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Z^\ZccV\ZahVadc#DbY^Z
YgddbhcZaaZgW^_Za`VVgiZ
kZgY^ZcZc!`ajhiYZ`VehiZgV[
ZcidZW^_VahZhXdgi#DeZZc
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Y^c\oVa8]VciVao^_cZc^\ZZg["
\ZcVVbldgYZc#CVaVc\l^`"
`ZcZclZ\ZcZccVbdZ^a^_`Z
\ZhegZ``ZcbZi]VVgkg^ZcY
GdW^c7Vhi^VVcGV\VhcZZbi
8]VciVa]ZikddghiZaVVc#9Vc
`cVei?VXdWhZcde!ZckZgVc"
YZgi]ZikZghiVcYh]jlZa^_`^c
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heZZahiZgG^[`VAdYZ^oZcZZc
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6g_ZckVcYZg<g^_c!Y^ZidX]
idikZZa^chiVVi^h!`VcZgdd`
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KVcYZi^ZcbZZhigZXZciZ[^abe_Zhj^i
]Zi@DGI"egd_ZXihiVVcZgk^Zgde]Zi
hX]^_[_Z!lVVgdcYZgYZl^ccVVgkVc
YZCEHeg^_hkddgYZ`dgiZ[^ab'%%*!
:hi]ZgGdihÉ9^Vadd\dZ[Zc^c\ÄZZc
hiZg`hiVVai_ZhigZVbd[XdchX^djh"
cZhh"X^cZbV#9ZVcYZgZYg^Zo^_c]Zi
\ZZhi^\Z6ccV>>BVg^VJ^iYZ]VV\!
lVVg^cZZc`dZ_VadZghldgYideYZ
`ZghkZghZWgj^YkVcYZWdZg!7dg^h
EVkZa8dcZchi^_Yhi^aoZi"[^ab9^aZbbV
Zc]Zi]jbdg^hi^hX]Z=Zig^_ZmVbZc
IVaajaV]=VoZ`VbeHX]lVW#

6c^bVi^Z[^abh

KVcYZVX]iVc^bVi^Z[^abhkVaaZcZg
WZ]ddga^_`kZZa^cedh^i^ZkZo^cde#Od
bVV`i;adg^h@VVn`bZiI]ZDgYZg
:aZXigjhZZceZg[ZXiZhVi^gZdeYZ
cVijjg[^ab!^cXajh^Z[ZZcYgd\Z[Z^iZc
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YZXaVbZgZcYZkd^XZ"dkZg#@VVn`
V[\ZhijYZZgYVVcYZHi#?ddhi6XV"
YZb^Z^c7gZYVXdbW^cZZgYZegVX]"
i^\Za^kZVXi^dc"decVbZckVcZZckZg"
aViZc^cYjhig^ZZa\ZW^ZY^c9j^ihaVcY
bZi(9"Vc^bVi^Z!lVVg^c]ZiXdcXZei
kVcZZc\ZcYjhigVa^hZZgYZcVijjg
YZkda\ZcYZhiVe^cYZZkdaji^Z\Za"
ajhigZZgYldgYi#OdhX]VggZaZcZg
VaaZgaZ^XdbejiZgdcYZgYZaZcgdcY
VahZZcc^ZjlZ^chZXiZchddgi!i]Z
dgYZgZaZXigjh#9Z[^abldcde]Zi
V[\ZadeZcCZYZgaVcYh;^ab;Zhi^kVa
YZIVaZciEgd"6lVgY#@VVn`oZiiZ
bZio^_cXdaaZ\VH^akVcYZgLdZgY
B^XdW^Vdelll#b^XgdW^V#ca!bZi
VahYdZac^ZjlZbZY^V^ciZoZiiZcdb
YZ\gZchijhhZca^kZVXi^dcZcVc^bV"
i^ZiZhaZX]iZc#Dd`KVcYZgLdZgY
XdbW^cZZgi^cHl^b(9"iZX]c^Z`Zc
bZia^kZVXi^dcÄZZckZg]VVadkZg
WZkgjX]i^c\$^c"k^igd[Zgi^a^hVi^Z#6c^"
bVi^ZegdYjXZci^aAjhiZg^hkZgiZ\Zc"
lddgY^\YbZi8`dZÉhaZj`ZHVY9d\!
H_VV`BZ^a^c`hI]ZEgdXZhh^dcZc
6cYg7Zg\hÉIZYYn!lVVg^cZZcdjYZ
bVc^cZZchcZaaZ!jgWVcZlZgZaY
dciYZ`iYVi]ZiidX]ZX]i\ZYVVc^h
bZi^ciZgbZchZa^_`XdciVXi#
9Vco^_cZgcd\EVjaZcBZccdYZ
Cdd^_ZghIZhiDcZIld!lVVg^cZZc

`ajlZcZaZXig^X^iZ^ih`VWZahdcilVgY
bdZildgYZc!kddgYViZg\Zodc\Zc
`VcldgYZcZc9djlZ9^_`higVÉhI]Z
LVh]^c\BVX]^cZ!lVVg^cZZcbVcVa
oVeeZcYb^YYZc^c]Zic^Zjlh!gZXaV"
bZhZcheZah]dlhiZgZX]i`dbi#9Vi
^hidX]ZkZclViVcYZghYVckVcV[ZZc
V[hiVcY_ZcVVgYZWZZaYWj^h`^_`Zc#
:ZcWZZi_Z[aVjl^h]Zi\ZWgj^`kVc
YZ`aZjgZcgddYZcl^iZcXdaVWa^`_Zh
ÄZZclVidWa^\ViZ`g^i^Z`de6bZg^"
`VÉhVadbiZ\ZclddgY^\]Z^Y#
:c[^ab^hde\ZcdbZckVcYZV[hij"
YZZg[^abhkVcYZCZYZgaVcYhZ;^ab
ZcIZaZk^h^Z6XVYZb^Z!bVVgYVclZa
ZZc]ZZa\dZYZ/9Vk^YKZgWZZ`hHj^"
X^YZ]da^YVno^ZH`g^Zc+kVc'%%*#

HedcoZc

=Zio^_ckddgVaYZbZZgZmeZg^bZc"
iZaZ[^abhY^Z^cYgj`bV`Zc#Od
bVV`i=VchBjaaZgbZiDhigV`dZZc
WdZ^ZcYi^bZ"aVehZ"[^abe_ZlVVg^c
]^_YddgYZGdiiZgYVbhZ]VkZckVVgi#
9ddg]Zi]d\ZXVbZgVhiVcYejciZc
]ZikZghcZaYkddgW^_\a^_YZckVcYZ
i^_YdcihiVViZZck^hjZZa\ZY^X]i!ZZc
dYZVVcYZ]VkZc#:ZcVcYZgk^hjZZa
\ZY^X]i!ZZcdYZVVc\aVoZclVhhZgh!
^h9ZWW^Z@aZ^_ch<aVoZclVhhZghj^i
]Zi@dgiGdiiZgYVbh"egd_ZXi#OZ

:hXdgiCZYZgaVcY'%%+gZ\^ZZchXZcV"
g^d;gVc`@ZiZaVVgXVbZgVGZbXd7V`"
`ZgbdciV\ZH{cYdgHdZiZbVc\Zaj^Y
H^bdcZ<VaVkVo^egdYjXi^dcYZh^\c6gcZ
AZYYnegdYjXZciZc=VccZ`ZC^ZchZc
6cidcHb^ibZiG^[`VAdYZ^oZc!7Vhi^VVc
GV\Vh!Idb?VchZc!Idc@Vh!HVWg^cV

kVc=VaYZgZc!@ZcVcGVkZc

kda\YZ\aVoZclVhhZghY^ZdjYZglZih
bZi]djiZcaVYYZgh!gj^iZcl^hhZghZc
hedcoZc^cYZlZZgo^_c#9^ZldgYZc
V[\ZoZiiZ\ZcZZc\ZVkVcXZZgYZWV`!
lVVgbZZZZcZZcoVbZ\aVoZclVhhZg
lda`Zc`gVWWZghV[YVVai#KddgVaYZ
decVbZhkVcj^igVgZXVbZgV]dZ`Zc
ZcYZbdciV\ZbV`Zc]ZiZZcW^_odc"
YZg[^abe_Z#
9ZYkY^hdd`[gjhigZgZcY#OdhiVVc
VaaZZcYZZZghiZVX]ib^cjiZckVc
:aWZgikVcHig^Zch[did[^abLZgZaY
kVchi^ahiVcYZgde!lVVgcVYZWddY"
hX]Ve^cWZZaYkZghX]^_ciYVi_ZYZYkY
`jciWZhiZaaZcVah_ZYZ]ZaZ[^abl^ai
o^Zc#:kZcZg\Zga^_`o^_cYZXdchiVci
o^X]iWVgZad\dÉhkVc=djhZd[H]dgih
Zc=daaVcY;^ab#>Zihb^cYZgZg\/
hdbhdciWgZ`ZcYZaVVihiZbjo^`VaZ
hZXdcYZckVcYZ[^abh#OZo^_clVi
VaiZ`gVe\ZbVhiZgY#BVVg\dZY!_Z
bV\ZZc\Z\ZkZceVVgYc^Zi^cYZWZ`
`^_`Zc#

:hXdgi^hiZo^ZcdeoViZgYV\VkdcY',
bZ^deCZYZgaVcY(#
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7^_\ZkdZ\YW^_YZoZH`g^Zck^cYi
jYZYkYÈ9jiX]H]dgih'%%*É!
hVbZc\ZhiZaYYddg]Zi=djhZ
d[H]dgihZc=daaVcY;^ab!bZi
ZZchZaZXi^ZkVcgZXZciZ`dgiZ
[^abh!Vc^bVi^ZZcZc`ZaZbZZg
ZmeZg^bZciZaZ[^abh#
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&&YZ;Zhi^kVad[:jgdeZVc;^abhdcL]ZZah

<gddiaVcY!Ijg`^_Z

7ZZaYZc<Zaj^Y/9Z`ZjoZkddg
Y^\^iVa^hZg^c\^hiZgZX]i
>cH`g^ZckVc[ZWgjVg^'%%+hiZai
6cYgLVVgYZcWjg\YVi]Zi
CZYZgaVcYh>chi^ijjikddg7ZZaYZc
<Zaj^YÈWdiZgde]Zi]dd[Y]ZZ[iÉ
\Zo^ZcYZ`ZjoZY^Z]Zi^chi^ijji
bVV`idbiZY^\^iVa^hZgZc^ceaVVih
kVciZXdchZgkZgZc#@aVVgWa^_`Za^_`
]djYiYZVjiZjgZgZZcVcYZgZ
bZc^c\decVYVcYZgj^bk^_[i^\
egdb^cZciZc^cYZCZYZgaVcYhZ
[^ablZgZaY!Y^ZYZ\ZoVbZca^_`Z
eZi^i^ZkVc]Zi;^abbjhZjbZc
7ZZaYZc<Zaj^YVVcYZhiVVihhZ"
XgZiVg^h^ccdkZbWZgdcYZgiZ`Zc"
YZc#=^ZgdcYZgoZiiZclZYZ[Z^iZc
cd\ZZchdeZZcg^_/YZoZeZi^i^Z^h
kVc]Zi\gddihiZWZaVc\kddgYZ
[^ablZgZaYZcYZ`ZjoZkddgY^\^iV"
a^hZg^c\^hiZgZX]i#

9ZaiVeaVc

Gj^bk^_[i^\dg\Vc^hVi^Zhj^iYZ
lZgZaYkVc[^ab!dbgdZe!lZiZc"
hX]Ve!dcYZgl^_hZcXjaijjgdcYZg"
iZ`ZcYZcYZeZi^i^ZkVc'&cdkZb"
- advertentie -

WZg'%%*kVc7ZZaYZc<Zaj^YZc
]Zi;^abbjhZjb!lVVg^clZgY
\ZeaZ^iYViYZdkZg]Z^YcjZ^cYZa^_`
ZZch\Z]ddg\ZZ[iVVc]ZiVYk^Zh
^cVjY^dk^hjZZaZg[\dZYiZ^ckZhiZ"
gZc>bbZgh!]ZiegdWaZZbkVc
iZ`dgihX]^ZiZcYZb^YYZaZckddg
WZ]djYkVc[^abZg[\dZYhaZZeiVa
k^_[Zcil^ci^\_VVg#?j^hiH`g^Zcodj
o^X]VVcbdZiZchaj^iZcW^_YZ[^ab"
lZgZaY!odVahkZgiZ\ZclddgY^\Y^c
YZoZeZi^i^Z#
C^ZiVaaZZc7ZZaYZc<Zaj^YZc]Zi
;^abbjhZjbaj^YYZcYZcddY`ad`#
7ZaVc\g^_`Zg^hYVidd`YZGVVY
kddg8jaijjg!]Zi]dd\hiZVYk^Zh"
dg\VVcde]Zi\ZW^ZYkVcXjaijjg!
YViYdZi^c]VVgVYk^ZhVVcYZ
hiVVihhZXgZiVg^hÈ9ZaiVeaVckddg
]Zi;^abWZ]djYÉkVcVj\jhijh
'%%*#
>c&.,.kZghX]ZZcVa]ZiZZghiZ
gVeedgidkZg[^abWZ]djY!bVVgZZc
higjXijgZaZdeadhh^c\aVVicd\
Vai^_Ydeo^X]lVX]iZc#Od^hZgkddg

YZBdcjbZciZcZZc@Vc_ZggZ\Z"
a^c\0kddgYZeVe^ZgZcVgX]^ZkZc^h
Zg]ZigZYY^c\hegd\gVbbVBZiV"
bdg[doZ0kddgYZbjhZVaZXdaaZX"
i^ZhlVhZg]Zi9ZaiVeaVckddg]Zi
8jaijjgWZ]djY#>cVaY^iZg[\dZY
]ZZ[iYZdkZg]Z^YkZaZb^a_dZcZc
\ZckZhiZZgYZco^_YdZiYVicj
cd\#D[lZa/]Zi^hi^_YYViYZdkZg"
]Z^Yo^X]]ZiWZ]djYkVc]Zi
VjY^dk^hjZaZZg[\dZYcZiodhZg^"
ZjhVVcigZ`iVahkVcZa`VcYZg
Zg[\dZY#:c]ZikVaiWVgiZ\ZcYVi
H`g^ZcYVic^ZidcYZghX]g^_[i#

HX]ZgeZ`ZjoZh

@^ZoZckddgY^\^iVa^hZg^c\^h`^ZoZc
kddg]ZiWZ]dZYZckddgkZgYZgZ
\ZWgj^`hhX]VYZZckddgidZcVbZ
^cWZhX]^`WVVghiZaa^c\kVc[^abh#
DcoZ`ZjoZ^hYVcdd`[^ab[^ab"
XdchZgkZg^c\XdchZgkZg^c\kVc
[^abde[^abkddgiZWZ]djYZcVVc
]ZiXjaijjg]^hidg^hX]ZcX^cZbVid"
\gV[^hX]bZZhiW^_odcYZgZbViZg^"
VVa#9VVgcVVhihigZkZclZZgcVVg
YddgY^\^iVa^hZg^c\YZ`lZihWVgZ
[^abhlVVgbd\Za^_`kddgkZgYZgZ
\ZWgj^`hhX]VYZiZWZ]dZYZcZcod
YZdg^\^cZaZciZWZ]djYZcZc
\Za^_`i^_Y^\kZgidc^c\bd\Za^_`iZ
bV`Zc#
;^ab[^ab"XdchZgkZg^c\^h^bbZgh
j^iZghi`dhiWVVg^ckZg\Za^_`^c\bZi
Y^\^iVa^hZg^c\#;^ab[^ab"XdchZgkZ"
g^c\`dhib^c^bVVaijhhZcYZ&%
Yj^oZcYZc&)Yj^oZcYZjgdeZg
heZZajjg0Y^\^iVa^hZg^c\YVVgZciZ"
\Zc+*%ZjgdeZgheZZajjg#=dZlZa
]ZiZZc[Z^i^hYViXdchZgkZg^c\kVc
[^abde[^abYZWZhiZlVVgWdg\
W^ZYikddgWZ]djYkVcY^ibViZg^"
VVa!cdeZcYZ`gVeeZb^YYZaZcY^Z
7ZZaYZc<Zaj^YiZgWZhX]^``^c\
ldgYZc\ZhiZaY!V[\ZoZiiZ\ZcYZ
ZcdgbZdbkVc\kVcYZXdaaZXi^Zh
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DkZg^\Zch!dbl^aaZkVcYZWZcd"
Y^\YZbVVgc^ZiWZhX]^`WVgZ[^cVc"
X^ cbdZhi7ZZaYZc<Zaj^YYZ
XdchZgkZg^c\hVXi^k^iZ^iZcVVc]Zi
gZhiZgZcYc^igVVi^cYZWjc`Zg^c
HX]ZkZc^c\ZchiV`Zc#=Zic^Zi
]dcdgZgZckVcZZcc^ZjlZ8ja"
ijjgcdiV"VVckgVV\kddgYZeZg^dYZ
'%%*Ä'%%-kddg]ZikddgioZiiZckVc
XdchZgkZg^c\kVcYZc^igVVi"Zc
VXZiVVi[^abXdaaZXi^Z^hYVVgYZWZi
VVc#>cYZ8jaijjgcdiVeZg^dYZ
'%%&"'%%)`gZZ\7ZZaYZc<Zaj^Y
lZaegd_ZXi\ZaYdbZZcYZZakVcYZ
c^igVVi"ZcVXZiVVi[^abXdaaZXi^ZiZ
XdchZgkZgZc#

