van de commedia all’Italiana vormden Age
en Scarpelli zelfs een scenariotrio met Scola:
Nata di Marzo (Antonio Pietrangeli, 1957), La
marcia su Roma (Dino Risi, 1962), I mostri
(Risi, 1963). Age debuteerde zonder Scarpelli
met I due orfanelli (Mario Mattoli, 1947). Hun
eerste samenwerking betrof Totò cerca casa
(Steno en Monicelli, 1949). Voorts onder meer
Don Camillo e l’onorevole Peppone (Carmine
Gallone, 1955), I soliti ignoti/Big Deal at
Madonna Street (Monicelli, 1958; remake Crackers, Louis Malle, 1984), La grande guerra
(Monicelli, 1959), Tutti a casa (Luigi Comencini, 1960), Risate di gioia (Monicelli, 1960), A
cavallo della tigre (Comencini, 1961), The Best
of Enemies/I due nemici (Guy Hamilton, 1962),
Sedotta e abbandonata (Pietro Germi, 1964),
L’armata Brancaleone (Monicelli, 1966), Il
buono, il brutto, il cattivo/The Good, the Bad
and the Ugly (Sergio Leone, 1966), Teresa la
ladra (Carlo di Palma, 1972), I nuovi mostri
(Monicelli, Risi en Scola, 1977) en Nudo di
donna (Nino Manfredi, 1981). Laatste film
(zonder Scarpelli): Boom (Andrea Zaccariello,
1999). Age speelde een van de saloncommunistische vrienden in La terrazza en een professor in Ecce bombo (Nanni Moretti, 1978).

of the Desert (1982) over een Libische verzetsheld in de Tweede Wereldooorlog. VanThe Message werd tegelijkertijd een Arabischtalige versie opgenomen, getiteld al-Risâlah. In Hollywood uitvoerend producent van de surprisehit
Halloween (John Carpenter, 1978) en alle acht
vervolgfilms.

MULTIPLE SCLEROSE)

FRED BENAVENTE

NORIYUKI ‘PAT’ MORITA

(79, LE CAYLAR, 2 DECEMBER, HARTSTILSTAND)

(73, LAS VEGAS, 24 NOVEMBER, NATUURLIJKE DOOD)

Nederlands amateurfilmer, cameraman en televisiemaker, vooral bekend als een van de vijf
musketiers in het satirische televisieprogramma Farce majeure (1966-76 en 1983-86), dat hij
ook regisseerde. Aanvankelijk NTS-cameraman
en floor-manager en NCRV-regisseur. Speelde
een rol in De dwaze lotgevallen van Sherlock
Jones (Nikolai van der Heyde, 1975). Was de
stem van Olivier B. Bommel in de bioscoopanimatiefilm Als je begrijpt wat ik bedoel (Rob
Houwer en Bjørn Frank Jensen, 1983). Vader
van televisie- en filmeditor Tom Benavente.

Aziatisch-Amerikaanse acteur. Oscar-nominatie voor de rol van Mr. Miyagi, de Japanse leermeester in The Karate Kid (John G. Avildsen,
1984). Ook in de drie vervolgfilms (Part II,
Avildsen, 1986; Part III, Avildsen, 1989; The
Next Karate Kid, Christopher Cain, 1994). Oorspronkelijk stand-up-komiek als The Hip Nip.
Populair in televisieseries als Sanford and Son
(1972), M*A*S*H (1972), Happy Days (1975-76
en 1982-83) en als ster van de politieserie
Ohara (1987). Filmdebuut in Thoroughly
Modern Millie (George Roy Hill, 1967). Bekendste overige films: Midway/Battle of Midway
(Jack Smight, 1976), When Time Ran Out...
(James Goldstone, 1980), Slapstick (Of Another
Kind) (Steven Paul, 1982), Honeymoon in
Vegas (Andrew Bergman, 1992), Even Cowgirls
Get the Blues (Gus Van Sant, 1993), Spy Hard
(Rick Friedberg, 1996) en Genghis Khan (Ken
Annakin, 2005). Sprak de stem van de keizer
in de Disney-animatiefilm Mulan (Tony Bancroft en Barry Cook, 1998).

ANDRIES VAN DANTZIG
(84, AMSTERDAM, 8 NOVEMBER, HERSENBLOEDING)

Nederlandse psychiater en hoogleraar psychotherapie. Onvermoeibaar strijder tegen kindermishandeling en groot filmliefhebber. Verzorgde een filmrubriek in hetMaandblad voor Geestelijke Volksgezondheid, leidend tot een bundeling van psychoanalytisch georiënteerde filmkritieken: Films voor gezien getekend(1993).

FRANS VAN DUSSCHOTEN

SHEREE NORTH
(75, LOS ANGELES, 4 NOVEMBER, GEVOLGEN VAN

(72, CASTRICUM, 25 OKTOBER,

EEN OPERATIE)

DOODSOORZAAK ONBEKEND)

Amerikaanse actrice, pseudoniem van Dawn
Bethel. Lange carrière in drie delen. Werd eerst
door 20th Century Fox in dienst genomen als
seksbom met dezelfde maten als Marilyn Monroe, om de wispelturige diva in noodgevallen
snel te kunnen vervangen. Zulks geschiedde in
How to Be Very, Very Popular (Nunnally Johnson, 1955), waarin North tekende voor wat
bekend staat als de eerste rock-’n-roll-dans in
een Hollywood-film. Debuteerde in Excuse My
Dust (Roy Rowland, 1951). Andere Monroeachtige rollen in het Martin & Lewis-vehikel
Living It Up (Norman Taurog, 1954), The Lieutenant Wore Skirts (Frank Tashlin, 1956) en No
Down Payment (Martin Ritt, 1957). Met Madi-

MOUSTAPHA AKKAD
AANSLAG OP HOTEL)
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RICHARD PRYOR
(65, ENCINO, CA, 10 DECEMBER,

(70, AMMAN, 11 NOVEMBER, VERWONDINGEN BIJ

In Syrië geboren Amerikaanse producent en
regisseur. Opgeleid aan de Amerikaanse filmschool UCLA. Produceerde en regisseerde twee
grootscheepse spektakelfilms met geld van de
Libische president Gaddafi, beide met Anthony
Quinn in de hoofdrol: The Message (1976) over
de profeet Mohammed enOmar Mukhtar - Lion

1981) en De boezemvriend (Dimitri Frenkel
Frank, 1982). Leende zijn stem aan vele personages, onder wie meneer De Uil inDe Fabeltjeskrant (1968-89) en de bioscoopversie Onkruidzaaiers in Fabeltjesland (Cock Goudsmit, 1970),
maar ook voor De Smurfen (1981-90), Paulus
de Boskabouter (1974) en enkele jeugdfilms.

gan (Don Siegel, 1968) begon een nieuwe fase,
waarin North karaktervolle, door het leven
geharde vrouwen met een hart van goud speelde: ‘one of the boys’. Onder meer in The Gypsy
Moths (John Frankenheimer, 1969), Lawman
(Michael Winner, 1971), The Organization (Don
Medford, 1971), Charley Varrick (Siegel, 1973),
The Outfit (John Flynn, 1973), Breakout (Tom
Gries, 1975). The Shootist (Siegel, 1976) en
Telefon (Siegel, 1977), Daarna overwegend
televisiewerk, bijvoorbeeld als Babs (Kramers
moeder) in de televisieserieSeinfeld (1995).