6]bZi7dnVX^d\ajlVhZZc\Z c"
\V\ZZgYZVgihbZiZZc\gdiZ
a^Z[YZkddg[^ab!Y^ZWZ\^c_VgZc
cZ\Zci^\o^_ckZghX]^aaZcYZeVh"
h^ZhXdbW^cZZgYZYddgZZcYZZa
kVco^_ci^_Ykddg]Zi[^ab[Zhi^kVa
kVc6c`VgViZlZg`Zc#9VVg`a^`iZ
]ZikddgVabZi7VhV`:bgZ!ZZc
_dc\ZkgdjlbZiZZcbVcV\Z"
bZcideaZ^Y^c\ZccZiodÉc]Vgih"
idX]ikddgX^cZbV#IdZcYZ[Zhi^"
kVaY^gZXiZjg^c&..*kddgcVbZa^_`
o^Z`lVh!YgZZ[]Zi[Zhi^kVadeY^i
YncVb^hX]ZYjd#
DcYVc`h]Zi\gdiZhjXXZhlVhYZ
Y^gZXiZjgW^_iZgj\`dbhidciZkgZ"
YZc!_VadZghYVio^_cbZYZlZg`Zgh
]ZiodcYZg]ZbWZiZgYZYZc#
6aaZhbdZhiVcYZghZc7dnVX^d\aj
Zc:bgZlZgYZcdcihaV\Zc#OZ
WZhadiZchVbZcYddgiZ\VVcZc
WZ\dccZccd\YVioZa[YZ_VVgZZc
Z^\Zc[Zhi^kVa/;Zhi^kVad[:jgdeZ"
Vc;^abhdcL]ZZah!WZiZgWZ`ZcY
Vah;Zhi^kVadcL]ZZah#9g^Z_VVg
aViZgg^X]iiZc7dnVX^d\ajZc:bgZ
YZ6c`VgV8^cZbV6hhdX^Vi^Zde!
Y^ZiVakVcVXi^k^iZ^iZcdcieadd^i/
]Zidg\Vc^hZgZckVc[^ablZ`Zc!
Ijg`hZ[^ablZ`Zc^c]ZiWj^iZc"
aVcY!bZZlZg`ZcVVcXdegdYjX"
i^ZhZckddgVa!c`ZZgeZg_VVg!
]ZiZ^\Zc[Zhi^kVa#
;Zhi^kVadcL]ZZah]ZZ[iZZc
jc^Z`XdcXZei#=Zi^hZZcgZ^oZcY
[Zhi^kVaZcYjjgik^ZglZ`Zc#=Zi
WZ\^ciÈi]j^hÉ^c6c`VgVZckZg"
eaVVihio^X]YVccVVg7jghVZc
kZgYZgYddgcVVgY^i_VVg@Vgh
VVcYZ\gZchbZi6gbZc^ ZciZc
hadiiZ>ob^gÄYZeaVVihZckZg"
hX]^aaZceZg_VVg#
9ZWZaVc\g^_`hiZgZYZckVc]Zi
\ZgZ^h^hYViZgWj^iZc>hiVcWja!
6c`VgVZc6ciVanV^cIjg`^_Z\ZZc
[Zhi^kVaho^_cZcYZW^dhXddeh^ij"
Vi^ZZgWVgbZa^_`^h#CVijjga^_`
]djYiYViWZeZg`^c\Zc^c#9Z`add[
ijhhZclViWZ`ZcY^hZclVi7dn"
VX^d\ajZc:bgZl^aaZcaViZco^Zc
^hod\gddi!YViZmeZg^bZciZco^_c
j^i\ZhadiZc!iZgl^_aoZdd`\ZZc
XdbbZgX^ aZ[^abhl^aaZcegZhZc"
iZgZc#:Zc]ZZa\gddiejWa^Z`^h
c^ZiiZkZglVX]iZc!bVVgWZaVc\"
hiZaa^c\^hZglZa!Y^i_VVghVbZc
ZZc`aZ^cZkZZgi^\Yj^oZcY!k^Zg
`ZZgodkZZaVahW^_YZhiVgi^c&..*#

Karin Westerink

:c`ZaZgZ^h

cVVhi[^abdd`VjY^dZck^YZd!idi
hX]ZgeZ`ZjoZh#
9ddgY^\^iVa^hZg^c\kVc[^abZc
VjY^dZck^YZdXgZ gZclZZZc
kZZaZZckdjY^\ZgZj^i\Vc\hh^ijVi^Z
kddgWZhX]^`WVVghiZaa^c\kVc
VjY^dk^hjZZabViZg^VVaVVcdcYZg"
l^_h!lZiZchX]Ve!ejWa^Z`Zcegd"
[Zhh^dcVah#9VVgbZZdcYZghigZeZc
lZYVil^_VahZZcbZiejWa^Z`\ZaY
WZiVVaYZXdaaZXi^ZWZ]ZZgYZg!_j^hi
hiZg`]ZX]iZcVVcZZcWgZYZidZ"
\Vc`Za^_`]Z^YkVcdcoZXdaaZXi^Zh
=dZidZ\Vc`Za^_`ZgZco^X]iWVVgYZg
dchXdaaZXi^ZkZVjY^dk^hjZaZZg["
\dZY^h!]dZbZZgYZlVVgYZZgkVc
oValdgYZc^c\Zo^ZcZc]dZbZZg
oValdgYZcZg`ZcYYVi]Zi^ckZhiZ"
gZc^c]ZiWZ]djYZgkVco^ckda^h#
=Zi^h^cY^i\ZkVac^ZiYZhX]VVghiZ
kVcVk"bViZg^VVa!bVVg_j^hiYZ
idZcVbZ^c\ZWgj^`hbd\Za^_`]Z"
YZcZgkVcY^ZYZlVVgYZYdZiidZ"
cZbZc#

7jc`Zg

HZXidgbVcV\Zg=^hidg^hX]Z8daaZXi^Zh
CZYZgaVcYh>chi^ijjikddg7ZZaYZc<Zaj^Y

7^_YZhZaZXi^Zhij^i]Zi[Zhi^kVa
delZZghiVcY^c]ZiWj^iZcaVcY#

=Zi;Zhi^kVadcL]ZZah!YVildgYi\Zdg\Vc^hZZgYYddg
ilZZdcihaV\ZcZm"bZYZlZg`ZghkVc]Zi[^ab[Zhi^kVakVc
6c`VgV!]ZZ[iZZcjc^Z`XdcXZei#:a`_VVggZ^oZcYZ[^abh
ZcYZbZYZlZg`ZghkVcj^iYZ]dd[YhiVYaVc\hbZZgYZgZ
Ijg`hZhiZYZc!Y^Z]ZikZgYZgodcYZg[Zhi^kVahd[oZa[h
W^dhXdeZcbdZiZchiZaaZc#Peter van Bueren
EgdYjXZciZcZchVaZhV\Zcih
kgZoZchdbhYViZZccVVgIjg`^_Z
\ZhijjgYZ[^abc^ZiiZgj\`ZZgi
YVclZaZZce^gViZc`de^ZVX]"
iZgaVVi#9ViaZkZgiW^_kddgWVVi
ZZcWZhX]Z^YZcegd\gVbbVde!
hVbZc\ZhiZaYYddgilZZbZchZc
Y^ZbdZiZco^ZcgdcYiZ`dbZc
kVcZZcb^c^bVVaWjY\Zi#KddgVa
]jcVXi^k^iZ^iZc`g^_\ZcoZ_VVg"
a^_`hoZhi^\Yj^oZcYYdaaVgkVc]Zi
b^c^hiZg^ZkVcXjaijjg#9VVgkVc
aZkZcZcgZ^oZcoZ#9ZgZhibdZi
kVchedchdgh`dbZc!bZZhiVa
iZX]c^hX]Z[VX^a^iZ^iZc#6cYZgZ
hiZjc`dbikVc:jgdeZhZ[dcYhZc
ZcVbWVhhVYZhY^ZW^_kddgWZZaY

I]Z8^ind[i]ZHjckVcBVgi^c
Hja`#IdX]oZ`ZgZZc]ZZagZYZa^_`
VVcWdY#

CZYZgaVcYh

WgZc\i#7jghVldgYi\Zo^ZcVah
ÈkaV`W^_É>hiVcWja!bVVgYViWZiZ"
`Zcicd\Vai^_YYg^ZjjgeZgWjh
ZcZZcjjgi_ZeZgWddi!dbZZc
hij`_ZV[iZhiZ`Zc!lVci]ZaZbVVa
dkZgYZlZ\^hoZhjjg#<gddiaVcY!
Ijg`^_Z#
=Ziegd\gVbbV^hde\ZYZZaY
^cZZc]dd[Yegd\gVbbVbZi
gZXZciZ:jgdeZhZheZZa[^abh!
ZZcgZZ`h`dgiZ[^abh!ZZceVVg
gZXZciZIjg`hZ[^abh!ZZcVVciVa
`aVhh^Z`Zgh!bZZhiVai]ZbVi^hX]
kZgoVbZaY!Zccd\lViZmigVÉh#>c
]ZiZZghiZ_VVglZgY>c\bVg7Zg\"
bVc\Z ZgYVah:jgdeZhZgZ\^h"
hZjgkVcYZZZjl!^c]ZiilZZYZ

KZZaCZYZgaVcYhZ[^abho^_cZg
cd\c^ZibZZ\ZgZ^hY#9^i_VVgYZ
`dgiZ[^abhI]ZBdc`VcYi]Z;^h]
B^X]VZa9jYd`YZL^i!&..'Zc
IZgaVcY!iZgoZZZc^cYZajX]i
EVja9g^ZhhZc!&.-%#Dd^ilZgYZc
dd`9Zc^ZjlZbdZYZgEVjaVkVc
YZgDZhi!CdIgV^chCdEaVcZh
?dhHiZaa^c\Zc9ZVgbkVc?Zojh
6cYgkVcYZg=djikZgiddcY#
I^iZahY^Z^ZihoZ\\ZcdkZgYZ
hbVV`Zc]ZieZ^akVc;Zhi^kVadc
L]ZZah#
KddgWj^iZcaVcYhZ\VhiZcY^i_VVg
ZZcYZgi^\iVa^hZZckZgWa^_[^cZZc
kVcYZZiVeeZeaVVihZccVijjga^_`
ZZcZmigV#7jghV!dd^iYZ]dd[YhiVY
kVcDiidbVVchZG^_`!YVVg`db

_VVglVhZgZZc`aZ^cdkZgo^X]i
kVc`aVhh^Z`Zddgad\h"ZckZgoZih"
[^abh!^c'%%%lVhZgZZcWZaVc\"
lZ``ZcYZc\ZlVV\Yegd\gVbbV
dkZgYZIjg`hZXZchjjgZcY^i
_VVglVhZgZZchZaZXi^Z[^abhdkZg
b^\gVi^Z#
>c]Zi]dd[Yegd\gVbbVdcYZg
bZZg8VX]kVcB^X]VZa=VcZ`Z!
;VaaZckVc;gZY@ZaZbZc!Lgdc\
H^YZJekVcEZigOZaZc`V!9Vg`
=dghZkVc9V\jg@{g^!I]ZEdg"
XZaV^c9daakVcEiZg<{gYdhZc

_Zc^ZiodhcZa#:gbdZicd\kZZa
\ZWZjgZcl^aIjg`^_Zcd\ZZcha^Y
kVcYZ:jgdeZhZ\ZbZZchX]Ve
ldgYZc0i^_YZchodÉc[Zhi^kVabZg`
_ZYViYZIjg`hZ^ciZaa^\Zcih^VYVVg
dd`]ZaZbVVac^Zi]Vee^\de^hZc
^c7jghVkdZa_Z_ZWZ]ddga^_`kZg
Wj^iZc:jgdeV#BVVglZaVahcZa
i]j^hYddgYZVVchiZ`Za^_`Zdci"
kVc\hikVcYZ`l^`o^akZgZcYd`iZg
6]bZi7dnVX^d\ajZcYZj^iZgbViZ
X]VgbVciZ7VhV`:bgZ#AZj`Z
bZchZc!aZj`[Zhi^kVaaZi_Z#

8VX]

i^X`ZihkddgWj^iZcaVcYhZ\VhiZc
WZiVaZc#EaVVihZcY^ZWZodX]i
ldgYZc!bdZiZcYZ`dhiZc^c
Z^\ZchiVYkZg\dZYZc#7jghV!
lVVgY^i_VVgYZWj^iZcaVcYhZ\Vh"
iZc`lVbZc!hiZaiW^_kddgWZZaY]Zi
XjaijgZaZXZcigjbiZgWZhX]^`"
`^c\Zcodg\ikddgbVVai^_YZcZc
]diZah!Y^Z^c]ZicV_VVgidX]c^Zi
kdao^iiZc#Dd``Vc]Zi[Zhi^kVa
WZhX]^``ZcdkZgZZchiVYhWjhY^Z
YZ\VhiZcYddgYZhiVYkZgkdZgi
Zc]ZcdeZccZZgcVVg>hiVcWja
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cVYZYddYkVco^_ckgdjldehiZaZchegdc\bZi

9Z`gVc`o^cc^\hiZ[^abhWj^iZc ?Za^oV"GdhZcVVgo^_c\ZWddgiZ\gdcY/ZZcc^Zi"
WZhiVVcYeaViiZaVcY\Z[^abY^cYZ8VcZYZhZaZZ\iZ
]ZiL]^iZA^\]i"egd\gVbbV kVcHVh`ViX]ZlVclVVg^c<^aa^VbhX]Vdi^hX]Z[Vc"
iVh^Z clZgYZccV\ZWdjlYZckZgkda\ZchlZZg

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

7^_]ZihVbZchiZaaZckVc]ZiL]^iZA^\]i"egd\gVb"
bV]ZW^`bZWZeZg`iidiYZ[^abhY^ZkVcWZ\^cidi
Z^cYdkZgYgj\hd[YZ\Zkda\ZcZgkVc\VVc#Edh^i^Z"
kZd[cZ\Vi^ZkZ\Zkda\Zc#HZg^Zjhd[hVi^g^hX]#:X]i
d[dcZX]i#HdbWZgd[kgda^_`#6aaZhlVhlZa`db#
BVVg[^abh\VVcc^ZiVai^_YdkZgcY^c\#;^abbV"
`ZghkZg\ZiZclZaZZchlVVgoZbZZWZ\dccZcd[
Z^cY^\ZcVcYZghYVckZglVX]i#CZZbYZJgj\jVn"
VVchZI^\Zg"`VcY^YVViAVeZggZgVI]Z9d\EdjcY
kVcBVcjZaC^ZidOVh#>c\ZZcZc`ZaZ[^abWZhX]g^_"
k^c\^hiZk^cYZcYViad`VVa\Z`lZZ`iZbVg^]jVcV
YVVg^cZZcWZaVc\g^_`ZgdaheZZai#B^hhX]^ZcdbYVi
]ZicZiod\Zlddc^hVahoZa[\Zhidd`iZVaXd]da^c
ZZcGjhh^hX]Z`dbZY^Z#=Zi^hZg\Zlddc#=Zi
ldgYi\ZWgj^`i#:c_V!]ZiiZ`ZciYZh[ZZg#=Zia^Z[hi
l^aYZ]dd[YeZghddc9Vk^Y^cAVeZggZgVWa^_kZchij"
YZgZc^cYZhiVY!:X]i]Z[i^\kZgoZi]^_o^X]ZX]iZg
c^ZiVaho^_ckVYZg]ZbcVVgZZcV[\ZaZ\Zc`jhi"
eaVVih_ZhijjgidbYVVgZZcZ^\Zc]j^hiZWdjlZc#
=ZieaVVih_Z^haZZ\ZcajhiZaddh#:ZceVVgkZg\ZiZc

bVccZc#<ZZckgdjlZc#LZao^_cZgkZZa]dcYZc#
7Z]VakZYZYZVaZg^cl^Zia^_`ic^ZbVcYo^X]bZi
Zc^\ZZXdcdb^hX]ZVXi^k^iZ^iWZo^\iZ]djYZc#9Vk^Y
gdd`iÈhVkdcYho^_c_d^cidcYZgYZhiZggZcZca^_`i
o^X]dkZgVaW^_iZ]ZWWZccZZg\ZaZ\Y#:ZciZkgZYZc
gd`Zg#OdaddeiYZ[^abc^ZiV[!bVVgYVi^hZZcVcYZg
kZg]VVa#

8]Vdi^hX]Z[VciVh^Z c

I^YZaVcYkVcIZggn<^aa^VbWZ\^ciVahYZjai^ZbZ
VWhjgY^hi^hX]ZYgj\h`dbZY^Z#9^i^h]Zil^aYhjggZ"
Va^hi^hX]ZkZg]VVakVcYZcd\bVVgi^Zc_VVgdjYZ
6a^XZ^cLdcYZgaVcY"VX]i^\Z?Za^oV"GdhZ!ZZc
kgdZ\l^_hbZ^h_ZYVi]VVgkZgadeZcZckZghaVV[YZ
]^ee^ZdjYZghkZgodg\i#>?kZg^\`dd`ioZYZhej^iZc
j^iY^Z]VVgdjYZghkddg]jcdkZgYVY^\Z]ZgdcZ"
Xdchjbei^Z\ZWgj^`Zc#9ZWZYaZ\Zg^\Z!W^_kaV\Zc
]nhiZg^hX]ZbdZYZghiZg[iVahZZghiZVVcZZcdkZg"
Ydh^h#=VVgkVYZg!YZgdX`\^iVg^hiCdV]\ZeVhikZi
hX]b^ZgZcY\ZheZZaYYddg?Z[[7g^Y\Zh!kZgigZ`i

de\ZWaVoZc#B^hhX]^ZchidcY7g^Y\ZhbVVgkddg
`dgiZi^_YdcYZgXdcigVXi!^c^ZYZg\ZkVahiZg[i]^_c^Zi
hcZacVVVc`dbhiVVcZZckVco^_cÈ`aZ^cZkV`Vc"
i^ZhÉ!odVah]^_o^_cYgj\hgdZhcdZbi#?Za^oV"GdoZ
`Vco^_cYddYc^ZiVXXZeiZgZc!YjhWa^_[i]VVgkVYZg
VahhiZZYhkZgYZglZ\gdiiZcYa^_`cd\aVc\ZZcol^_"
\ZcYZgda^cYZ[^abheZaZc#9ZYgj\ho^_cYVcYZ
[^abj^i!bVVgYZ\Z`iZ^c]Zi\Z]ZZac^Zi#?Za^oV"
GdoZaZZgi9^X`Zch`ZccZc!ZZc\ZhiddgYZ[^\jjg
Y^ZWZeVVaY\ZZcYgj\hcdY^\]ZZ[idb^cZZcVcYZ"
gZlZgZaYiZaZkZc#

Hij^iZgZc

KVc9^X`Zch^h]ZiZZc`aZ^cZhiVecVVg?VbZh!YZ
dkZgYj^YZa^_`\ZhiddgYZoddckVcYZb^cYZgdekVa"
aZcY\ZhiddgYZAdgYZcAVYn7gdX`aZWVc`!oZZg
djYZZcoZZgkZgVgbYZVYZa#OZo^_cYZ]dd[YeZg"
hdcZc^cI]ZA^k^c\VcYi]Z9ZVYkVcH^bdcGjb"
aZn#>cYZddghegdc`Za^_`ZegdYjXi^Z^c[dgbVi^Z
]ZZiiZYZ[^abI]ZA^k^c\>ci]Z=dbZd[i]Z9ZVY!
cd\^cig^\ZgZcYZg!bVVgb^cYZgXViX]n#=Zi]j^h
kVcYZ7gdX`aZWVc`h^hZZcdcbZiZa^_`!`VVa!aZZ\
ZckZgkVaaZcaVcY]j^h#=Zi^haVc\\ZaZYZcYVi]^Zg
cd\ZZcWgj^hZcY\ZbVh`ZgYWVaeaVVihkdcYd[ZZc
_VX]ieVgi^_bZiYZWZhiZl^_clZgYV[\ZhadiZc#=Zi
^h\dZYbd\Za^_`YVi]Zi]ZaZ]j^hZco^_ckZg"
YlVVhYZ[Vb^a^Zo^X]VaaZZc^c]Zi]dd[YkVcYZ
aVVihiZdkZgaZkZcYZV[heZZai!lVciYZlZg`Za^_`"
]Z^Y`Zci]^ZgbZZgYZgZaV\ZcZcZZcZX]igZVa^hi^"
hX]Z^hZglZaa^X]ic^ZiZZchW^_#=dZYVcdd`!^c]Zi
kZg]VVa^c]ZikZg]VVaWZ\ZZ[i?VbZho^X]igdjl
^ZYZgZdX]iZcYcVVgYZbZY^X^_c`Vhidbo^_c
\^\Vci^hX]ZYV\Za^_`hZYdh^hidio^X]iZcZbZc#
9VVgcVhiVVi]^_cd\iZhij^iZgZc!d[]^_hij^iZgi_j^hi
YVVgYg!YViaVViYZ[^ab^c]Zib^YYZc#Dd`Vah]^_
cVVgYZbdg[^cZhej^i\g^_ei!a^_`i]^_ZZgYZgZZcgdZh
iZl^aaZchideeZcYVcZgZZcdeiZl^aaZcgdZeZc#
=Zia^_`id[YZ[^ab\VVidkZglVVco^cZcYZWZhig^_"
Y^c\ZgkVcbZikddg\ZhX]gZkZcaZ\VaZYgj\h#BVVg
ZZcYd`iZg`dbic^Zi^cWZZaYZcYZkZgeaZZ\hiZg
Y^ZYZo^Z`ZbdZYZgbdZikZghX]dcZcldgYiWj^"
iZc\ZhadiZc0?VbZhhidZ^ioZa[lZabZiYZbZY^"
X^_c`Vhi#
I]ZA^k^c\VcYi]Z9ZVY^hZZc[^ab^cYZigVY^i^Z
kVc]ZiZm^hiZci^Va^hi^hX]ZVWhjgY^hi^hX]Zi]ZViZgÄ
>dcZhXd!7ZX`ZiiÄbVVgdd`!odVahGjbaZnoZa[
VVc\V[!kVc]ZiZm^hiZci^Va^hi^hX]ZVWhjgY^hi^hX]Z
[^abZckVcgZ\^hhZjghVah9VggZc6gdcd[h`nd[ZZc
Yj^hiZgYZgkVg^VcideIZggn<^aa^Vb#

HX]dda`^cYZgZc

I]ZA^k^c\VcYi]Z9ZVY
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9Z[^abhkVcC^ZidOVh!<^aa^VbZcGjbaZnYgVV^YZc
c^ZiW^ccZc]Ziegd\gVbbVdcYZgYZZaL]^iZA^\]i#
>c]Zi\ZkVakVcC^ZidOVhodjYVi\ZZc\dZY^YZZ
o^_c\ZlZZhiZc^c]Zi\ZkVakVcGjbaZn]VY]Zi
WZhi\Z`jcY#
BVVg!odVah\ZoZ\Y![^abh\VVckVV`dkZgbZZgYVc
cY^c\#D[debZZgYVccbVc^ZgdkZgZZc
WZeVVaYY^c\#9VVgdbkVaaZc[^abh!oZ`Zg\dZYZ
[^abh!Vai^_YcZilZad[cZic^ZiW^ccZcZZci]ZbV"
i^hX]egd\gVbbV#:Zcegd\gVbbVYVi[^abhiZc"
hadiiZdd`bVVgVahZZchiZa_dZaZcYZhX]dda`^cYZ"
gZci^_YZa^_`^cZZc`aVh_ZhVbZcWgZc\i!dboZYVVg"
cVhcZalZZgWj^iZciZaViZcheZaZc#

@Vca^Z[YZodcYZo^_c4
C^ZbVcY^cCZYZgaVcYedgigZiiZZgYZ^c_VgZcYZgi^\
Y^kVÉhVah<VgWdZc9^Zig^X]bdd^ZgYVc;gVchBZiiZh#
9ZkgdjlbZiYZcWaVjlkdh&.(.bVV`iZ]^_kddg
ZZckZg\ZiZcJ[V"`dbZY^ZbZiYZoldZaZOlZZYhZ
OVgV]AZVcYZg#

;gVchBZiiZh&.%."&.-)bVV`iZ^cYZ
_VgZck^_[i^\ZcoZhi^\ZaZ\VciZ!]jbd"
g^hi^hX]ZgZXaVbZV[[^X]ZhkddgWZYg^_kZc
Vah9gdhiZ!=VgiZkZaiZc=Z^cZ`Zc#
B^cYZgWZ`ZcYo^_cYZ]dcYZgYZc[^ab"
V[[^X]ZhY^Z]^_bVV`iZijhhZc&.()Zc
&.).!kadZ^ZcY\ZiZ`ZcYZhiZgedgigZiiZc
odVah9ZkgdjlbZiYZcWaVjlkdh#>c
9^ZJ[V"hidgnBcX]Zc&..'cdZbi
@aVjh@gZ^bZ^Zg9Zg7aVj[jX]hYZ
ZZghiZOVgV]AZVcYZg"[^ab^cZZchZg^Z
ÈVgi^hi^Z`Z[adehlVVgW^_dc\Zche^gZZg"
YZgZ\^Z]VcY^c]VcY\^c\bZi]Zg"
hZcadoZkZg]VVai_ZhÉ#=ZiCZYZgaVcYhZ
ejWa^Z`YVX]iYVVgYZhi^_Yh]ZZaVcYZgh
dkZg#9ZkgdjlbZiYZcWaVjlkdh
YgVV^YZkVcV[(bVVgi&.(.ilZZlZ`Zc
^c]Zi6bhiZgYVbhZJ[V"i]ZViZgGZb"
WgVcYibZigj^b&'*%eaVVihZc!kVcV[
&%bVVgiilZZlZ`Zc^cAjmdgGdiiZg"
YVbZckVcV[&,bVVgiilZZlZ`Zc^c
6hiV9Zc=VV\#>cVeg^a`ZZgYZYZ[^ab
ValZZg^cYZoZhiZYZciZgj\!bVVg^c
VcYZgZW^dhXdeZc#DebZg`Za^_`^cZZc
i^_YeZg`lVVg^c[^abhoZaYZc\Zegdadc"
\ZZgYlZgYZc#
9Zg7aVj[jX]h^h\ZZcine^hX]AZVcYZg"
bZadYgVbV!bVVgZZc`dbZY^Z#OVgV]
heZZaiYZ[a^giZcYZZc[g^kdaZ]ZaY^cY^Z
j^i]VVghVV^Z]jlZa^_`WgZZ`iZcYVVg
odcYZghigV[d[hX]jaY\ZkdZaZchbZZ
lZ\`dbi#AZVcYZghigVVaiZco^c\i]VVg
\gddihiZ]^i/@VccYZccA^ZWZHcYZ
hZ^c#9ZCZYZgaVcYhZ[^ab`Zjg^c\
bZZcYZkVclZa#O^_kZgWddYYZ[^abVah
È\gd[!oldZa!kj^a!hbZg^\!a^X]io^cc^\!
egdkdXZgZcYÉ0dd`cVZZc]Zg`Zjg^c\
ÈZZceZgkZghZ\ZZhiÉZcZZcilZZYZ
]Zg`Zjg^c\#EVhcVY^kZghZXdjejgZh
lZgYYZ[^abde&)[ZWgjVg^&.(.Vahcd\
idZ\ZaViZckddgdjYZgYVcVX]ii^Zc_VVg#
9ZkgdjlbZiYZcWaVjlkdhiddci]dZ
;gVchBZiiZh]ZiejWa^Z`bVhhVVacVVg
YZW^dhXddead`iZ#=^_a^ZiYZkddgW^_"
\Vc\Zg^ccd\ZcWa^`o^ZclVVg]Zi^c
YZ[^abdbYgVV^YZ#=^_dcil^Zge\ZZc
`db^hX]V[[^X]Z!bVVgiZ`ZcYZAZVcYZg
^c`dZaWaVjlbZiVahZc^\Viig^Wjji
]VVgkdh_Z#9ZgdYZi^iZah`VYgZgZc]VVg
\Zo^X]i#=ZiZ[[ZXi^hhjWi^Za#De]Zi
WaVjla^_`ZcYZgdYZaZiiZghcVVgkdgZc
iZ`dbZc#6ahd[_ZOVgV]VX]iZgZZcgj^i
o^Zi!Wj^iZc^cYZ`dj#BVVg]VVgWa^`
iZ`ZcYZ]^_c^Zi`dZa#9Zd\ZckVcOVgV]
AZVcYZghbZ`ZcZckZgaZ^YZc#
Paul van Yperen
BZiYVc`VVc>kd7adbZc@VgZa9^WWZih

6[[^X]ZhkVc;gVchBZiiZho^_ci$b.Veg^aiZo^Zc^cYZ
dkZgo^X]ihiZciddchiZaa^c\È=dcYZgY_VVgCZYZgaVcYhZ
V[[^X]ZhÉ^c]Zi6[[^X]ZbjhZjb^c=ddgc
lll#V[[^X]ZbjhZjb#ca#

9Zg7aVj[jX]h9j^ihaVcY&.(-gZ\^ZK^XidgIdjg_Vch`n
9ZkgdjlbZiYZcWaVjlkdhCZYZgaVcY&.(.dcilZg"
eZg;gVchBZiiZhV[bZi^c\Zc&%%m+*Xbj^i\ZkZg
J[VXdaaZXi^Z;^abbjhZjb
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G:968I>:;6KDG>:I:C

DCI9:@I>CGDII:G96B

:gYgVV^YZcY^i_VVgil^ci^\egdXZcib^cYZg[^abhYVc^c'%%*#BVVgidX]Wa^_[i]Zi>ciZgcVi^dcVa;^ab;Zhi^kVaGdiiZgYVbZZc
dcdkZgo^X]iZa^_`\gddi[^ab[ZZhi#:c\Zaj``^\bVVg#LViodjGdiiZgYVbo^_cVah_ZZgc^Zi_ZZ^\Zc[^ab`dcdciYZ``Zc49ZH`g^Zc"gZYVXi^Z
Wa^`iiZgj\bZiVX]ii^iZah!Y^Z]Zicd\odcYZgW^dhXddeY^hig^WjiZjgbdZiZchiZaaZc!bVVgidX]]jchedgZc]ZWWZccV\ZaViZc#