;gVchkVc9jhhX]diZc^cYZYdXjbZciV^gZ6aaZbVVa
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Nederlandse komiek, conferencier en imitator.
Aangever van André van Duin op televisie en
in theaterrevues, maar ook in de bioscoopfilms
André van Duins pretfilm (Robert Kaesen,
1976), Ik ben Joep Meloen (Guus Verstraete jr.,

Afro-Amerikaanse komiek. Grensverleggend
brutale en vuilbekkende vader aller zwarte
stand-up comedians. Succesvol met voor de
bioscoop bestemde registraties Richard Pryor:
Live in Concert (Jeff Margolis, 1979) en Richard
Pryor Live on the Sunset Strip (Joe Layton,
1982), en als zichzelf in The Phynx (Lee H. Katzin, 1972), Dynamite Chicken (Ernest Pintoff,
1972), Wattstax (Mel Stuart, 1973), Richard
Pryor Here and Now (Pryor, 1983), maar ook te
zien in vele speelfilms. Onopgemerkt debuut in
The Busy Body (William Castle, 1967). Vormde
een onwaarschijnlijk duo met timide krullenbol Gene Wilder: Silver Streak (Arthur Hiller,
1976), Stir Crazy (Sidney Poitier, 1980), See No
Evil, Hear No Evil (Hiller, 1989) en Another You
(Maurice Phillips, 1991). Overige films onder
meer Wild in the Streets (Barry Shear, 1968), de
Billie Holiday-biografie Lady Sings the Blues
(Sidney J. Furie, 1972), Hit! (Furie, 1973),
Uptown Saturday Night (Poitier, 1974), Car
Wash (Michael Schultz, 1976), The Bingo Long
Traveling All-Stars & Motor Kings (John Badham, 1976), Which Way Is Up? (Schultz, 1977),
Greased Lightning (Schultz, 1977), Blue Collar
(Paul Schrader, 1978), in de titelrol van The
Wiz (Sidney Lumet, 1978), California Suite
(Herbert Ross, 1978), The Muppet Movie (James
Frawley, 1979), als de farao in Wholly Moses!
(Gary Weis, 1980), In God We Tru$t (Marty
Feldman, 1980), Some Kind of Hero (Michael
Pressman, 1982), The Toy (Richard Donner,
1982), Superman III (Razzie-nominatie voor
slechtste bijrol; Richard Lester, 1983), Brewster’s Millions (Walter Hill, 1985), Critical Condition (Michael Apted, 1987), Harlem Nights
(Eddie Murphy, 1989). Laatste rol in Lost Highway (David Lynch, 1997). Oscar-presentator in
1977 en 1981. Regisseerde, produceerde en
schreef het autobiografische Jo Jo Dancer, Your
Life Is Calling (1986), over een drugsverslaafde
komiek met een spirituele roeping. Een van de
scenarioschrijvers van de satirische western
Blazing Saddles (Mel Brooks, 1974).

WOLF RILLA

ANNETTE STROYBERG

(85, GRASSE, 19 OKTOBER, NATUURLIJKE DOOD)

(69, DENEMARKEN, 12 DECEMBER, KANKER)

In Duitsland geboren Engelse regisseur en scenarioschrijver. Zoon van Walter Rilla. Werd
vooral bekend als maker van de klassieke cultfilm Village of the Damned (1960), waarvan
John Carpenter in 1995 een remake vervaardigde. Debuteerde in 1952 met de komedie Glad
Tidings. Maakte misdaadfilms (Noose for a Lady,
1953; Marilyn, 1953; The Large Rope, 1953; The
Black Rider, 1954; Witness in the Dark, 1959;
Piccadilly Third Stop, 1960; Cairo, 1963), sociale
drama’s (The End of the Road, 1954; The Scamp,
1957; Bachelor of Hearts, 1958; The World Ten
Times Over, 1963), avonturenfilms (Stock Car,
1955; Pacific Destiny, 1956), een oorlogsfilm
(The Blue Peter, 1954) en een enkele komedie
(Watch It, Sailor?, 1961; Secrets of a Door-toDoor Salesman/Naughty Wives, 1973; Bedtime
with Rosie, 1975).

Oorspronkelijk Deense actrice en fotomodel.
Getrouwd geweest met regisseur Roger Vadim,
later levensgezellin van acteur Vittorio Gassman. Onder meer Les liaisons dangereuses
(Vadim, 1959), Le testament d’Orphée (Jean
Cocteau, 1960), Et mourir de plaisir (Vadim,
1960), Il carabiniere a cavallo (Carlo Lizzani,
1961), Anima nera (Roberto Rossellini, 1962)
en Un soir... par hasard (Ivan Govar, 1963).

BOB VAN TOL
(62, AMSTERDAM, 16 NOVEMBER, DOODSOORZAAK
ONBEKEND)

MILDRED SHAY
(94, GLENDALE, CA, 15 OKTOBER, HARTAANVAL)

In Engeland geboren Amerikaanse actrice. Bijnaam ‘Venus Pocket’, korte tijd MGM’ster,
daarna nog lang geliefd in Hollywood, mede
door haar deftige komaf en flirts met onder
meer Errol Flynn, Roy Rogers en Victor Mature.
De rol van het Franse dienstmeisje van Joan
Crawford in The Women (George Cukor, 1939)
leidde tot een lange vriendschap met Crawford.
Officieus debuut in The Age of Consent (Gregory LaCava, 1932). Een selectie: A Bill of Divorcement (Cukor, 1932), Roman Scandals (Frank
Tuttle, 1933), The Philadelphia Story (Cukor,
1940), Star! (Robert Wise, 1968), Model Shop
(Jacques Demy, 1969), The Great Gatsby (Jack
Clayton, 1974), Valentino (Ken Russell, 1977),
Candleshoe (Norman Tokar, 1977), Superman
III (Richard Lester, 1983), Death Wish 3
(Michael Winner, 1985), Little Shop of Horrors
(Frank Oz, 1986), Hidden Agenda (Ken Loach,
1990) en Parting Shots (Winner, 1999).