6A:M

CZiVahkdg^\_VVg^h]ZiidX]lZZgZZc;gVchZ
[^abY^ZbZ]ZibZZhi^hW^_\ZWaZkZc/YZkZZa"
WZadkZcYZYZWjji[^ab6aZmkVc?dh6aXVaV#
:ZcehnX]dad\^hX]ZhijY^Z!^cYZWZhiZ;gVchZ
igVY^i^Z!kVcZZc_dc\ZkgdjlY^Z]VVgeaVVih^c
YZlZgZaYcd\c^Zi]ZaZbVVa]ZZ[i\ZkdcYZc#>c
YZ6gYX]Z^hoZWZo^\ZZcV[\ZaZ\Zc]j^hbZi
hX]^iiZgZcYj^io^X]iiZkZgWdjlZc#:g\kadiiZc
l^a]ZibVVgc^Zi#OZYdZikg^_lZaVaaZhVaaZZcZc

l^beZaiVaaZ]jaeV[#:Zcbdd^hnbWddakddgYZ
gZhikVc]VVgWZhiVVc#OZcZj`ibZiYZX]Z[kVc
YZhjeZgbVg`i!bVVgYVVgWa^_[i]Zidd`W^_Ä]dZ
\gVV\]^_b^hhX]^Zcdd`bZZgodjl^aaZc#6ahZZc
VcYZgZkg^ZcYdd`bZZgl^aYVcV[[ZXi^Z!hX]g^`i
oZYVVgkddgiZgj\#6[ZcidZ`dbiZgZZc_dc\Zc
aVc\h!ZcaVc\oVVbWZ\g^_eZclZbZZgkVc]VVg
lZZgWVghi^\Z\ZYgV\#
6aXVaVkda\i]VVg\ZYjgZcYZZZcXgjX^VaZeZg^"
dYZ^c]VVgaZkZc#=^_dWhZgkZZgi]VVghiZb"
b^c\hl^hhZa^c\Zc!]dZoZo^X]\ZYgVV\ide
YZW^dad\^hX]ZbVg`i!lVi^aaZ\VaZ`VglZ^i_Zh
de`cVeidbW^_iZkZgY^ZcZcZcXdciVXiV[l^hhZ"
aZcYegdWZZgiiZkZgb^_YZcZciZ`g^_\Zc#6aXVaV
iddci]VVgdccVYgj``Za^_`^c]VVgVaaZYVV\hZ
]VcYZa^c\ZcZcbVV`iYZdb\Zk^c\lVVg^coZ
lddci!YZdc\ZcVV`WVgZWZg\Zc!W^_cVkdZaWVVg#
=ZiZ^cYh]di^hdcWZiVVaWVVg#OZa[WZljhi`^_`i
6aZmdchgZX]ihigZZ`hVVc#OZ^hlZZg`aVVgkddg
]Zi\Zl^X]ikVcYZlZgZaY#

H6G6=BDGG>H"6gi^hi^c;dXjh

EDHIGDII:G96B
Fotografie Kris Dewitte

André Waardenburg

ADC:HDB:?>B

E=>A>EE:;6J8DC"AVIgV]^hdc
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H67>C6<JOO6CI>"K^kVOVeViZgd

>c]Zi\gVi^hkZghegZ^YZKda`h`gVci"[Zhi^kVabV"
\Vo^cZlZgYYZ[^ab^cZZceVVgo^ccZcV[\Z"
hZgkZZgY!bVVgAdcZhdbZ?^b^hkZggVhhZcY
\dZY#7jhXZb^lZZi^gdc^Zde\Zadd[lVVgY^\Z
l^_oZiZXdbW^cZgZcbZia^Z[YZZcaZZ\]Z^Y#:c
YVidd`cd\ZZchdeZZcZ^\Zco^cc^\ZZc\gVe"
e^\ZbVc^Zg#9ZCZYZgaVcYhZY^hig^WjiZjghZc
[^abi]ZViZghodX]iZci^_YZchYZoZ>;;G"ZY^i^Z
`ddgihVX]i^\cVVgZZckZgVcilddgYZejWa^Z`h"
a^ZkZa^c\db]ZigVbe_VVg'%%*iZYdZckZg\Z"
iZc#LZa!odZ`ic^ZikZgYZgodj^`oZ\\Zc#I^_YZch
]Zi[Zhi^kVa!WdkZc]ZiodkZZahiZWdgYgdi^"`^e!
`dcYZcbZchZcVa]ZaZX^iViZcj^iYZ[^abdeY^h"

hZc#9Via^_`ib^_ZZc\dZYiZ`Zc#BVVgYZZX]iZ
kZggVhh^c\ZcWZkdcYZco^X]odVahVai^_Y^cYZ
`dgi[^abegd\gVbbVÉh#BZiYZ[^abhkVcYZOlZ"
YZc?d]VccZhHi_~gcZC^ahhdcZcDaVH^bdch"
hdcVah]dd\iZejci#:ccVijjga^_`Bn9VY^h&%%
NZVghDaY!YZdYZkVc<jnBVYY^cZc>hVWZaaV
GdhhZaa^c^VVc]VVgkVYZg!Y^ZY^i_VVg]dcYZgY
odjo^_c\ZldgYZc#>c]ZiZmeZg^bZciZaZolVgi"
l^iYZXdgkVcBVYY^c!olVc\ZgkVcX^cZ[^a^Z!
heZZai>hVWZaaVVX]iZgZZckda\Zch=^iX]XdX`!
8]Vea^c!HZaoc^X`!;Zaa^c^Zc]VVgbdZYZg>c\g^Y
7Zg\bVc#>`WZc^_YYZbVcY^ZdeYZV[i^iZa^c\
hiVViVahYZegViZcYZWj^`kVckVYZgGdhhZaa^c^#

;V^i]Éh8dgcZg'%%*ZZc[gVV^kdgbZmeZg^bZci
dkZgZZcYV`adoZbdZYZgZcilZZoddci_Zhodc"
YZghiZb^cYZbVVihX]Vee^_#GZ\^hhZjg9VggZa
GddYibVV`iZZgZZcol^_\ZcYZ[^abkVc!Xdb"
eaZZibZii^iZa`VVgiZcZce^Vcdbjo^Z`kVcE]^a^e
<aVhh#=ZaVVhWaZZ[]ZikZg]VValVibV\Zg#
IdX]cd\ZZcideeZg!^c]ZiYgj\hegd\gVbbV
L]^iZA^\]i/]Zi=dc\VVghZ9ZVaZg7ZcZYZ`
;a^Z\Vj[!'%%)#9Z[^ab!Y^ZkZg]VVaikVcZZc
Ygj\hYZVaZgY^ZkddgZZcaVVihiZ`ZZgo^_c`aVc"
iZcWZodZ`i!g^_\iZZcVVciVa[gVV^ZYdX]`^aaZ
`dgiZkZg]VaZcVVcZa`VVgZc\ZZ[iodkdgbVVc
YZlVc]ddekVckZghaVk^c\#9Zhi^_akdaaZ!addb
gdcYYgVV^ZcYZXVbZgVZckZc^_c^\Vibdh[Zg^"
hX]ZhdjcYhXVeZbVV`iZcYZWZ`aZbbZcYZ
ZgkVg^c\XdbeaZZi#
Frank de Neeve

Stan van Herpen

I6A:D;8>C:B6

9:6A:G

<VbWaZg]ZZiiZb^_cZZghiZ[^abY^i_VVgdc]Z^a"
heZaaZcYÄ]ZiWa^_[i^ZYZg_VVg\d``Zc^cGdi"
iZgYVb#=Zi[Zhi^kVabV\]ZiVVciVai^iZahYVc
]ZWWZciZgj\\ZWgVX]i!YZ`ZjoZWa^_[iZcdgb#:c
Vah_ZYVcVkdcijjga^_`WZhaj^idbkVcVaaZegd"
\gVbbVÉhlVibZZiZe^``Zc`Vc!cVZZcVVciVa
b^hhZgh!]Zi\ZkdZa_ZWZ`gj^eZcYVi]Zi[Zhi^kVa
dc\g^_eWVVgVVc_ZkddgW^_igZ`i#9VcbVVglVi
[^abhkVcWZ`ZcYZgZ\^hhZjgh!W^_kddgWZZaY
HZkZc>ck^h^WaZBZcH]VgjcVh7VgiVh!'%%*#
9^ZWgZc\i_ZZX]iZgkVcYZgZ\Zc^cYZYgje#
;^abbjhZjb!lVVgdbWgZc\Zc_jaa^ZYZoZkZg"
kZaZcYZ[^abj^i4
7^_egd\gVbbV=diHedihlVhhdbh]ZaVVh
haZX]ihWZodX]iYddg^ci^b^0YZ\dZ\ZbZZciZ
`^ZhiidX]kddgYZheZZa[^abh#9^hXdi]ZZ`
D[[T8dghdlVhZZc\ZoZaa^\ZadXVi^Z!]dZlZadb
'(/%%jjghi^eiYZ`aVVghiVVcYZYVch_Zj\Y]Zi
egd\gVbbVkV``jcY^\dboZZe]^Zae#>c]Zi=di
Hedih?d]VccZhWjg\"egd\gVbbVlVhheZZa[^ab

>c&..,]ZZ[i]ZiGdiiZgYVbhZejWa^Z``Zcc^h
`jccZcbV`ZcbZiYZ@dgZVVc=dc\HVc\"hdd!
Y^ZbZio^_cYZWjji[^abI]Z9VnVE^\;Zaa>cid
i]ZLZaa&..+ZZcI^\Zg6lVgYldc#9VilVh
dd`bZiZZcYZaVVihiZ`ZZgYVi]^_^cYZhX]^_c"
lZgeZghhidcY!lVci]dZlZaVao^_ckda\ZcYZ
[^abh^cGdiiZgYVbo^_ckZgiddcY!]ZZ[i]^_cdd^i
odkZZaVVcYVX]i`jccZcigZ``ZcVahY^ZZcZ!
ZZghiZ`ZZg#<Z]ZZaiZcdcgZX]iZ!bVVglZa
WZ\g^_eZa^_`#=dc\]ZZ[i!bZioZhheZZa[^abhde
o^_ccVVb!ZZcoZZgXdch^hiZcidZjkgZde\Z"
WdjlY#C^ZiheZXiVXjaV^g!\ZZc\gddihZ\ZWVgZc!
bVVgegZii^\hjWi^ZaZ[^abhY^ZbV``Za^_`dcYZg"
hcZZjlZcdeZZc[Zhi^kValVVgYZWZodZ`Zgh
k^Zg!k^_[[^abhdeZZcYV\o^Zc#>c[Z^iZo^_cVa
=dc\h[^abhkVg^Vi^Zhdeci]ZbV/]ZibZchZ"
a^_`dckZgbd\Zc!YVi\ZcVYZaddhldgYidciaZZY
VVcYZ]VcYkVcbdZ^oVbZbVc"kgdjlgZaVi^Zh#
:ZcVcYZg`ZcbZg`^hYZhe^Z\ZaXdchigjXi^Z/
hiZZkVhikVai]ZikZg]VVaj^iZZc^cilZZYZaZc
lVVgW^_]ZiilZZYZYZZaYZ\ZWZjgiZc^hhZcj^i
]ZiZZghiZYZZa^cZZcc^Zjla^X]ieaVVihi#>c
]Zi\ZkVakVcIVaZd[8^cZbVaj^Yi]Zij^i\VVc
kVcZZcW^dhXddeoVVa]ZiilZZYZYZZa^c0]Zi
kddgV[\VVcYZWa^_`iYZ[^abiZo^_c\ZlZZhilVVg
kddgbVa^\[^abhijYZciIdc\"hjcVVg]ZZ[io^iiZc
`^_`Zc#NZdc\"h]^a!YZVXig^XZj^iY^Z[^ab!oVidd`
maart 2006 Skrien 11

^cYZoVVa#LVikda\io^_cYZdc]VcY^\ZidZcVYZ"
g^c\hed\^c\ZckVcIdc\"hjZcYZlZ^[ZaZcYZ
V[l^_o^c\YddgNZdc\"h]^a#9ZbZZhiZg]VcYkVc
=dc\^ho^X]iWVVg^cYZ`VgVd`ZhXcZ/NZdc\"
h]^ao^c\ibZidckVhiZhiZbZZcdcWZYj^YZcY
YZjci_ZiZgl^_a]VVgd\Zc]Zk^\ZZciZ\Zchig^_"
Y^\ZZbdi^ZhkZggVYZc#6YZbWZcZbZcY#
Laurens van Laake

I6@>C<;6I=:G=DB:

9ZoZ[^aboValZac^ZibZZgiZo^Zco^_c^cCZYZg"
aVcY#:Zc`aZ^cZ[^ab!cVVgkZgaj^Yi\ZbVV`ikddg
Yg^ZYj^oZcYZjgd#BVVgIV`^c\;Vi]Zg=dbZ^h
]ZilVVgYcd\ZZc`ZZg\ZcdZbYiZldgYZc#
KVclZ\Zo^_cYddgYVX]iZhigjXijjg!lVVg^cYZ
]dd[YeZghddc!ZZcWdoZYdgeh_dc\ZcY^Zo^_c
kVYZgiZgj\l^a]VaZcj^iYZhiVY!XdchZfjZci
ZZckVhiZWVh^hldgYidci]djYZc#=^_b^hiZZc
kVYZg!o^_cYdgeldgYikZgeaVVihikddgZZc^cYj"
hig^Z\ZW^ZY!YZkVYZg[^\jgZcY^Zo^X]^cYZhiVY
dkZg]Zbdci[ZgbZcdcikVaaZc]ZbYddg\ZlZaY
ZcdcYZgijhhZcYgZ^\iYZ]ZaZhiVYdcigj^bYiZ
ldgYZckVclZ\ZZZcVVc`dbZcYZdkZghigd"
b^c\#9Z[^ab^hZZcdcj^i\Zhegd`ZchdX^VaZ
`g^i^Z`kVcYZdcilV`ZcYZZXdcdb^hX]ZgZjh
8]^cV!lVVg^c]dcYZgYZcb^a_dZcZcVgWZ^Yh"
`gVX]iZckVc]ZieaViiZaVcYcVVgYZhiZYZcldg"
YZc\ZYldc\Zc#
Dd`YZ\gdiZZaa^ehZckVaaZcde#>cYZV[odcYZg"
a^_`ZhXcZh\ZWZjgigZaVi^Z[lZ^c^\Zc]ZZghZc
il^_[ZaZcVVgoZa^c\!bVVgYZkda\ZcYZhXcZ
bVV`ihiZZYhYj^YZa^_`lZa`ZWZha^hh^c\Zcd[
dcil^``Za^c\Zco^X]ijhhZci^_Yh]ZWWZckddg"
\ZYVVc#DeY^ZbVc^Zg]ZZ[iYZ[^abZZcgjhi^\Z
hi^_aZcidX]ZZcWZ]ddga^_`kZg]VVaiZbed#
9ZWZZaYZco^_cgZ\ZabVi^\bdd^ZcegZX^Zh!
lVVgW^_]ZikZg]VVakVV`Wj^iZcWZZaY!bZi
\Zaj^Y!ldgYikZgiZaY#OdVah^c]ZideZc^c\hh]di!
lVVg^cYZ_dc\Zc^cYZXVbZgV`^_`iZckVco^_c
bdZYZgYZl^cYkVckdgZc`g^_\idkZgo^_ceaVc
o^_ckVYZgiZ\VVcodZ`Zc#9ZbdZYZgkZghX]^_ci
cdd^i^cWZZaY!YZ_dc\ZcoZ\i\ZZclddgY#Bdd^#
GZ\^hhZjgN^c\A^Vc\Zco^_cegdYjXZci$kg^ZcY^c
EZc\H]j^!Y^ZhVbZc]ZihXZcVg^dhX]gZkZc!
o^_cValZZgdecVbZhVVc]ZibV`ZckddgZZc
kda\ZcYZ[^ab#>`lVX]iV[#

=DJ=H>6D"=H>:C"I]gZZI^bZh

C6<6H6@>H=JC>8=>
;^abV`Zg^c;dXjh

Kees Driessen

9:69B6CÉH7AJ;;

H=6GJC6H76GI6H"HZkZc>ck^h^WaZBZc
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7:GIG6C97DC:AAD"8^cYn!i]Z9daa^hB^cZ

9ZGjhh^hX]Zi^iZakVc7VaVWVcdkh9ZVYBVcÉh
7aj[[aj^YiObjg`^!Gjhh^hX]kddgÈa^_`ZcÉ#:c
aViZcY^Za^_`ZccjiZkZch]Zibdd^hiZh]dikVc
YZ[^abdeaZkZgZc#K^_[Zcil^ci^\[^\jgVciZcaV\Zc
ZZc]VakZdecVbZYV\aVc\YddYhi^acVV`ide

ZZcbZiVaZciV[Za!iZgl^_adeYZkddg\gdcYZZc
V[gZ`Zc^c\^c]ZiXg^b^cZaZX^gXj^ilZgY\Z[^abY#
=Zil^iiZkaZZh!V[WaVYYZgZcYZkZg[deYZbjgZc
ZckZZaadjX]ZGjhhZcbZi\ZlZgZc#9^iVaaZh
kddgo^ZckVcZZchbV`Za^_`ZYdh^hGjhh^hX]Z
]jbdg!Y^Zo^X]`ZcbZg`iYddgZZga^_`]Z^YZc
Vji]Zci^X^iZ^i#>ZihlVi7VaVWVcdkdcYZghX]Z^Yi
kVceV`ÉbWZZiIVgVci^cd#
IZgj\`^_`ZcYcVVgYZ_VgZccZ\Zci^\^cGjhaVcY
iddci9ZVYBVcÉh7aj[[YZidZhX]djlZgYZ
`gVX]ikVcgZaVi^kZg^c\ZcYZW^_WZ]dgZcYZaVX]#
<ZZc]^eeZhXcZhZcbdd^ZVXiZjgh!bVVg
hjeZg^ZjgZoZa[hediZcbZchZa^_`]Z^Y^cYZkdgb
kVcilZZVVcYdZca^_`aZa^_`ZXg^b^cZaZcY^ZbZi
cdcX]VaVcXZ!\Zaj`Zc\ZlZgZcYZ[ZaWZ\ZZgYZ
g^_`YdbkZglZgkZc#
>`kgZZhYVibZc^cCZYZgaVcYVaod\ZlZcY
^hVVc6bZg^`VVchZj^iZga^_`]ZYZcYVidd`
Y^hig^WjiZjghlZ^c^\bZZg^c9ZVYBVcÉh7aj[[
ojaaZco^ZcYVcZZc]Zg]Va^c\kVclViIVgVci^cd
_VgZc\ZaZYZcVaYZZY#?VbbZg!lVciY^ZeZg^c
]Zi\aVVh_Z`^_`ZcaZkZgihdbhbZZgdeYVcYZ
deeZgkaV`iZYdZikZgbdZYZc#
Rebecca Breuer

I=:G:IJGCD;I=:G:6A

D[E]^a8daa^chZZc\gddi`jchiZcVVg^h!lZZi^`
c^Zi#BVVgo^_cegZhZciVi^ZkVc[Vkdg^ZiZiZaZk^"
h^Z[gV\bZciZci^_YZchYZik"Y^ccZg"iVa`h]dl
dcYZgYZZakVc]Ziegd\gVbbV:meadY^c\
IZaZk^hdcbVV`iZbZlZaZg\WZc^ZjlYcVVg
o^_c^chiVaaVi^Z^c]Zi;didbjhZjb#8daa^ch`^_`i
cVbZa^_`YV\Za^_`h!kVcV[]ZibdbZciYVi]^_
dehiVVi!oZhjjgiZaZk^h^Z#6aaZ[aVjlZ`ja!dco^c
d[^c[dgbVi^ZY^ZkddgW^_`dbi!WZhX]djliYZ
`jchiZcVVgVahediZci^ aZ^che^gVi^ZWgdc#=^_
k^cYi]Zi[VhX^cVi^c\!VaY^Z[dgbVihY^ZkddgcV"
bZa^_`kVcj^i:c\ZaVcY!CZYZgaVcYZc6bZg^`V
ldgYZc\Z medgiZZgYdb^cVcYZgZaVcYZc]jc
VVc\ZeVhiZkdgbiZk^cYZc#Odigd`]^_cVVg
>hiVcWjadbIjg`ZcVVc]ZilddgYiZaViZcY^Z
o^X]oZa[^cgZVa^in"h]dlhiZ`^_`]VYYZc\ZoZi#
=ZigZhjaiZZgYZ^cI]ZGZijgcd[i]ZGZVa'%%*!

ZZc^chiVaaVi^ZY^ZYZZah\ZWgj^`bVV`ikVcYZ
hi^_ab^YYZaZckVcXdbbZgX^ aZiZaZk^h^ZYddg
W^_kddgWZZaYeZghdcZc[did\aVbdjgiZ\ZkZc#
IZgl^_aoZYVVgcVVhi!dciYVVckVc\aVbdjg^c
ZZceZghXdc[ZgZci^ZVX]i^\ZegZhZciVi^Z!kZgiZa"
aZc]dZ]ZioZ^cY^k^YjZZakZg\VVi#>cZZcVcYZgZ
gj^biZWZcVYgj`i8daa^chYZgZVa^iZ^ikVcZZc
decVbZh^ijVi^Z!YddgdeYZZcZlVcYYZkgdjl
ZZciZaZk^h^ZWZZaYiZaViZco^ZcZciZ\ZcdkZg"
a^\\ZcYYZ^ciZgk^ZlZgcVVhiYZXVbZgV!Y^Z
]VVg^YZci^Z`ZiZaZk^h^ZWZZaYdeZZcbdc^idg
VX]iZgo^X]]ZZ[i#
>cYZoZgj^biZh^hcZg\ZchZZchidZad[WVc`_Z#
LVVgYddgWZodZ`ZghldgYZc\ZXdc[gdciZZgY
bZiZc^\Z\cZdb^cZa`VVghiZaZk^h^Zgj^biZ
^ciZWgZ`Zc#:g^hbZZgiZkZgiZaaZcdkZgW^_odc"
YZgZ`^_`ZgkVg^c\Zci^_YZch:meadY^c\IZaZk^h^dc#
BVVgcY^c\^hoZ`Zg#=Zi^hZZcbZY^jbYVi
i^_Ygdd[iZc[gjhigZZgi!lVccZZgZZcY^gZXidkZg"
ij^\ZcYZXdciZmidciWgZZ`i#
Dineke de Zwaan

CJBB:GK>:G

@dgiZ[^abh!]ZZakZZa`dgiZ[^abhkZgiddci]Zi
>;;G#BVVgVcYZghYVckddg\VVcYZ_VgZclVgZc
oZYZoZZY^i^ZkZZa]ZaYZgYZg\Zegd\gVbbZZgY#
>cWad``ZcY^Zc^ZiaVc\ZgYVcoZkZci^\b^cjiZc
YjjgYZcodYViZg!VaYjhegd\gVbbZjgEZiZgkVc
=dd[!dd`VVcYVX]ilVhkddg]ZiaVVihiZ[^abe_Z#
7^ccZcY^Zegd\gVbbZg^c\!dbZgbVVgZZch
cj^iiZa^X]iZc!k^Za]ZiW^_odcYZgZiVaZcide
kVcYZ_dc\ZCZYZgaVcYhZ[^abbV`Zg<j^YdkVc
YZgLZgkZ&.,,#>cGdiiZgYVblVh]^_VVclZo^\
bZiCjbbZgK^Zg!ZZcZZckdjY^\Zi^iZakddgZZc
d\ZchX]^_ca^_`ZZckdjY^\Z[^ab#>chaZX]ihZZc
VVciVahXcZhheZZai]^_oZa[YZ]dd[Ygda!hVbZc
bZibjo^Z`#Odo^Z_Z]Zbe^VcdheZaZcdeZZc
egVX]i^\bZZgZg\Zch^c;^caVcY#:ZcbdZ^a^_`Z
hXcZ!kZgiZaYZ]^_cVV[addekVckZgidc^c\VVc
]ZiejWa^Z`!dbYVi]^_lZgY\ZeaVV\YYddgbj\"
\Zc#:c`ZZgbVV`iZ]^_YVVgdbZZc[dji!iZ
]dgZcdeYZ\Zaj^YhWVcYdbYViVaaZh!WZZaYZc
\Zaj^YiZ\Za^_`!bdZidcihiVVc#6ahYViVaaVhi^\
lVh!]dZbdZiYViYVco^_c\Z\VVcbZiYZkda"
\ZcYZhXcZlVVg^c_Zb^cjiZcaVc\ZZcWddi
bZiZZcdg`Zhide]ZiYZ`o^ZiVVc`dbZckVgZc#
9ZXVbZgVhiVVihi^aZcYZbjo^Z``dbiY^X]iZg
cVVgYZXVbZgVidZ#De]ZibdbZciYVi_ZW^_cV
^cZZclZaYVY^\ZgjhiodjlZ\oV``Zc!kVaiZZc
bVckVcj^iYZajX]i^c]ZilViZg#KVcYZgLZgkZ
oZa[#Oja`ZkdcYhiZc]ZZ[i]^_dd`^cYZkddg\Vc"
\ZghkVcCjbbZgK^Zg#7^_kddgWZZaYlVccZZg
VX]iZgZZcYVchZcYZWVaaZg^cV^cZZchZZcWddb
dbkVaid[]^_o^X]oZa[YddgZZcVjidaVVidkZgg^_"
YZc#<gVee^\!^ckZci^Z[Zc\ZlddcZg\bdd^#
Gerlinda Heywegen
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<Zaj`

De]ZiV[\ZadeZc>9;6\^c\9gZVb^c\WnCjbWZgh!YZYZWjji[^abkVc6ccV7jXX]Zii^!
^cegZb^gZ#9Z^ch[ZZgkdaolVgi"l^i\ZhX]diZckZgiZaa^c\dkZgZZcdjYadiid`Vciddg^c
CVeZahgZ^hYZaVc\h[Zhi^kVahdkZgYZ\Z]ZaZlZgZaYZc^hWZ\^cbVVgi^cYZCZYZgaVcYhZ
[^abi]ZViZghiZo^Zc#7jXX]Zii^a^Zio^X]^che^gZgZcYddgYZbnhiZg^ZjoZhX]ddc]Z^YkVc
CVeZahZcYZbZchZa^_`]Z^YkVco^_c^cldcZgh#È?j^hidejc^Z`ZeaVVihZcbdZi_ZodZ`Zc
cVVgZZcjc^kZghZaZiVVa#É
Nelleke Koop, Karina Möller en Thijs Schreuder

bdZi_ZVai^_YdeodZ`Zc

9gZVb^c\WnCjbWZghÄ6ccV7jXX]Zi"
i^

Dreaming by Numbers schetst het leven in
en rond een lottokantoor in een oude Napolitaanse volksbuurt. Voor de bewoners is
de lottowinkel de plek waar hoop, dromen
en fantasieën samenkomen. Gewapend met
een flinke dosis bijgeloof, spelen ze met zelf
samengestelde cijfercombinaties. De dood van
een kind, een foto in de krant of een angstaanjagende droom, alles kan volgens een
ingewikkeld numerologisch systeem worden
omgetoverd in een mogelijk winnende cijferreeks. De film opent met een trekking. We
horen getallen omgeroepen worden, terwijl
een pittige Italiaanse vrouw ijverig de betekenissen opdreunt. 17: plas, 18: bloed en arena,
78: hoer, 79: dief. Een menigte kijkt gespannen toe. De hand van een jong meisje dat
verantwoordelijk is voor het trekken van de
lottonummers gaat de lucht in. De toon van
de film is gezet.

=dde

De kassa rinkelt en de printer ratelt, terwijl
mensen van verschillende pluimage langs
het loket schuifelen en hun verhaal doen. De
Italiaans-Nederlandse Bucchetti laat de kijker
in het lottokantoor kennismaken met enkele
personages, en toont vervolgens hoe het spel
verweven is met hun levens. De getergde
Maria lo Santo speelt al jaren met de cijfers
van de geboortedata van haar overleden
14 Skrien maart 2006

kinderen, transseksueel Patrizia gebruikt de
getallensymboliek voor haar bingoavonden
met vriendinnen en de gepensioneerde historicus Guiseppe raakte na een lange studie
in de ban van de lotto. Tegen het einde van
de film weet een bejaarde boekbinder, terwijl
hij zijn zestig jaar oude winnende lot laat
zien, de essentie van de film in enkele zinnen samen te vatten: ‘Vroeger zat er warmte
in de nummers, maar vandaag de dag draait
het er alleen maar om zo veel mogelijk geld
te winnen. Voor mij is de lotto nog altijd een
grote passie, want je moet het geluk altijd
opzoeken.’
Bucchetti’s film is een pleidooi tegen het
verdwijnen van een wereld waarin persoonlijk
contact en dromen een grotere waarde hebben dan geld. Over de boodschap van de film
zegt ze zelf: ‘Het belangrijkste dat ik met
mijn film wil overbrengen is dat mensen hun
dromen moeten koesteren. Kleine winkels
zoals het lottokantoor in Napels worden
opgeslokt door grote supermarkten en internationale concerns. Het is niet meer het sociale contact dat mensen naar het lottobureau
trekt, het is enkel geld. In deze Napolitaanse
volksbuurt zijn dromen en de hoop om iets te
winnen nog wel redenen om lotto te spelen,
maar hoe lang nog?’
Bucchetti probeert haar boodschap niet op te
dringen, maar verpakt deze in een filmische

vertelling over hoop. ‘Het politieke karakter
van mijn film zit niet in één uitspraak of
in een bepaalde handeling. Ik vind het een
uitdaging om meerdere lagen aan te brengen
waar de kijker zijn eigen boodschap uit kan
kristalliseren.’ Haar voorliefde om de kijker
ruimte te geven voor eigen interpretatie
zien we terug in het veelvuldige gebruik van
totaalshots. Beelden kunnen ‘ademen’ en
worden niet opgesloten in een klein kader.
De camera zoomt pas in op een gebeurtenis
als het verhaal daar nadrukkelijk om vraagt.
Deze aanpak werkt goed gedurende de gehele
film, en getuigt van visueel inzicht.

Bnhi^Z`Zh[ZZg

Anna Bucchetti, van origine cameravrouw,
koos ervoor om Dreaming by Numbers in
zwart-wit te draaien. Deze dappere keuze ontstond na goed overleg met haar (camera)man
Stefano Bertacchini. ‘Ik wilde niet dat het een
typische folklorefilm zou worden. Bovendien

È>`YZc`^chXcZh!cdd^i^chncdeh^hÉ
is het licht in Napels heel bijzonder. Door de
lichtval in de smalle straatjes ontstaat er een
mystieke sfeer die goed past bij de dromen
van de lottospelers. Dat licht vond ik beter
tot zijn recht komen zonder kleuren, omdat
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er dan een sterker contrast ontstaat. Om het
zwart-witte beeld niet te abstract te maken
heb ik ervoor gekozen de interviews op een
documentaire manier te draaien en dit af te
wisselen met meer stilistische beelden van de
stad. Hierdoor ontstaan er twee verschillende
sferen in mijn film, waarbij de één een realistisch beeld vertegenwoordigt, en de ander
een magischer beeld neerzet.’
Het geluid fungeert gedurende de gehele
documentaire als een aangename brug tussen deze twee stijlvormen; Bucchetti verrast
de kijker met haar vloeiende overgangen.
Zo gaat een duidelijk hoorbare boormachine
in het lottokantoortje geruisloos over in
het geluid van een optrekkende scooter, en
klinkt het ritme van de printer door in de
filmmuziek van Lucio Caliendo. In de eerste
helft van de documentaire omlijst trommelmuziek de sfeerbeelden van de Napolitaanse
volksbuurt. Later gaat het getrommel over
in pianospel en krijgt de muziek een grotere
rol, wat samenvalt met het toenemen van de
stilistische passages. Juist doordat de muziek
steeds verder op de voorgrond treedt, is het
een goede keuze geweest om deze niet te dik
aan te zetten. ‘Ik wilde de muziek graag kaal
laten klinken. Vaak vind ik een overdaad aan
instrumenten eerder iets wegnemen van de
schoonheid dan iets toevoegen. Het verhaal
vraagt niet om bombastische muziek. Dit
was nog een hele opgave voor Caliendo, die
doorgaans veel samenwerkt met Paolo Conte.
Hij was bang dat het te simpel zou klinken.
Uiteindelijk hebben we afgesproken dat hij
de verschillende instrumenten apart zou aanleveren, zodat er in de mixage nog besloten
kon worden welke instrumenten wel of niet
hoorbaar zouden zijn.’