WENDIE JO SPERBER
(43, VOLGENS SOMMIGE BRONNEN 47, SHERMAN OAKS, CA,

7dWkVcIdaVahL^aaZb9gZZh^cYZik"hZg^Z
L^a]Zab^cVDa\VBVYhZc!'%%&

Nederlandse acteur en dramaturg. Speelde in
Pastorale 1943 (Wim Verstappen, 1978), Dropouts (Will Wissink, 1999), Rembrandt (Charles
Matton, 1999) en Floris (Jean van de Velde,
2004) en de bekroonde eindexamenfilm Gaatjes (Marco Knijnenburg, 2002), alsmede enkele
korte experimentele en opdrachtfilms; op televisie onder meer in De lachende scheerkwast
(1981), De fabriek (1981), de soap Goudkust
(1996-97) en voor het laatst, als bedreigde
leraar, in Keyzer & De Boer advocaten (Diederik
van Rooijen, 2005). In de serie Wilhelmina
(Olga Madsen, 2001) speelde Van Tol premier
Drees.

JOH. VAN WILLIGEN SR.

29 NOVEMBER, BORSTKANKER)

(85, ABCOUDE?, 7 NOVEMBER, DOODSOORZAAK

Amerikaanse actrice. Na debuut in I Wanna
Hold Your Hand (Robert Zemeckis, 1978) alom
aanwezig in tienerkomedies en later in komische rollen. Vooral bekend als Linda McFly in
Back to the Future (Zemeckis, 1985) en Back to
the Future Part III (Zemeckis, 1990). Voorts in
1941 (Steven Spielberg, 1979), Used Cars
(Zemeckis, 1980), Bachelor Party (Neal Israel,
1984), Moving Violations (Israel, 1985), Stewardess School (Ken Blancato, 1986) en de remake
van Love Affair (Glenn Gordon Caron, 1994).
Activiste in de strijd tegen borstkanker.

Nederlandse bioscoopexploitant, telg uit een
familie van bioscoopuitbaters. Directeur van
bioscopen in Hoofddorp en Badhoevedorp
(1938-59). Van 1968 tot 1997 directeur van de
Minervagroep, (BV Bioscoop Exploitatie Minerva, ook wel BEM) die bioscopen exploiteerde in
steden als Zwolle, Alkmaar, Haarlem, Arnhem,
Breda, Deventer, Eindhoven, Zaandam, Venlo
en Tilburg. Een meerderheid van de aandelen
in de Minervagroep werd in 1997 verkocht aan
Haig Balian, de huidige directeur van Artis.!

ONBEKEND)
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Ter inleiding. In een lunchroom in Amsterdam-Noord raak ik aan de
praat met een boksschoolhouder. Eerder dat jaar had ik filmles gegeven
op een school, waar een twaalfjarig jongetje het volgende scenariootje
had bedacht: Beatrix was verliefd op Claus, maar Beatrix was een man.
Wat nu? Hij liet zich ombouwen tot vrouw, nu kon ze hem ten huwelijk
vragen. Toen zijn ze getrouwd en Claus heeft nooit iets doorgehad. Het
jongetje speelde Beatrix, in een jurk. Zijn klasgenootjes speelden Claus
en de dokters en bedienden ook de camera.
Hoe zou het zijn als het jongetje en deze boksschoolhouder vader en
zoon zouden zijn? Deze twee karakters als uitgangspunt voor een film
die zich afspeelt in Amsterdam-Noord, in de zomer, vader Lucien en
zoon Mitchel. Op basis van dat idee heb ik met producent Motel Films
Langer licht kunnen maken binnen het project de Oversteek, vier films
geïnitieerd door het Nederlands Fonds voor de Film en de VPRO. Hieronder aantekeningen, gedachten in het algemeen, maar ook observaties die rechtstreeks in de film zijn terechtgekomen.

lunchen, werkt op het hoofdkantoor van Procter & Gamble in Genève.
De nieuwe baas daar liet een interne promotiefilm om de werknemers
trots te maken op hun bedrijf. Voor Romana, zelf brandmanager voor
Pantine-shampoo voor het Midden-Oosten en het Indiase schiereiland,
werkte het. Aan het eind van de film was ze diep ontroerd en trots om
voor P&G te werken – ondanks dat ze de trucs doorzag. Maar, zegt ze,
als ik er niets meer bij voel, hoe kan ik dan nog commercials beoordelen? Daar heb ik niet van terug. Weer wat om over na te denken. Ze
hadden een onderzoek gedaan. Vrouwen vertellen bij het woord Pantine-shampoo spontaan dat het geluk brengt om hun haar ermee te wassen. Als ze het doen voor ze naar een huwelijksfeest gaan, zijn ze
ervan overtuigd daar hun toekomstige man te ontmoeten. Die zal hen
dan meenemen naar Pizza Hut, maar niet voordat ze nog een keer hun
haar hebben gewassen. Zo fantaseren hele volksstammen erop los en
P&G speelt daarop in met shampoofilmpjes die de wensdroom versterken.
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Mijn vriend Ramin vindt dat shots in mijn films vaak net te lang duren
om alleen de anekdote te vertellen en net te kort om er ook een cinematografische waarde aan te geven. Hij noemt het achterhoofdshot
van Tarkovski’s Stalker (1979), wanneer ze op weg zijn naar de Zône.
Moet ik een ander tempo zoeken? Moet het lekker snel of juist contemplatief traag? En als het er net tussenin zit, is het dan helemaal niets?
Wat als het gewoon lekker weg kijkt? Ben ik te cynisch over het
opwekken van instant-emoties met film?
Romana, een Brits-Pakistaanse die in hetzelfde restaurant als ik kwam
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Op een basketbal- en voetbalpleintje tegen de ringweg rond Amsterdam. Mitchel kan een verchroomde chopperfiets hebben. Gaat hij fietsen met Kiki, nachtbeelden in Noord, uitgestorven straten en pleintjes,
het geluid van verkeer ver weg. Onder de ring door naar de golfbaan.
Daar kunnen Mitchel en Kiki heen, slapen bij zo’n zandkuil.

OViZgYV\'(Veg^a!6bhiZgYVb"CddgY

Op de pont terug van een boksgala. Twee tienermeisjes, jaar of dertien.
‘Thomas heeft wel een uur met me aan de telefoon gehangen, dat ie
met me wou.’‘Zo klef.’‘Ja, hij zei ik ga niet op je wachten, je bent
zo’n lekker ding. Je bent het wel waard om op te wachten.’

OdcYV\&*bZ^!6bhiZgYVb"CddgY

Bij de boksschool van Saban. Drie meisjes met hoofddoek zijn aan het
trainen. De vader van Marco geeft kleding weg uit zijn kofferbak. Nike,
Champion, de leerlingen zijn blij. Nieuwsgierig vraag ik waar hij dat
vandaan heeft. Hij vertrouwt me niet. ‘Niet verder zeggen want dan
kom ik je opzoeken. Mag je ook een paar rondjes meeboksen.’ Er staat
een Toyota Landcruiser voor de deur op de stoep. Twee van de meisjes
zitten er nu in. Achter het stuur zit een vrouw helemaal in het zwart
met hoofddoek op, te kletsen met het derde meisje, dat naast de auto
staat. Ze roddelen en giebelen. Verderop zijn wat Antillianen hun busje
aan het inparkeren.