7ddYhX]VeeZca^_hi_Z

De muziek van Caliendo is niet de enige die
we horen. Halverwege de film speelt een
jongetje accordeon in het lottokantoor. Met
zijn muziek op de achtergrond dwalen we

door kleine steegjes en keren we uiteindelijk weer terug in het kantoor. Het geluid
maakt deze sequentie tot een geheel. Op een
vergelijkbare manier verweeft Bucchetti de
verschillende verhalen van haar personages
tot een consistente eenheid. Door middel
van parallelmontage van een gesprek met
de boekbinder in de auto en beelden van
protesterende werklozen, lijkt het alsof de
boekbinder langs de protestmars rijdt. Het
zijn kunstige overgangen waarmee Bucchetti
het verhaal aan elkaar lijmt. Bij het in beeld
brengen van de personages worden handelingen en interviews prettig door elkaar gemixt.
We zien Maria lo Santo bijvoorbeeld bloemen
brengen naar het graf van haar dochter, terwijl we in voice-over de toedracht van haar
dood horen. In Dreaming by Numbers werkt
dit door elkaar snijden erg krachtig, maar
de combinatie met gestileerde beelden zorgt
voor verwarring.
De documentair geschoten beelden van de
interviews creëren een intieme, vertrouwelijke sfeer, die om grote betrokkenheid
van de kijker vraagt. Dit contrasteert met
de meer gestileerde beelden van de stad. In
eerste instantie werken die stadsbeelden
verademend, dienen ze als een soort rustmoment om de emoties te laten inwerken,
maar naarmate de film vordert en de pauzes
toenemen, beginnen ze te storen. De kijker
wordt gedwongen heen en weer te springen
tussen twee werelden: de levens van de
personages enerzijds en anderzijds de mooie
composities van de stad. Hierin zien we Bucchetti’s verleden als cameravrouw terug;
soms geeft ze mooie beelden voorrang boven
de inhoud. Zelf zegt ze hierover: ‘Ik denk in
scènes, nooit in synopsis. Nu ik zelf regisseer,
merk ik dat ik moeite heb met het aanbrengen van een structuur. Ik begin te werken
vanuit scènes en beelden die mij fascineren,
en daarna ga ik goed nadenken waarom deze
zo’n emotionele impact op mij hebben, wat
ze betekenen. Vanuit dit vertrekpunt pro-

È>cCVeZahkdZa_ZYViZgZZc
hddgi`gVX]iZcb^hgZ
cVVhiZa`VVgWZhiVVc#6gb
Zcg^_`aZkZcYddgZa`VVg!
ZchX]ddc]Z^YZcej^c]dde
\VVc]VcY^c]VcY#É
beer ik te achterhalen wat ik met de beelden
moet vertellen, wat de boodschap in de film
moet zijn. Deze inhoudelijke kant probeer ik
altijd scherp voor ogen te houden als ik aan
de synopsis en vervolgens aan het scenario
werk. Als ik alleen met een soort boodschappenlijstje met mooie beelden zou werken, zou
het snel saai worden. Daarom probeer ik ook
altijd dicht bij de mensen te komen.’

6eZc]Zja

De filmmaakster is er inderdaad in geslaagd
dicht bij de mensen te komen, getuige de
openheid en het vertrouwen waarmee de personages in Dreaming by Numbers de camera
tegemoet treden. Ze maken ons deelgenoot
van hun leven. Bij vlagen waan je je in de
lottowinkel tussen de klanten, of wil je aanschuiven bij de ruziënde bingovrienden van
Patrizia. Het grote geheim schuilt volgens
Bucchetti in de benadering. ‘Bij folkloristische tradities moet je heel goed opletten
dat je niet naar mensen kijkt als een toerist
in de apenheul. Je kunt verhalen universeel
maken door in de huid van de personages te
kruipen. Er worden tegenwoordig erg veel
documentaires gemaakt waarin de personages
te ver van ons af staan. Je ziet bijvoorbeeld
een Iraniër die leeft onder armoedige omstandigheden, maar zijn herkenbare menselijke
kant wordt niet getoond. Terwijl je de afstand
juist vermindert als je laat zien hoe iemand
in een hachelijke toestand toch een ijsje voor
zijn kinderen haalt. Dit probeer ik ook in mijn
films, want juist op unieke plaatsen moet je
zoeken naar een universele taal.’
Dreaming by Numbers had volgens Bucchetti
niet op een andere plaats dan in Napels
gedraaid kunnen worden. ‘Napels is een stad
van grote extremen. Waar in Nederland zou
een lottowinkel bezet worden om een politiek
statement te maken? Je kunt honderd keer in
een winkelcentrum in Nederland filmen, maar
die lijken allemaal op elkaar, dat vind ik niet
interessant. In Napels voel je dat er een soort
kracht en misère naast elkaar bestaan. Arm
en rijk leven door elkaar, en schoonheid en
puinhoop gaan hand in hand. Deze ervaring
wilde ik teruggeven aan de kijker.’!
CZYZgaVcY'%%*gZ\^ZZchXZcVg^d6ccV7jXX]Zii^XVbZgV
HiZ[Vcd7ZgiVXX]^c^bdciV\Z@ViVg^cVIg^Zg\Zaj^Y7djlZ
BjaYZgZcEVja<^Zhbjo^Z`AjX^d8VaaZcYZegdYjXi^Z6cYg
7dhZc=VchBjaYZgY^hig^Wji^Z8^cZbV9Za^XViZhhZcYjjg,*

Film
tegen
het
Filmfonds
Zoals je protestliederen hebt, heb
je ook protestfilms. Jan Wouter
van Reijen maakte er eentje.
Monddood heet de kwartier
durende film. Het is zijn protest
tegen het beleid van het Nederlands Fonds voor de Film, waarin
begrippen als marktwerking een
cruciale rol hebben gekregen.
Monddood draaide twee keer op
het afgelopen International Film
Festival Rotterdam en genereerde
in een paar dagen een behoorlijke
hoeveelheid publiciteit, met artikelen in onder meer de Filmkrant
(februarinummer), de Volkskrant
(‘Film uit woede over filmbeleid’,
1 februari 2006) en NRC Handelsblad (‘Fonds krijgt een prikje’, 27
januari 2006).
De Volkskrant schreef dat Van
Reijen de film uit woede maakte.
Zelf denk ik dat Monddood meer

uit een diep gevoel van teleurstelling is gemaakt. Het is geen boos
pamflet waarin hard geschreeuwd
wordt. Het is vooral een rustig
beredeneerd en beargumenteerd
beeldessay, waarin close-ups van
geluidloos schreeuwende mensen
de toon zetten. Met kalme stem
spreekt Van Reijen over deze
beelden en over een geestig found
footage-fragment van een monnik die zichzelf geselt. De film
begint als volgt: ‘Er was eens, heel
lang geleden, een Fonds voor de
Nederlandse Film. Bij dat Fonds
was men zich bewust dat de Film
tot De Zevende Kunst wordt gerekend. En men verstrekte in die
dagen, naar beste eer en geweten,
subsidies voor filmprojecten die
naar verwachting aan een zekere
kunstzinnige kwaliteitsnorm
zouden voldoen. Die intentie
stond afgedrukt op de eerste
pagina van hun vier keer per jaar
verschijnende nieuwsbrief: “Het
Fonds heeft ten doel het tot stand
komen en het voor gebruik gereed
maken van kunstzinnige films te
bevorderen, als bijdrage tot de
Nederlandse filmkultuur”.’Monddood verhaalt over een sprookje
dat een nachtmerrie is geworden
en geeft een (historisch) overzicht
van de verwording van de artistieke speelfilm.
Monddood verdient een groter
publiek. Met het meesturen van de
dvd kunt u zelf rustig thuis kijken
of de argumenten van Van Reijen
tegen het huidige Filmfondsbeleid hout snijden.
André Waardenburg
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6XiZgZckddgZZcoVVakZghX]^aicVijjga^_`kVcVXiZgZckddgZZcXVbZgV#BVVgZZci]ZViZg"
gZ\^hhZjg`VclZabZiZc^\ZV[hiVcYcVVg[^abVXiZjgh`^_`Zc#>cYZoZYZgYZV[aZkZg^c\kVc
ZZcgZZ`hdkZgVXiZgZccZZbii]ZViZggZ\^hhZjgEVjaV7Vc\ZahYZ6bZg^`VVchZVXiZjg
?V`Z<naaZc]VVadcYZgYZadZe#È<naaZc]VVagdZeidelVi]^_c^ZiheZZai#ÉGerlinda Heywegen

?V`Z<naaZc]VVakda\ZchEVjaV7Vc\Zah

:Zc\ZiVaZciZZgYZ

lZ^gYd

?Vg]ZVY

‘Wat een rare jongen, wat een vreemde fysiek
vooral! En wat acteert zij goed’, zegt theaterregisseur Paula Bangels. ‘Zij’ is Jennifer
Aniston die in The Good Girl (Miguel Arteta,
2001) met kop en schouders boven acteurs als
John C. Reilly en Jake Gyllenhaal uitsteekt.
Gyllenhaal is de reden om vlak voor kerst
naar Antwerpen af te reizen, waar Bangels
woont. Werken doet ze al jaren in Nederland,
voor De Paardenkathedraal in Utrecht, maar
ze woont toch liever in Vlaanderen.
Momenteel speelt Gyllenhaal zichzelf in de
kijker met twee films, Brokeback Mountain
(2005) van Ang Lee (zie de recensie op p. 48)
en Jarhead (2005) van Sam Mendes. Lee won
met zijn gay western – zoals de film inmiddels getypeerd wordt – het afgelopen jaar
in Venetië een Gouden Leeuw. In Brokeback
Mountain zijn Gyllenhaal en Heath Ledger
twee homoseksuele cowboys die een geheime
relatie hebben. Samen vissen en kamperen
ze, bij Brokeback Mountain. In deze film is
Gyllenhaal een volwassen man en acteur, met
minder babyvet op zijn wangen en daardoor
een iets gewoner gezicht. Maar nog steeds
met die grote ogen, die zo veel tegelijk kunnen. Te grote ogen, vindt Bangels. ‘Waar hij
wel goed mee acteert’, voegt ze toe. Na het
opmerkelijke Donnie Darko (Richard Kelly,
2001) had Gyllenhaal makkelijk getypecast
kunnen worden als sympathieke weirdo. Een
rol die hij ook in The Good Girl speelt. Of zit
het toch anders?
Volgens Bangels is Gyllenhaal zich erg bewust
van zijn eigen uiterlijk en maakt hij daar
in Donnie Darko en The Good Girl nadrukkelijk gebruik van. Hij moet daarom wel een
getraind acteur zijn, een acteur die doseert
maar onzichtbaar houdt hoe hij dat precies
doet. Een natuurtalent. Opgemerkt door
regisseurs die meer in hem zagen dan het
typetje ‘licht gestoorde puber’ dat hij regelmatig speelde.

<Z[a^eiZejWZg
Donnie Darko zou door Paula Bangels op een
vrije avond allang halverwege zijn afgezet.
Ze vindt het een te ingewikkeld en bedacht

verhaal en daarom niet interessant. Donnie
Darko en The Good Girl, twee uiteenlopende
films die aan elkaar verbonden lijken door
de vertragende acteerstijl van Gyllenhaal.
De Vlaamse regisseur is er zo van onder de
indruk dat ze toch met evenveel enthousiasme over beide films spreekt. In die traagheid van Gyllenhaal zit het hem dus. Zijn
stijl is aantrekkelijk voor een regisseur als
Bangels, die gefascineerd is door het tot op
de millimeter bestuderen van mensen en hun
geheimen. De film Donnie Darko bevat zo’n
geheim: een intrigerende theorie over het
begrip ‘tijd’, waarmee bepaalde mysterieuze
gebeurtenissen kunnen worden verklaard.
Het mysterie bepaalt het verhaal, stuurt de
handelingen en laat de slapeloze puber Donnie Darko zijn wanen beleven. Zelfs de acteur
Jake Gyllenhaal wordt erdoor beïnvloed; de
raadselachtigheid sijpelt door in zijn spel. Om
de verwarring van zijn personage overtuigend
te spelen, overdrijft hij zijn eigen houding.
Iets gebogen, gebukt onder zorgen, beweegt
Darko zich voort. Hij ziet de wereld als iets
onverklaarbaars, terwijl hij toch op zoek is
naar antwoorden. Bangels: ‘De waarheid lijkt
in hemzelf verborgen te liggen, dat straalt hij
uit. De arrogantie van een geflipte puber, zo
zou je het ook kunnen noemen.’
Bangels vindt niet dat Gyllenhaal slechts met
een trucje acteert. De regie speelt hierin ook
een belangrijke rol: als het publiek een regisseur in zijn bedoelingen niet kan volgen, is
een acteur vervolgens moeilijk te beoordelen.
Regisseur Kelly geeft Donnie Darko een open
einde; de puzzelstukjes vallen niet op hun
plaats, ondanks Donnies verwoede pogingen
te ontdekken hoe de wereld in elkaar zit.
Dat vage, niet helemaal passende is zichtbaar in Gyllenhaals ogen, gebogen hoofd en
schouders. Daarmee draagt de acteur de film.
Bangels zegt concluderend iets opvallends:
‘Ondanks Darko’s boosaardigheid lijkt hij me
toch aardig, in staat tot liefde bijvoorbeeld.
Hij wekt dat gevoel bij me op, terwijl hij het
tegenovergestelde speelt. Dat is het geheim
van Gyllenhaal, en dus ook van Donnie
Darko.’
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HijYZZgYZVVcYZidcZZahX]dda^c7gjh"
hZa#<^c\YVVgcVVVc]ZilZg`VahVXig^XZ!
kddgcVbZa^_`kddgiZaZk^h^Z#Kddg=Zi
EjWa^Z`hi]ZViZg^c<ZcigZ\^hhZZgYZoZ
]VVgZZghiZ<gdiZOVVa"kddghiZaa^c\/9Z
igVba^_cY^ZkZgaVc\Zc]ZZi#LZg`ikVcV[
&..,bZi9^g`IVc\]Zkddg9ZEVVgYZc`V"
i]ZYgVVa^cJigZX]i!ZZghiVahVXig^XZ!aViZg
VahgZ\^hhZjg#BdbZciZZa^hoZWZo^\bZiYZ
gZeZi^i^ZhkVcEVg^h!IZmVh!cVVgYZ[^abkVc
L^bLZcYZghZccVVgHVbH]ZeVgY#De(
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winkels waar de lullige waanzin in elk schap
te vinden is. In zo’n supermarkt werkt de
dertigjarige Justine (Aniston) bij de makeup. Ze leert er Holden (Gyllenhaal) kennen,
een jongen van begin twintig.
Bangels beleeft The Good Girl als ware het een
horrorfilm: intens, met de handen regelmatig
voor haar gezicht geslagen, kijkt ze door
haar vingers naar Justine's ellendige, gewone, saaie leven. Holden en zij beleven een
zeldzaam stakkerige liefde, die niet lang zal
duren en niets op zal lossen. Door Aniston en
Gyllenhaal wordt die boodschap briljant vertolkt. Haar strakke timing en zijn vertraagde
spel maken The Good Girl tot een onverwacht
kerstcadeautje. Want de Vlaamse regisseur
geniet ondanks haar gruwel van kleinburgerlijk Amerika met volle teugen van de film.

=^_bdZiYVVgdblZaZZc
\ZigV^cYVXiZjgo^_c!ZZc
VXiZjgY^ZYdhZZgibVVg
dco^X]iWVVg]djYi]dZ]^_
YViegZX^ZhYdZi

Haddb
De gesjeesde, maffe jongen – Jake Gyllenhaal
was het in Donnie Darko en is het op een
andere manier in The Good Girl weer. Zijn
personages wonen in kleine, benauwende
Amerikaanse stadjes waar geen moer te
beleven valt en supermarkten de wereld vertegenwoordigen: ogenschijnlijk doodnormale
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IZhidhiZgdc
In Jarhead zit ook zo’n scène. Eentje waarin
Gyllenhaal door het lint mag gaan en hij alles
uit de kast trekt. Mendes’ film over de waanzin van oorlog – de eerste Golfoorlog in 1990
– loopt over van het testosteron, waardoor
niets of niemand de ruimte krijgt, zelden ook
de acteurs. Maar scherpschutter Gyllenhaal
excelleert op een spaarzaam moment toch.
Als de nieuwe Marlon Brando draait hij door
van het wachten op een onzichtbare vijand
en zet hij zijn doorgeladen mitrailleur tegen
het hoofd van een ander. Zoals inThe Good
Girl is zijn spel vet, maar beheerst. Ook hier
lijkt alles tot in het uiterste bestudeerd en
bedacht. Maar de mooiste scènes zijn die met
rust en stilte; die zijn er echter bijzonder
weinig. Hoewel Gyllenhaal best volstaat als
gespierde bonk, profiteert Mendes zelden van
zijn talenten. Een enkele keer, bijvoorbeeld
in de scène waar Gyllenhaal op het punt
staat een Irakees te vermoorden, is die trage
oogopslag er weer, dat uitstel van acteren,
ademen of bewegen. Gyllenhaal rekt er de
scène mee op en geeft met weinig blikken
een heel scala aan betekenissen en emoties
weer: de angst om te doden, de kick het te
kunnen doen, de angst om te sterven en om
zijn onschuld te verliezen. Het is een truc
die geen truc genoemd mag worden en op
zijn best een kunst is. Deze ‘truc’ is voelbaar,
maar niet precies te traceren.

LVVco^c

9dcc^Z9Vg`d

I]Z<ddY<^ga

bij hem is het geen truc. Waar het ‘witje’ precies valt, is onzichtbaar.’

Ook legt ze uit ‘wat dat toch is’ met die Gyllenhaal. Zo ‘stelt hij zich enorm aan’ en ‘gaat
hij er helemaal voor’ in een scène waar hij
met Aniston in de auto zit te ruziën. Met de
hem kenmerkende slome oogopslag en het
trage draaien van zijn hoofd aanschouwt hij
zijn eigen ellende. Hoewel hij schreeuwt en
zich druk maakt, blijft Gyllenhaal ook hier
beheerst. Desgevraagd beaamt Bangels dat
Gyllenhaal wel een method actor lijkt (niet
haar favoriete techniek): ‘Hij is zo langzaam.
Ongeacht welke scène probeert hij zo min
mogelijk te doen. Hij laat eerst een ‘witje’
vallen en dan pas komt hij in actie. Dat is
een techniek die je aan kunt leren als acteur.
Gyllenhaal lijkt zich er erg bewust van, maar

Bijna blij noemt Bangels Gyllenhaal niet
aantrekkelijk. Te grof, te grote ogen. Maar in
Anistons situatie zou ze ook verliefd op hem
worden. ‘Slechte acteurs willen altijd spelen
dat ze de slechterik zijn, of verliefd.’ Bangels trekt er een vies gezicht bij. Toch lijkt
Gyllenhaal in The Good Girl precies dat, een
verliefde gek. Het accent ligt echter op zijn
waanzin, die met liefde niets te maken heeft.
Juist het omgekeerde is waar: een toevallig
gevolg van zijn gekte is dat hij verliefd denkt
te worden op Justine.
Gyllenhaal roept op wat hij niet speelt. Zijn
personages zijn vaak wat ze niet mogen of
kunnen zijn. Als dat zo doorgaat bestaat er
over veertig jaar misschien ‘het type Gyllenhaal’, de acteur (of personage) die niet is wat
hij lijkt. En omgekeerd zullen andere acteurs
misschien als ‘een Gyllenhaal’ getypecast
worden.
‘Ik hou ervan films zelf te kunnen invullen’,
concludeert Bangels na een lange dag filmkijken. ‘Geen toeters en bellen voor mij.’ Misschien is Donnie Darko voor Bangels de kerstboom in het verkeerde jaargetijde. InThe
Good Girl blijft echter voldoende ruimte voor
eigen interpretaties. En Gyllenhaal heeft haar
veroverd, in welke film hij ook verschijnt. !
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Emmanuel Carrère
zaait verwarring
Boekverfilming La moustache

Film en literatuur hebben weliswaar veel
gemeen, de verschillen zijn minstens even
groot. Zo kunnen beide vormen dezelfde
verhalen, anekdotes of voorvallen presenteren en deze vervolgens eenduidig verstaan,
begrijpen of interpreteren; wanneer er echter
sprake is van iets imaginairs, dan blijken de
wetten en mogelijkheden van film en literatuur zeer uiteen te lopen.
De film Minority Report (Steven Spielberg,
2002) zit vol ideeën over wat zou kunnen
gebeuren: aan de hand van de toekomstvisioenen van genetisch gemanipuleerde mensen
– precogs – kunnen, na grondige analyse met
een speciaal computerprogramma, misdaden
worden voorkomen. Zo kan de gedachte aan
een mogelijke moord worden bestraft en
daarmee iets wat nog niet plaatsgevonden
had beoordeeld worden als zou het al gebeurd
zijn. Spielberg baseerde zijn film op een kort
verhaal van sciencefictionschrijver Philip K.
Dick, dat ondanks het futuristische karakter vooral waardering kreeg vanwege zijn
geloofwaardigheid. Het thema, de realiteit
van gedachten, had de schrijver al eerder
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beziggehouden. Twee van zijn verhalen over
dit onderwerp werden verfilmd: Blade Runner (Ridley Scott, 1982) en Total Recall (Paul
Verhoeven, 1990). Op sommige punten waren
de regisseurs in staat verder te gaan dan de
auteur, op andere moest van de in het boek
gebruikte gelaagdheden worden afgezien.
Bij elke verfilming verschilden boek en film
enorm.
Het terrein van de intrigerende schrijver
Philip K. Dick is het smalle koord dat het
onmogelijke met het mogelijke verbindt.
Tijdens zijn leven bleef zijn werk nagenoeg
onbekend. Pas na zijn dood in 1982 en het
succes van de verfilmingen ontstond plotseling grote belangstelling voor de duistere
gedachtewereld van Dick. Een biografie kon
niet uitblijven. In 1993 schreef de Franse
auteur Emmanuel Carrère (1957) – tevens de
biograaf van Werner Herzog – Dicks levensverhaal: Je suis vivant et vous êtes morts.
Van Carrère waren al een aantal opvallende
romans verschenen, die sterk geïnspireerd
zijn op de realiteitswaanzin van Dick (onder
andere La moustache, 1986). Ook bij het
schrijven van de biografie liet Carrère zich
door Dicks gedachtegoed inspireren: Je suis
vivant et vous êtes morts behelst meer dan
zorgvuldig gerangschikte biografische gegevens, het is een biografie in romanvorm, een
eerbetoon aan de door hem zo bewonderde
science fiction-auteur. Zo voegde Carrère fictie-elementen toe in de vorm van dialogen en
mogelijke gebeurtenissen, waaruit een duidelijke fascinatie blijkt met het grensgebied
tussen waan en werkelijkheid.

Bizarre fantasieën

Na deze bewonderde en omstreden biografie
volgden twee romans die Carrère tot een zeer
populaire schrijver in Frankrijk maakten. La
classe de neige (1995) werd een door jongeren
veelgelezen roman die ook bij Nederlandse
scholieren hoog scoorde. Het boek gaat over
een jongen, Nicholas, met nogal bizarre fantasieën over moord, diefstal en doodgaan die
misschien niet eens zo veel afwijken van de
werkelijkheid. Tijdens een wintersportreisje
van zijn school valt hij vanaf de eerste dag
buiten de groep. De teruggetrokken jongen
bewondert de leider van zijn klasgenoten, is
bang in bed te plassen, droomt de verschrikkelijkste dingen en probeert indruk te maken
door verhalen over ontvoeringen en orgaandiefstal te vertellen. Wanneer blijkt dat in
een nabijgelegen dorp een jongen is verdwenen, beginnen bij Nicholas – en bij de lezer
– fantasie en werkelijkheid door elkaar heen
te lopen. Daar zit de essentie van Carrère's
werk: wat is echt en wat is bedacht?
De verfilming van La classe de neige (Claude

Miller, 1998) won de speciale juryprijs in Cannes; toch toont juist deze film aan dat een
verhaal over een denkwereld zich moeilijk
laat verfilmen. Te vaak gebruikt Miller flashbacks en vooral dromen om de kijker op het
juiste – echter steeds onduidelijker wordende
– spoor te houden. De korte terugblikken
van de jongen zijn een te makkelijke filmische oplossing voor de weergave van diens
gedachten, terwijl de dromen na verloop van
tijd niet meer blijken te zijn dan een alibi
voor de filmmaker om horrorelementen toe te
voegen. Door deze stijlbreuken kan de kijker
met de plot veel te veel kanten op. Bovendien krijgt deze er naast onduidelijkheden
over het verhaal ook nog onzekerheid over
de bedoeling van de film bij. Hoewel Carrère
instemde met veel van Millers toevoegingen
aan het boek, en hij ook een groot deel van
de dialogen leverde, moet de schrijver hebben ingezien dat de film zich van het boek
verwijderd had.
Een tweede verfilming van Carrère's werk
kwam vier jaar later tot stand, toen zijn

roman L’adversaire (2000) door Nicole Garcia
tot een speelfilm werd bewerkt. Carrère had
een merkwaardig boek geschreven, gebaseerd
op een van de meest bizarre moordpartijen
uit de Franse misdaadgeschiedenis. In 1993
zag Jean-Claude Romand zijn leven in elkaar
storten toen zijn bedrog over zijn betrekking
als dokter bij de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève, zijn diefstal van familiekapitaal
en een buitenechtelijke relatie aan het licht
dreigden te komen. Romands weldoordachte
moord op zijn schoonouders, zijn vrouw en
twee kinderen en zijn uiteindelijke veroordeling hield de gemoederen in Frankrijk lang
bezig; voor Carrère was de bizarre geschiedenis een goudmijn waarin fantasie en werkelijkheid spectaculair over elkaar tuimelden.
Hij bezocht Romand in de gevangenis en
schreef diens verhaal op. Daarbij voegde hij
zijn eigen onderzoek en hij verwerkte zijn
relatie tot Romand in het boek. L’adversaire
werd een zeer persoonlijk verhaal, waarin
Carrère aangaf tussen begrip en afschuw
heen en weer te zijn geslingerd. Net als het

Wat er precies aan de hand is,
laat Carrère zo veel mogelijk
in het midden: er gebeurt niet
wat je leest en je leest niet wat
er gebeurt
enigszins vergelijkbare In Cold Blood (1965)
van Truman Capote bleek Carrère's roman een
bestseller. In 2002 verfilmde regisseur Nicole
Garcia de geschiedenis rond Romand. Overigens werd dezelfde geschiedenis een jaar eerder door Laurent Cantet verfilmd in L’emploi
du temps (2001). Cantet baseerde zijn film
echter niet op het boek van Carrère; hij liet
de moorden van Romand uit het verhaal en
concentreerde zich volledig op diens eenzame
bestaan als zelfbenoemd arts.
Nadat twee van zijn boeken waren verfilmd,
besloot Carrère zelf een roman op het witte
doek te brengen. Zijn keuze viel op La
moustache, een van zijn eerdere romans. Hij
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bewerkte het boek tot script en regisseerde
de film zelf. In 2004 ging zijn verfilming in
première.

Het boek La moustache

De roman La moustache verhaalt van een
man uit Parijs die voor de verandering, en
in de hoop zijn vrouw te verrassen, zijn snor
afscheert. Agnes, zijn vrouw, reageert echter
helemaal niet op zijn nieuwe uiterlijk; ze
beweert zelfs dat hij nooit een snor heeft
gehad. Als bewijslast haalt hij (de man krijgt
geen naam) er allerlei oude foto’s bij, maar
zij laat hem op overtuigende wijze zien dat
dit vervalsingen zijn. Wanneer ook zijn vrienden en collega’s geen opmerkingen over zijn
bovenlip maken, vermoedt hij dat zijn vrouw
een spel met hem speelt waarbij ze iedereen
heeft betrokken. Hij maakt zich zorgen over
haar geestestoestand, maar om haar niet te
verliezen besluit hij te doen alsof hij het zelf
allemaal niet meer weet. Pas wanneer hij
ontdekt dat zijn vader niet meer leeft en hij
zijn ouderlijk huis ook niet meer kan vinden,
begint hij aan zichzelf te twijfelen. Uiteindelijk vlucht hij naar Hongkong, waar hij een
ongecompliceerd bestaan leidt, tot hij zijn

Kennelijk wil de filmmaker zijn
toeschouwers eerst overtuigen en ze
vervolgens in verwarring brengen
vrouw plotseling op zijn hotelkamer aantreft.
Volkomen tot waanzin gedreven – zijn vrouw
doet of er niets aan de hand is – pleegt hij
zelfmoord.
De kracht van deze originele roman is het
perspectief dat Carrère hanteert. De ervaringen van de hoofdpersoon zijn tevens de ervaringen van de lezer. Naarmate de man door
de gebeurtenissen in verwarring raakt, begint
ook de lezer aan zichzelf te twijfelen. Intrigerend, vooral omdat het aanvankelijk lijkt
of niet hij, maar zijn vrouw psychiatrische
hulp nodig heeft. Een dergelijke omkering
is dramaturgisch gezien een sterk gegeven,
maar het effect wordt door Carrère niet volledig benut. Te snel rijst het vermoeden dat de
man aan waanideeën lijdt en te snel worden
deze vermoedens bevestigd. Ook de vorm en
verhaallijn verrassen, schokken of ontroeren
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niet – Carrère blijft koel en afstandelijk.
Evenals in L’adversaire en La classe de neige
is zijn fascinatie voor de interpretatiemogelijkheden van de werkelijkheid groter dan de
wens de lezer iets te laten ontdekken. Wat
er precies aan de hand is, laat Carrère zo veel
mogelijk in het midden: er gebeurt niet wat
je leest en je leest niet wat er gebeurt. Een
nadeel van deze interessante benadering
is dat de manipulatie soms te nadrukkelijk
gevoeld wordt.
Carrères veelvuldige gebruik van filmcitaten
in het boek La moustache geeft aan dat de
schrijver in 1986 al iets met film had. Hij verwijst onder andere naar Péril en la demeure
(Michel Deville, 1985), Les diaboliques (HenriGeorges Clouzot, 1955) en zeer uitvoerig naar
Every Girl Should Be Married (Don Hartman,
1948) – drie films die zijdelings iets met de
thematiek van de roman te maken hebben.
Toch zou het bijna twintig jaar duren voordat
Carrère met La moustache zijn speelfilmdebuut zou maken.