;DID7D77GDCH=D;;

Er ligt veel gereedschap op tafel, gebruikt om de kokosnoot te openen.
Ljoeba blaast de noot uit, Kirill zaagt hem doormidden. We toasten met
de kokosmelk, Ljoeba maakt warme oploscacao. Er staat Braziliaanse
muziek op. Ze maakt jaitsjnitsa po bermengemski, eieren op z’n Birminghams: leg een boterham in de pan, snij het midden van de boterham weg, leg er een ei in, doe er ketchup, dille en zout bij, zet de pan
op het vuur en bak het. Klaar. De chocolademelk is gaan klonteren.
Kirill drumt op de theekopjes en de kokosnoot. Hij maakt veel verschillende geluiden en zingt in Spaans-Russisch mee met het Braziliaanse
liedje Kakaja negrita kakaja, Ljoeba ligt dubbel. Diep onder ons haasten
laatste reizigers zich naar de metro, ik zie de blauwe M van de eindhalte, daarachter houdt de stad op.
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Ik sta aan de overkant van de weg te kijken hoe je het in beeld zou
kunnen brengen. Saban loopt naar buiten: ‘Als je geld hebt kun je alles
kopen.’ De vader van Marco: ‘Behalve een langer leven.’ Saban: ‘Zelfs
dat kan soms.’ Wat zou hij daarmee bedoelen? Ik moest denken aan
zijn tien jaar geleden in beton gestorte vriend, aan wie hij zijn kickboksgala had opgedragen.
Het moet niet veel gekker worden. Nu geniet ik zelfs van een goudkleurige Daewoo Matisse die vlak naast een rood-wit paaltje staat
geparkeerd.
Bij café Blokker, waar de barman tegen iemand schreeuwt die om een
bak water voor z’n hond vraagt. De bak water staat er al een uur. De
harde toon. De drie mannen met baarden en hun pijpjes pils, ze kijken
de barman lodderig aan en halen hun schouders op. Op het marktplein
hangen vier tieners, een jaar of elf, twaalf. Ze slenterden eerst langs,
gingen een hoek om. Kwamen even later weer terug en ontdekten dat
je op een rij aaneengeschoven marktkraamstaanders heel geriefelijk
kunt zitten. Daar kan Lucien naar kijken wanneer hij in het café zit
met z’n koffie en sigaret. Off-screen horen we Tonnie klagen dat ze
koppijn heeft.

9^chYV\(&bZ^!KVc<d\]BjhZjb

Snel naar de bovenste verdieping. Dan raak ik in vervoering door tien
rode stippen in een groen landschap. Van Gogh heeft daar gezeten en
die tien stipjes één voor één in dat verder groen-blauwe schilderij
gezet. Zou er voor hem iemand geweest zijn die dat zo heeft gedaan?
Hij heeft met die compositie niemand na willen doen, geschilderd wat
hij zelf de moeite waard vond, dat kan niet anders. Er zijn schoolklassen, met leraren en juffen die de schoonheid van de schilderijen uitleggen. ‘Kom eens naar voren, de kleinsten voor.’ De langste gaat direct
voor het schilderij staan, de hele klas lachen natuurlijk. ‘Wat zeg ik
nou, jullie zijn toch geen kinderen meer? Jaap, vertel maar over dit
schilderij, met alles wat je tot nu toe gehoord hebt over Van Gogh.’
Jaap kijkt beteuterd en wordt knalrood. Zijn klasgenootjes gniffelen
achter hun opschrijfboeken.
Raymond Thiry ontmoet in zijn woonkamer. Het was goed. Ik denk dat
hij Lucien moet gaan spelen. Vrijdag gaan we tekstjes filmen. Hij rookt.
Hij breekt suikerklonten doormidden. Met een mes roeren we onze
thee. Het mes legt hij op het tapijt dat bezaaid is met witte hondenharen. De bovenbuurvrouw riep of hij een ‘harinkie’ moest. Raymond vertelde hoe hij de hele nacht met haar in het ziekenhuis had gezeten
omdat haar man een beroerte heeft gehad. Hij past zich aan niemand
aan, doet waar hij zin in heeft, staat bij geen castingbureau ingeschreven.
Mensen zwijgen het grootste deel van de tijd. Ze zitten, lopen in
gedachten. Er gaat altijd iets in hen om en dat zie je aan alles wat ze
doen. Daar moet ik naar blijven kijken. Hoe snel lopen ze, waar kijken
ze naar, doen ze iets met hun handen? En als ze in gesprek zijn, is
degene die luistert er dan met zijn gedachten bij of dwaalt hij af?

OViZgYV\&-_jc^!LZhiZgeVg`

Ik lig op mijn rug. De hemel, een boompje met kleine bladeren. Lichtgroen, helblauw. Zo mooi. Zulke heftige kleuren.

Kg^_YV\''_ja^!8Zcigjb

Op de dvd een paar jongens voor Mitchel. Dai Carter springt eruit. Wanneer we bellen blijkt hij naar Zuid-Frankrijk vertrokken te zijn. Dat
bevestigt wel dat hij geknipt is voor de rol. Vijftien jaar en zo eigengereid. Een paar dagen later is hij aan de telefoon geweest en komt hij
terug naar Nederland. ‘Kom maar naar de bloemenstal op de hoek’,
zegt hij als ik bel, ‘m’n ouders zijn er niet, ik ben aan het koken, eet
maar mee als je wilt.’ We eten pasta, net zoals Mitchel in de film macaroni kookt voor Kiki. Eigenlijk is het Mitchel al, zoals hij daar zit.

;DID7D77GDCH=D;;

OdcYV\'.bZ^!6bhiZgYVb"CddgY

Kg^_YV\*Vj\jhijh!7dhZcAdbbZg

Zo slecht geslapen. M’n bed uitgesprongen toen de wekker bleef gaan.
Gedoucht, geschoren, boven bij de metro voelde ik m’n kin, stoppelig,
en straks vergadering. Slechte droom gehad over de film. Mensen in
een woonwagen tegen wandjes van paars fluweel. Iedereen de hele tijd
in zijn eentje, er gebeurde niets. Ik verveelde me dood, de zaal liep
leeg. Iris (Otten, productieleidster) stond me met opgetrokken wenkbrauwen aan te kijken: wat had je dan verwacht, moet je maar geen
arthouse-film willen maken.

BVVcYV\&.hZeiZbWZg!6bhiZgYVb"CddgY

Het draaien zit er bijna op. Een circustentbouwer sloeg een paal door
de hoofdstroomkabel van Noord, de hele wijk zat zonder elektriciteit.
Stonden we daar met onze honderdvijftig figuranten een kickboksgala
na te maken. Dat liep even in het honderd.

BVVcYV\(d`idWZg!7dhZcAdbbZg

Ik lees Chronicles van Bob Dylan. Hij introduceert veel namen, weidt
uit over geschiedenis, anekdotes die niets met zijn werk te maken hebben, behalve dan dat ze illustreren hoe en waardoor hij geïnspireerd
raakt. Hij introduceert The Dutchman, uitbater van een café die is
doodgestoken door de eigenaar van het pand. Hij ligt in een plas bloed
in de sneeuw. Dat was de laatste keer dat Dylan naar dat café ging.
That’s it, verder schrijft hij er niet meer over. Hoe plotloos kun je vertellen en het toch nog boeiend houden?

Kg^_YV\&-cdkZbWZg!7dhZcAdbbZg

Eindelijk, het is een film geworden. Met David (Dramm, componist) had
ik het over het tempo van de film. Dat is niet extreem. Het kijkt
behoorlijk lekker weg, je hoeft er weinig moeite voor te doen. Is het
niet een beetje te snel? Hij vindt het typisch een film van mij. Waar zit
dat dan in? Hij zegt de overgangen tussen de scènes. De momenten
waarop het verhaal zich afspeelt, vaak op momenten van mijmering,
bepaalde tijden van de dag of momenten tussen de actie. Zelf neemt
hij zich ook wel eens voor iets heel anders te gaan componeren, maar
uiteindelijk blijkt het dan toch weer zijn eigen tempo en dynamiek te
hebben. Zo is het schijnbaar ook met deze film. Als je je eigen stijl probeert te ontwikkelen zit je vast aan je eigen ritme. Eigenlijk een zeer
geruststellende gedachte om je beperking te vinden in wat je zelf goed
vindt, om volledig te vertrouwen op je intuïtie.!
AVc\Zga^X]i!CZYZgaVcY'%%+gZ\^ZZchXZcVg^d9Vk^YAVbbZghXVbZgVAZccZgi=^aaZ\ZbdciV"
\Z?VVeEgVVbhigV\Zaj^Y?dhiZc@addhiZgbjo^Z`9Vk^Y9gVbbegdYjXi^dcYZh^\c;adg^hKdh
egdYjXi^Z>g^hDiiZcBdiZa;^abhY^hig^Wji^Z&BdgZ[^abYjjg-*ÉbZiGVnbdcYI]^gn!9V^8VgiZg!
G^Vc<Zgg^ihZc!BZadYn@aVkZg
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c^ZjlaZkZc^ciZWaVoZc#=Zi^h
YVcdd`kddgVa]^hidg^hX]WZhZ[!
lVVgbZZYZ^ckgdZ\Z6bZg^`VVc"
hZVc^bVi^Z\ZheZX^Va^hZZgYZY^h"
ig^WjiZjg>c`lZaa>bV\Zh[^abe_Zh
j^iYZYg^ZZZghiZgZZ`hZcZcZZc
eVVg[gV\bZciZckVcYZdekda"
\Zgh]ZZ[ij^i\ZWgVX]i#BZiZZc

=Zi7Za\^hX]ZAjb^gZWgZc\iYZ
`dbZcYZbVVcYZcZZcVX]iiVa[^abhkVcAdj^hBVaaZj^i
deYkY!Y^Z^cCZYZgaVcYYddgK^YZd$;^ab:megZhhdeYZ
bVg`ildgYZc\ZWgVX]i#9ZZZghiZilZZi^iZaho^_c
^cb^YYZahj^i/BVaaZÉhYZWjji[^ab6hXZchZjgedjg
aÉX]V[VjY&.*,Zc]ZiVjidW^d\gV[^hX]Z6jgZkd^g!aZh
Zc[Vcih&.-,#6hXZchZjgedjgaÉX]V[VjY\ZaYiVahYZ
[^abY^ZYZCdjkZaaZKV\jZ^caZ^YYZZcYZWZZaYZckVc
YZkZgbdZ^YYddgYZhigViZckVcEVg^_hhaZciZgZcYZ
?ZVccZBdgZVjo^_ccZioddckZg\ZiZa^_`VahYZbZZhaZ"
eZcYZ!\Zbegdk^hZZgYZ_VoohXdgZkVcB^aZh9Vk^h#Kddg
BdgZVjWZiZ`ZcYZYZ[^abZZcYddgWgVV`ZccVZZckda"
\ZcYZhVbZclZg`^c\bZiAdj^hBVaaZkddgAZhVbVcih
&.*-lVho^_!bZicVbZ^c^ciZaaZXijZaZ`g^c\Zc!YZ
edejaV^ghiZVXig^XZkVcY^Zi^_Y#
>c6jgZkd^g!aZhZc[VcihkZglZg`iZBVaaZYZigVjbVi^"

@jc\;j=jhiaZ9ZoZ
]nhiZg^hX]Zdekda\ZgkVc8]dlh
X]VgbVciZH]Vda^cHdXXZg'%%'
]ZZ[iYj^YZa^_`bZZg\ZaY\Z`dhi
YVco^_ckddg\Vc\Zg#:ZcaVl^cZVVc
heZX^VaZZ[[ZXiZcZc^c\Zl^``ZaYZ
kZX]ihXcZh^h]Zi\Zkda\#=ZikZg"
lVggZcYZbVVgiZ\Za^_`Zgi^_Y]ZZa
h^beZaZkZg]VVa!dkZgYZZZjl^\Z
hig^_YijhhZc\dZYZc`lVVY^cZZc
VX]iZgWjjgi!^hdcYZg]djYZcYZc
hnbeVi]^Z`^cWZZaY\ZWgVX]i!bVVg
YZiddc^hZg\dcZkZcl^X]i^\#>ckZc"
i^Z[!\gVee^\ZcZZcajhikddg]Zi
dd\!bVVgdd`X]Vdi^hX]![aVjlZc
kZgbdZ^ZcY#A^Z[]ZWWZghkVccd\
bZZgX]VdhkZgl^_h^`Y^gZXiYddg
cVVg]ZiVjY^dXdbbZciVVg!kZg"
odg\YYddggZ\^hhZjg8]dlZc
Zc`ZaZVXiZjgh#LZiZchlVVgY^\]Z"
YZcZc[aVjl^iZ^iZcldgYZc]^Zg^c
]dd\iZbedV[\Zl^hhZaY!eVhhZcY

Va\ZbZcZ^caZ^Y^c\dkZg=Zgg^bVc
bZiZc^\Z[Vc[VgZVVc\Z`dcY^\Y
VahÈlVVghX]^_ca^_`YZZZghiZolVg"
iZhig^eiZ`ZcVVgkVc6bZg^`VÉZc
Zc`ZaZ`dgiZ^cigdYjXi^ZhkVcYZ
V[odcYZga^_`ZgZZ`hZc#Kees Driessen
KZgZc^\YZHiViZc&.&+"&.'*gZ\^ZAZdcHZVga!
;gVc`BdhZg!7Zgi<gZZc!KZgcdcHiVaa^c\hZc
L^aa^VbCdaVciZWZhiZaaZck^Vlll#^c`lZaa^"
bV\Zh^c`#Xdb

hX]Z]Zg^ccZg^c\ZcVVcYZi^_YYVi]^_Vah_dX]^Zi^_YZch
YZddgad\deZZc^ciZgcVVioVi#=^_lZgY]VgY]VcY^\bZi
YZlgZYZgZVa^iZ^ikVcYZddgad\\ZXdc[gdciZZgYidZcYZ
<ZhiVedZZcVVciVakVco^_c_ddYhZkg^ZcY_ZhdeeV`iZ#
BVaaZkZglZg`iZY^i\Z\ZkZcidiZZcdcigdZgZcYZ[^abY^Z
de\ZcjVcXZZgYZl^_oZi]ZbVÉhVahXdaaVWdgVi^ZZckZg"
oZiVVchc^_Yi#7Z^YZ[^abho^_c`Zjg^\de\ZedZihiZc]ZW"
WZc\ZgZhiVjgZZgYWZZaYZc\Zaj^Y#CVk^\Vi^ZYddgYZ
bZcjÉh^hZZckdjY^\ZcYZhX]^_[_Zho^_ckZgeV`i^cbdd^
kdgb\Z\ZkZc]dZh_Zh#9ZZmigVÉhkdZ\ZckZgYZglZ^c^\
idZZco^_cW^ccZcYZeZg`Zc\Z]djYZc#
Laurens van Laake
;gVc`g^_`&.*,6hXZchZjgedjgaÉX]V[VjY;gVc`g^_`$7G9&.-,
6jgZkd^g!aZhZc[VcihgZ\^ZAdj^hBVaaZ
Y^hig^Wji^ZK^YZd$;^ab:megZhh

gdbbZa^\dcYZgi^iZaY#
9ZoZZgkZgodg\YZYkYWZhX]^`ikZg"
YZgdkZgZZcj^i\ZWgZ^YZbV`^c\d[!
bZiVVcYVX]ikddgVaaZ[VXZiiZckVc
YZ^c\Zl^``ZaYZegdYjXi^Z#J^iZg"
VVgYiZcZc`gdbbZcY[aVjlVVc\Z"
`dcY^\YYddgZc`ZaZVXiZjghZc
Zci]djh^Vhi^cZa`VVg\ZoZi#KddgVa
aZj`^h]ZidbYZYddg\VVchhX]j"
lZhijci\gddibZZhiZgNjZcLd
E^c\WZ`ZcYkVcdcYZgVcYZgZYZ
BVig^m"Zc@^aa7^aa"[^abhZci]djh^"
VhiiZo^ZcegViZc#9ZilZZkZgl^_"
YZgYZhXcZho^_cc^ZiodW^_odcYZg0
]Zio^_c[Z^iZa^_`kVg^Vi^Zhde
WZhiVVcYZhXcZh^cYZ[^ab#9VVg"
ZciZ\Zc^hZZcaVc\dc\ZYldc\Zc
^ciZgk^ZlbZiYZhnbeVi]^Z`Z8]dl
lZaZg\\ZhaVV\Y#=^_\ZZ[ikZZaVX]"
iZg\gdcY^c[dgbVi^ZZc\VVij^i\Z"
WgZ^Y^cdekgV\ZcdkZgVXiZjghZc
]ZboZa[#GZ\ZabVi^\ldgYiZg[a^c`

\ZaVX]Zc!lVic^ZikZgldcYZga^_`^h
bZiodÉcYgd\ZbVVgYj^YZa^_`oZZg
^ciZaa^\ZciZ^ciZgk^ZlZg#:ZcaZj`Z
bdciV\ZkVcZZcgZZ`hWaddeZgh
bVV`i]Zi\Z]ZZa^chi^_aV[#9ZoZ
YkY\ZZ[iYZ[^aboZ`ZgZZcbZZg"
lVVgYZ#Sanne Veerman
=dc\`dc\'%%)gZ\^ZHiZe]Zc8]dlY^hig^Wji^Z
HdcnE^XijgZh=dbZ:ciZgiV^cbZci
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I]ZBVX]^c^hi9Z

HZhh^dc.'%%&ZcaZkZgidd`
]^ZgkV`lZg`V[#9Zdc\ZWgj^`Z"
idjgYZ[dgXZ"V[kVa`jjgkVc
a^_`Z[aZihZ`aZjgZcojaaZcbZc^\
]dd[YgdaheZaZg8]g^hi^Vc7VaZ
YkY"`^_`ZgYdZcYZc`ZcYVi
odg\YZVakddgYZcdY^\ZejWa^"
YZiZaZk^h^Z]ZiWZ\ZkZc]ZZ[i!
X^iZ^ikddgYViYZ[^abkZghX]ZZc! bVVgYZ[^abo^ZiZg[VciVhi^hX]
bVVgidX]^ho^_c^cigdYjXi^Z
j^i#9ZYkYWZhX]^`idkZgZZc
hX]d``ZcY#;Z^i^hlZaYVio^_c
eg^bVj^i\ZWgZ^YZbV`^c\d[!
\ZbVV`iYddgYZ^cXjai`g^c\Zc
\ZgVVbiZVX]i^\ZkZghX]^_c^c\
WZ`ZcYZHeVVchZgZ\^hhZjg
eg^bVeVhiW^_]Zii]ZbVkVc
CVX]d8ZgYV!kZgVcilddgYZa^_`
YZ[^ab!lVVg^cZZcYddghcZZ
kddgZZckVcYZbZZhicVgZ
[VWg^Z`hlZg`ZgaZiiZga^_`Zc
ZcdckZg\ZiZa^_`Z`dgiZ[^abh
[^\jjga^_`ldgYikZgiZZgYYddg
ZZcYj^hiZg\Z]Z^b#9Z[^ab`Zci dd^i!6[iZgbVi]&..)#Dd`bZi
gVV`kaV``ZcbZiZZc]ZaZgZZ`h YdXjbZciV^gZbViZg^VVa`Vc]^_
hedd`[^abhkVcYZaVVihiZ_VgZc! eg^bVj^iYZkdZiZc#<ZZc\aVY
\ZbdciZZgYkZg`ddeegVVi_Zkda
^cXajh^Z[YZkZggVhhZcYZdci"
`cde^c\!bVVglZZiYZhdcYVc`h egViZcYZ]dd[YZcYjh!bVVgZZc
[VhX^cZgZcYZ!i^_YZchYZegd"
bV``Za^_`YZb^YYZabVViiZ
YjXi^Z\ZhX]diZcYdXjbZciV^gZ#
dcihi^_\Zc#
KZgYZgo^_cZgVX]ikZgl^_YZgYZ
GZ\^hhZjg7gVY6cYZghdclVh
hXcZhkddgo^ZckVcdei^dcZZa
ZZgYZgkZgVcilddgYZa^_`kddg
]ZiYj^hiZgZZcdc]Z^aheZaaZcYZ XdbbZciVVgYddggZ\^hhZjg

.Hdc\h6aaZh[^abZgB^X]VZa

6cYZghdc#9ZoZaVVihiZkZgodg\i
dd`YZeg^bVXdbbZciVVgigVX`
W^_YZ[^ab#:cVah_ZZX]il^ai
hX]g^``ZcbdZi_ZY^gZXicVYZoZ
[^ab]ZikaV`YVVgcVde\ZcdbZc
7VibVc7Z\^ch8]g^hide]Zg
CdaVc!'%%*WZ`^_`Zc!bZiZZc
Y^ibVVaVWcdgbVVade\ZedbeiZ
8]g^hi^Vc7VaZ#Sanne Veerman
HeVc_Z'%%)gZ\^Z7gVY6cYZghdcY^hig^Wji^Z
EVgVbdjci=dbZ:ciZgiV^cbZci

L^ciZgWdiidb]VYdeo^_ckZgaVc\a^_hi_Z
cd\ZZchZ`h[^abhiVVc!bVVgY^Z`Vc
]^_cjdd`V[higZeZc#9Z[^ab!dkZgZZc
`dgihidcY^\ZgZaVi^ZijhhZcZZcbVc
ZcZZckgdjl!l^hhZaiZZcgZZ`hkVc
cZ\ZcXdcXZgi[gV\bZciZcV[bZiZZc
hZg^ZZmea^X^ZiZhZ`hhXcZh#=Zi^h
VaaZbVVahbVV`kda\ZYVVcZcbdd^^c
WZZaY\ZWgVX]i!bVVgYZkgVV\Wa^_[i
lViYZ`^_`ZgZgbZZVVcbdZi#=Zi^h
c^ZiZX]idel^cYZcYZclVVghX]^_ca^_`
dd`c^ZiodWZYdZaY!ZZckZg]VVa^hZg
c^ZiZc_ZaZZgiYZilZZ]dd[YeZghdcZc
c^ZikdaYdZcYZ`ZccZc#:go^_c]ZaVVh
dd`\ZZcZmigVÉhY^ZkddgkZg]ZaYZg^c\
`jccZcodg\Zc#6ahZmeZg^bZci^ciZ"
gZhhVci!Vah[^abb^cYZg#
Sanne Veerman
KZgZc^\Y@dc^c`g^_`'%%)gZ\^ZB^X]VZaL^ciZgWdi"
idbY^hig^Wji^ZEVgVY^hd=dbZ:ciZgiV^cbZci

Dd`j^i
>X]^i]Z@^aaZg
H]^c_^>h]^YV^gV!'%%'
9ZVc^bZ"egZfjZakVcYZ\Za^_`cVb^\ZheZZa[^ab
j^i'%%&]ZZ[iY^ZchgZ\^hhZjgB^^`ZIV`Vh]^VahZZc
kVcYZhiZbbZcZcWa^_[iY^X]iZgW^_YZdg^\^cZaZ
bVc\VkVc=^YZdNVbVbdid#7Z]ddga^_`\ZiZ`ZcY!
WZeZg`i\ZVc^bZZgYbVVglZabZiZc`ZaZ\dZYZ
Z[[ZXih]dihodVah]Ziig^aaZckVc]ZiWZZaYVahZZc
]VgihaV\W^_deadeZcYZheVcc^c\ZcZc`ZaZ\gdkZ
\ZlZaYhhXcZh#EhnX]dad\^hX]Zc^\ho^ch\ZcjVc"
XZZgY!bZi>X]^dec^ZjlVahYZhZ`hjZZa\ZigdZ"
WaZZgYZbddgYbVX]^cZ# KD
9jiX];^abldg`h=djhZd[@cdlaZY\Z

IdnHidgnIdnHidgn'
?d]cAVhhZiZg!&..*?d]cAVhhZiZg!6h]7gVc"
cdcZcAZZJc`g^X]!&...
=Zii^Zc_Vg^\_jW^aZjbkVcYZZZghiZVkdcYkja"
aZcYZXdbejiZgVc^bVi^ZWZl^_hi]ZikV`bVchX]Ve
kVcYZE^mVg"Vc^bVi^ZhijY^d/deYZbZchZcZcYZ
]dcYcV^hc^ZihVVcYZ[^abkZgdjYZgY#>ckZg]VVa
ZcdeWdjl^h]^_WdkZcY^ZcZZchij`WZiZgYVco^_c
dekda\Zg!Y^ZWa^_`ZchYZXdbbZciVgZcYZZah^h
de\ZWdjlYj^idkZg\ZWaZkZchXcZh!`VgV`iZghZc
^YZZ ckVcYZZac#Bdd^hiZZmigV^hZZcZci]djh^"
VhiZ!_dc\ZchVX]i^\Z\Z]Zj\ZcWgV^chidgbkVck^Zg
bZYZlZg`ZghVVcYZZZghiZIdnHidgn!dcYZgl^Z
gZ\^hhZjgZcE^mVg"he^a?d]cAVhhZiZg!Y^ZbZbd"
gZgZc]dZYZ[^abeVhkVcYZ\gdcY`lVbidZcoZ
b^cYZg\^c\Zcaj^hiZgZccVVg9^hcZn!Y^ZkgZZhYZ
YVi]Ziegd_ZXiÈiZ`^cYZgVX]i^\ÉodjldgYZc#KD

;aVjWZgihBVYVbZ7dkVgn&..&!YZj^ihiZ`ZcYZ
Gji]GZcYZaa"VYVeiVi^ZAVXgbdc^Z&..*Zc
]ZilVVg\ZWZjgYZkZg]VVadkZgZZckgdjlY^ZlVi
W^_kZgY^ZcibZiVWdgijhegV`i^_`Zc^cYZIlZZYZ
LZgZaYddgad\JcZV[[V^gZYZh[ZbbZh&.--#7^_
Yg^Z[^abh\ZZ[i8]VWgdakVcVX]iZgYZbdciV\ZiV[Za
È[^abaZhÉ!W^_YZVcYZgZilZZo^iZZcbV`^c\d[#AW
IdiVa;^ab=dbZ:ciZgiV^cbZci

I]ZHigVc\ZAdkZd[BVgi]V>kZgh
AZl^hB^aZhidcZ!&.)+Zc
9ZiZXi^kZHidgnL^aa^VbLnaZg!&.*&
IlZZ\ZlZaY^\Z[^abhbZi@^g`9dj\aVh^cYZ
]dd[Ygdaj^iYZ]dd\i^_YV\ZckVcYZ[^abcd^g#
HX]VeeZa^_`\Zeg^_hY!bZij^ihiZ`ZcYZigVch[Zgh
bVVg\ZZcZmigVÉh#6L
EVgVbdjci=dbZ:ciZgiV^cbZci

H^hiZghZcDWhZhh^dc
7g^Vc9ZEVabV!&.,(Zc&.,+
7g^Vc9ZEVabVÈaZZcYZÉc^ZiVaaZZcXdbedc^hi7Zg"
8aVjYZ8]VWgda8daaZXi^Z
cVgY=ZggbVcckVc=^iX]XdX`!bVVgdd`[a^c`lVi
K^_[Yddg8]VWgda\ZgZ\^hhZZgYZ[^abhbZi>hVWZaaZ i]ZbVÉhZcbdi^ZkZckVcYZbVhiZgd[bVn]Zb#
=jeeZgi^cYZ]dd[Ygdao^_ckZgoVbZaY^cYZÈ8aVjYZ AZj`dbiZo^Zc!bVVgW^_=^iX]XdX`kdZa_Zdd`
8]VWgda8daaZXi^ZÉÄb^cYZgYVci^ZcegdXZcikVc
^Zih!oZ`ZgW^_KZgi^\d&.*.!YZ[^abY^Z9ZEVabV
o^_c\Z]ZaZdZjkgZ#9VVgdcYZgilZZ[^abhY^Zcdd^i ^cDWhZhh^dcdWhZhh^Z[VVc]VVai#9ZEVabVaVVi
_Z`djY#>Y^ddiYViYZoZilZZ[^abhVahÈ7g^Vc9Z
^cCZYZgaVcYo^_cj^i\ZWgVX]i/YZdea^X]iZgh[^ab
G^ZccZkVeajh&..,ZcBZgX^edjgaZX]dXdaVi
EVabV8daaZXi^dcÉkZghX]^_cZc#<ZZcZmigVÉh#AW
6";^ab=dbZ:ciZgiV^cbZci
'%%%#9ZVcYZgZ[^abho^_cYZkZg[^ab^c\kVc
7jZcVK^hiV=dbZ:ciZgiV^cbZci
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7Zc"=jg
L^aa^VbLnaZg!&.*.
:ZckVcYZWZhiZ]^hidg^hX]ZheZ`iV`Za[^abhdd^i
kZghX]^_cicjdec^Zjl^cZZck^Zg"Y^hX"ZY^i^Z#BZi
YZ]dd[Y[^abiZgZX]ikZghegZ^YdkZgilZZhX]^_kZc!
kZaZZmigVÉhdeYZYZgYZY^hXZcYZcd\hiZZYh
^bedcZgZcYZol^_\ZcYZkZgh^ZkVc;gZYC^Wad
j^i&.'*de]Zik^ZgYZhX]^_[_ZbZibjo^Z`kVc
8Vga9Vk^h#6YZbWZcZbZcYZigVch[ZgZcZmigVÉh
Y^ZYdZclViZgiVcYZc#=dZlZa]Zide]Zi]dZh_Z
WZadd[YZ\Zaj^YhheddgbZiYZ\ZhdaZZgYZhXdgZ
kVcB^`adhGdohVdck^cYWVVg^h#AW
LVgcZg=dbZK^YZd

I]ZL^oVgYd[Do
K^Xidg;aZb^c\!&.(.
9Vc`o^_LVgcZghJaigVGZhdaji^dc"egdXZhheZX^VVa
j^i\ZkdcYZckddg]ZibV`ZckVcigVch[ZghkVc
Èi]gZZhig^eIZX]c^XdadgÉ"[^abho^ZiYZVaaZgc^ZjlhiZ
YkY"gZaZVhZkVcI]ZL^oVgYd[DoZgdd\kZgWa^c"
YZcYj^i#KZg\ZaZ`ZcbZiYZh^c\aZY^hXkVck^_[_VVg
\ZaZYZco^_cZgilZZc^ZjlZYdXjbZciV^gZhW^_\Z"
`dbZcY^ZkddgVa\VVcdkZgYZ^beVXiY^ZYZ[^ab
]ZZ[i\Z]VYdekZaZ\ZcZgVi^Zh`^cYZgZc$[^abbV"
`Zgh#=ZiVjY^dVgX]^Z[bZiYZdecVbZhZhh^ZhZc
VaaZa^ZY_ZhhiVViZg\Zaj``^\dd`cd\de#>c6bZ"
g^`V^hZgoZa[hZZcYg^Z"Y^hX"ZY^i^Z!bZik^_[ZZgYZgZ
;gVc`A#7Vjb"kZg[^ab^c\Zc!lVVgdcYZgYZL^oVgY
d[Do"kZg[^ab^c\j^i&.'*bZiDa^kZg=VgYn!ZcZZc
YdXjbZciV^gZdkZgYZVjiZjg#AW
LVgcZg=dbZK^YZd

iZchadiiZ



@g^h9Zl^iiZ

I]ZLVnlVgY8adjYkVcIhV^B^c\"A^Vc\^hZZckZg`Zcc^c\hidX]icVVg]ZibnhiZg^Z\ZcVVbY]ZibZchZa^_`Za^X]VVb#
<dZYkddgYZO^akZgZc7ZZgkddgYZ7ZhiZ6gi^hi^Z`Z7^_YgV\Zde]Zi;Zhi^kVakVc7Zga^_c'%%*

B
 ZZgH`g^Zc4LdgYVWdccZZ

9^ZWaZ^ZgcZOZ^i

:cdcikVc\&%cjbbZghkddgÏ ),!*% 9^ZWaZ^ZgcZOZ^id[AdkZ^hi]Z9Zk^a
>`cZZbZZc_VVgVWdccZbZci&%cjbbZghkddgÏ),!*%ZcdcikVc\YZYkYkVc!9^ZWaZ^ZgcZOZ^i
!AdkZ^hi]Z9Zk^a
>chiZaa^c\ZcÏ+%!Ä0hijYZciZc$X_e$ eVh+*Ï(-!*%0Wj^iZcaVcYÏ+%!Ä
cVVb

eX$eaVVih

ZbV^a

VYgZh

iZaZ[ddc

\ZWddgiZYVijb

>`\ZZ[ZZc_VVgVWdccZbZciXVYZVjZcdcikVc\VahYVc`YZYkYkVc!9^ZWaZ^ZgcZOZ^id[kVc!AdkZ^hi]Z9Zk^a
c^ZjlZVWdccZZ

iZaZ[ddc

ZbV^a

VYgZh

eX$eaVVih

\ZWddgiZYVijb

VVcWgZc\Zg

iZaZ[ddc

VYgZh

eX$eaVVih

]VcYiZ`Zc^c\
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