De film La moustache

Een man scheert zijn snor af. We zien hoe
hij de haartjes bij elkaar veegt en wegspoelt.
Wanneer Carrère in de film vervolgens steeds
meer vraagtekens plaatst bij de vroegere
aanwezigheid van de snor (en dus ook bij het
afscheren ervan), hebben we als kijker een
probleem. Wat hebben we dan gezien?
In film is het moeilijk de mogelijkheid open
te laten dat wat getoond wordt slechts door
één personage wordt gezien. In de film La
moustache moeten we uiteindelijk accepteren
dat de snor slechts een hersenspinsel was (en
daarmee is ons proces gelijk aan dat van de
hoofdpersoon), maar we hebben te veel informatie gekregen om dat aannemelijk te maken.
Wanneer de man (in de film heet hij Marc)
zijn vrouw vraagt of hij zijn snor eens zal
afscheren, is haar opmerking overduidelijk: ‘Ik
zie je liever met.’ Ze kijkt hem aan terwijl ze
dit zegt. Misschien is haar antwoord een grap,
maar daarmee worden wij als toeschouwer wel
even op het verkeerde been gezet. Natuurlijk
is het de bedoeling dat onze verwarring synchroon loopt met die van de hoofdpersoon,
maar uiteindelijk werkt dit tegen de film in.
Een toeschouwer wil liever iets ontdekken of
reconstrueren dan dat hij moet concluderen
dat er van alles mogelijk is geweest.
Aanvankelijk lijkt Carrère in zijn speelfilmdebuut voor een mooie oplossing te hebben
gekozen. Marc ziet zichzelf in de spiegel. Hij
ziet wat hij wil zien of denkt te zien. De toeschouwer ziet weliswaar een feitelijk beeld,
maar achteraf zou altijd nog verklaard kunnen worden dat hij slechts zag wat door Marc
werd gezien. Door de logische aanwezigheid
van een spiegel zou dat inderdaad zo kunnen
worden geïnterpreteerd, maar Carrère laat die
mogelijkheid onbenut. Ook als Marc niet in de
spiegel kijkt, toont Carrère zijn gezicht,met

snor. Bovendien gooit hij daar dat antwoord
van zijn vrouw nog eens overheen. Kennelijk
wil de filmmaker zijn toeschouwers eerst overtuigen en ze vervolgens in verwarring brengen. Het mogelijk maken van een ‘achteraflogica’ zou echter beter hebben gewerkt.
Zelf zegt Carrère in een interview in het persboek: ‘De betekenis van het verhaal ontgaat
mij ook, dat geldt dus niet alleen voor de
lezer en de kijker. Het is grappig dat iedereen
er tijdens de opnamen van overtuigd was dat
ik de sleutel tot het verhaal wel had, maar
dat ik die voor mezelf wilde houden. Ondanks
mijn ontkenning en mijn stelling dat deze
onwetendheid me juist in staat stelde het
verhaal te vertellen, geloofde niemand me.’
Een tweede kans die Carrère laat liggen, zit
in zijn portrettering van Agnes, de vrouw
van Marc. In de roman wordt pas in een laat
stadium informatie gegeven over de geestestoestand van de vrouw, maar in de film wordt
nergens gesuggereerd dat zij gek zou kunnen
zijn. Haar gedrag is niet vreemd en van een
omkering is uiteindelijk geen sprake. Carrère
had dit intrigerende onderdeel van de roman
ook in de film kunnen verwerken, bijvoorbeeld door kleine ‘storinkjes’ in haar gedrag
te laten zien: gebeurtenissen die net tegen
het vreemde aanliggen. In dat geval had de
kijker de gedachtegang van Marc en de omkering van waan en werkelijkheid wel kunnen
ervaren. Het is niet de enige concessie die
voor de film is gedaan.
Carrère: ‘Je zou kunnen zeggen dat in het
boek de man zichzelf verliest, maar dat het
tegenovergestelde in de film gebeurt. De film
vertelt het verhaal van een man die zichzelf
vindt en samen met zijn vrouw een zware
beproeving te boven komt. Wanneer je het
niet te letterlijk neemt, is dat iets wat elk
echtpaar in een bepaalde vorm kan tegenkomen. Veel erger is het als dat niet gebeurt.’
De meest ingrijpende wijziging ten opzichte
van het boek ligt in het slot van de film. Het
tragische einde is helemaal weggelaten. De
film kiest voor een open eind. Zo pleegt Marc
geen zelfmoord wanneer zijn vrouw plotseling in Hongkong opduikt, maar gooit hij een
ansichtkaart die hij haar had willen sturen
in het water. Een interessant geschrift zakt
langzaam naar de bodem. Helaas een symboliek die op deze boekverfilming slaat. !
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Zondagochtend 13 november 2005. Het is
koud en zonnig. Vandaag is het anders zo
rustige Plein in het centrum van Den Haag
door set decorators omgetoverd in een drukke
verkeersader uit 1944. De McDonald’s is door
zware groenen veloursgordijnen veranderd in
een anonieme winkel; even verderop is een
‘sigarenmagazijn’ herrezen. Voor de gelegenheid gaan de in het oorlogsbeeld zo detonerende moderne parkeergarages schuil achter
Atlantikwall-achtige bunkers. Het grote
sociëteitsgebouw naast het Mauritshuis doet
dienst als hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst. Aan de gevel hangt een enorme swastikavlag. Het argeloze publiek dat op deze
vroege zondagmorgen langzaam begint toe te
stromen, wordt op de toegangswegen gewaarschuwd met grote verkeersborden: ‘Attentie:
op het Plein worden opnamen gemaakt voor
de oorlogsfilm Zwartboek. De setting kan confronterend zijn. Onze excuses.’
Het is de negenenveertigste van de in totaal
zesenzeventig geplande draaidagen. De meeste buitenopnamen zijn tijdens deze schitterende nazomer al gemaakt. Zo pakte regisseur
Paul Verhoeven flink uit met groots opgezette
beelden van de bevrijding en schoot hij scènes op locaties als Giethoorn en de Biesbosch.

Eind november gaat hij met zijn cast en crew
de studio’s van Berlijn-Babelsberg in. Het
is de bedoeling dat Zwartboek in september
2006 gereed is voor vertoning.
Vandaag wordt onder andere een scène opgenomen waarin hoofdrolspeelster Carice van
Houten een Duitse soldaat om toestemming
vraagt het SD-hoofdkwartier te bezoeken.
Hier begint de dubbelspionage in de plot
van Zwartboek: Van Houten is een joodse
verzetsstrijdster die aanpapt met een hoge
Duitse SD-officier. Het wordt een scène die
deze never a dull moment-regisseur typeert:
terwijl Carice van Houten op de Duitse wacht
afloopt, is het gehele Plein in beweging.
Burgervoetgangers en Duitse officieren lopen
voor en achter haar langs en op de achtergrond is een lange stoet rijdende vintage cars
– pantserwagens met rupsbanden, busjes,
personenauto’s – en motoren met zijspan
te zien. Na elke take moet het verkeer weer
naar het beginpunt terug, wat tussen de vele
nagemaakte Atlantikwall-decorstukken een
hele operatie is.
Aan alles is te zien dat Zwartboek de grootste Nederlandse filmproductie sinds tijden
is, al zou je gezien de samenstelling van de
crew beter van een pan-Europese productie

kunnen spreken. Op de set klinkt een mengelmoes van Europese talen: zo maakt cameraman Walter Lindenlaub zich verstaanbaar
in het Duits en spreekt een kleedster van
Van Houten Engels. Ook lopen er tientallen
mensen rond met voor de buitenstaander
volstrekt onduidelijke bezigheden. Gelukkig heeft Verhoeven de touwtjes van deze
Babylonische filmproductie stevig in handen.
‘Hallo, het is geen zondag in deze scène!’,
roept hij resoluut wanneer het er even op
lijkt of de camera gaat draaien terwijl elders
in de stad de kerkklokken zijn gaan luiden. Er
wordt gewacht. Tot en met de laatste take op
deze spectaculaire set blijft Verhoeven volkomen ontspannen. ! Egbert Barten
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George Clooney, Hollywoods moderne Cary
Grant, verraste in 2002 met zijn regiedebuut
Confessions of a Dangerous Mind, over televisieproducent en spelshowpresentator Chuck
Barris. Barris leidde volgens eigen zeggen
een dubbelleven als geheim CIA-agent en
liquideerde in die hoedanigheid tijdens de
jaren zestig en zeventig meer dan honderd
staatsvijanden. Clooneys laatste werk draait
opnieuw om een televisie-icoon en om nationale instituten. Vloog Confessions, net als
de chaotische Barris zelf, hier en daar nog
wel eens ongecontroleerd uit de bocht; Good
Night, and Good Luck. (2005) is even gefocust,
strak en messcherp als zijn hoofdpersoon, de
CBS-sterjournalist Edward R. Murrow.
Murrow (een glansrol van David Strathairn,
die Murrows zwaarmoedige verbetenheid
met opeengeklemde lippen en priemende
blik door het doek laat knallen) sloot begin
jaren vijftig zijn wekelijkse nieuwsprogramma
See It Now steevast af met de gedragen zin
‘Good night, and good luck…’. Clooney, zelf
zoon van een televisiejournalist, pakt met de
gelijknamige film een spannend tijdperk bij
de kop. Het was de roerige kindertijd van het
massamedium televisie, die later bekend werd
als de Golden Age. In het politieke landschap
had de kraakverse Koude Oorlog de gevoelstemperatuur tot ver onder het vriespunt
gebracht. Terwijl buitengaats de expansiedrift
van de Sovjet-Unie koortsachtig werd ingedamd met containment, sloeg de red scare ook
binnenlands toe in de persoon van de oververhitte senator Joseph McCarthy en diens
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heksenjacht op vermeende communisten in
het wijdvertakte overheidsapparaat. De twee
verschijnselen smolten in 1954 samen tijdens
een zinderende uitzending van See It Now
waarin Murrow McCarthy en zijn ondemocratische methoden publiekelijk aanklaagt. De
aflevering zou de uiteindelijke ondergang van
de republikeinse senator inluiden.

87HZcC78
Oogstrelende zwart-witcinematografie, mannen met pommadeglanzende kapsels gekleed
in smetteloze pakken met hooggesloten broeken, teloorgegane omgangsvormen, puntige
dialogen en krappe studio’s die zich langzaam

lijn rond een getrouwd stel – dat mocht in die
tijd niet bij grote bedrijven – is Good Night,
and Good Luck vooral een adembenemend
portret van een pionier in de televisiejournalistiek.
Slechts een kleine tien procent van de Amerikaanse huishoudens bezat in 1950 een
televisietoestel; uitzendingen waren nog
persoonlijk en intiem. Vijf jaar later stond bij
een duizelingwekkende tachtig procent een
kastje in de woonkamer te flikkeren. William
S. Paley, hoofd van Columbia Broadcasting
System, had met CBS’ goedbeluisterde radiouitzendingen al bewezen een neus te hebben
voor succesvolle programmaformules. In

Dd`^cYZgZhikVcYZlZgZaYWa^_[idcV[]Vc`Za^_`ZiZaZk^h^ZZZc
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vullen met heel veel kringelende sigarettenrook. Clooney schetst zorgvuldig de sfeer
van de glorietijd van televisie. Hij voegde
zelfs meervoudig Grammy-winnares Dianne
Reeves toe aan de cast. Op een podium tussen
de benauwde studiohokjes zingt Reeves live,
begeleid door twee muzikanten, gedurende
de hele uitzending van See It Now een Cole
Porter- en Nat King Cole-repertoire om de
overgangen tussen onderwerpen en scènes te
vullen. Afgezien van de wat verloren verhaal-
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tegenstelling tot zijn concurrent David Sarnoff van de National Broadcasting Company,
wist hij bovendien als geen ander zijn sterrenstal te vertroetelen. Hoewel Paley in 1929
voor vijftig procent aandelen aan Paramount
Pictures had verkocht en zich daarmee had
verzekerd van Hollywood-sterren voor zijn
programma’s, kon hij niet opboksen tegen
het enorme persoonlijke netwerk van Sarnoff,
dat meer adverteerders aantrok. Terwijl NBC
slechts hoefde af te wachten tot sponsors

programma’s aandroegen, ging CBS voor de
sponsoring van zijn zelfbedachte programmas
de boer op. Het zou een van de belangrijkste
cultuurverschillen tussen de twee netwerken
blijven. NBC vertrouwde op de MCA Universalstudio’s in Hollywood voor de ideeën achter
en uitvoering van zijn belangrijkste dramaseries; ondertussen gaf CBS hoge prioriteit aan
nieuws en actualiteiten. Nieuwsdirecteur Paul
White verzamelde een staf van stercorrespondenten, onder wie de veelvuldig onderscheiden Ed Murrow, die eerder voor CBS-radio de
oorlog versloeg en een goede vriend was van
Paley. In 1951 wordt Ed Murrows radioshow
Hear It Now omgedoopt tot de televisieversie
See It Now. Murrow snijdt daarin opmerkelijke fenomenen aan; zo liet hij bijvoorbeeld
het historische moment zien dat de oost- en
westkust voor het eerst simultaan programma’s konden ontvangen.

<gVXZ@Zaan
Televisieproducties waren in die vroege jaren
vijftig gecentraliseerd in New York, drama
werd naar goed theatergebruik live in de studio opgenomen en uitgezonden, en een poel
van jong talent als Paul Newman, Sidney Poitier, Jack Lemmon en Grace Kelly hoopte via
de televisie ontdekt te worden. Theaterstukken werden bewerkt voor televisie en daarvan
werden pas later weer films gemaakt. Juist als

televisie een belangrijke nieuwe loot lijkt te
gaan worden aan de stam van de high browcultuur, krijgen de literaire drama’s concurrentie van quizzen en series, hoofdzakelijk
westerns. Hoe minder het televisietoestel
slechts is voorbehouden aan hoogopgeleide
huiskamers, hoe meer de doorwrochte, serieuze single plays worden verdrongen door
lichtere vormen van entertainment. Intussen
begint Hollywood, dat zich bedreigd voelt en
voorop wil blijven lopen, slinks oude films bij
de netwerken te dumpen. Vanaf 1953 heeft
Ed Murrow naast See It Now ook een tweede
show met luchtige glamouronderwerpen:
Person to Person. Maar Murrow voelt zich
zichtbaar slechter thuis bij een interview met
beroepsparadijsvogel Liberace dan bij het
harde nieuws.

HX]ZaY`VccdcVYZ
Nieuws kan in de vroege jaren vijftig nog vrijwel ongefilterd worden gebracht. Tussen de
journalistieke staf van CBS en de kijker zitten
nauwelijks schokdempers en noodremmen.
Ironisch genoeg is de situatie in Nederland
juist omgekeerd. Het NOS Journaal ligt stevig
aan de ketting van de Rijksvoorlichtingsdienst en de machtige omroepen, die het
liefst al een week van tevoren van hoofdredacteur Carel Enkelaar willen weten wat hij
dacht te gaan uitzenden. Onlangs was dit nog
te zien in de jubileumdocumentaire Het schitterende scherm (2006) van Pieter Fleury. In
maart 1954 liep See It Now niet in de pas met
de overheid. Murrow en zijn producent Fred
Friendly (Clooney) stuitte op het verhaal van
piloot Milo Radulovich die uit de luchtmacht
werd ontslagen na een bedenkelijke hoorzitting van senator McCarthy’s House Committee on Un-American Activities. Ze besluiten
Radulovich voor de camera te halen. Die
uitzending leidt acuut tot hoog bezoek aan
de CBS-burelen en beschuldigingen van communistische sympathieën aan het adres van
Murrow. Hij en Friendly besluiten daarop tot
op het bot te gaan om de onwettige methoden van McCarthy bloot te leggen. ‘De angst
is voelbaar is deze kamer. Niemand kan een
hele natie terroriseren, tenzij we allemaal zijn
medeplichtigen zijn’, zegt Murrow tijdens
een stafvergadering. Wat volgt zijn bloedstollende All The President’s Men-momenten
culminerend in een briljante aflevering van
See It Now waarin Murrow McCarthy en zijn
hoorzittingen genadeloos onderuithaalt. De
uitzending is een doorslaand succes. McCarthy neemt de uitnodiging om zich te verdedigen aan, op voorwaarde dat het vooraf wordt
opgenomen. Clooney koos ervoor archiefbeelden te gebruiken van McCarthy en zijn
verweer op 6 april in See It Now, wat de spanning voelbaar verhoogt. McCarthy weerlegt
geen enkel kritiekpunt van Murrow en vuurt
slechts een overspannen scheldkanonnade af.
De senator is duidelijk niet vertrouwd met de

wetten van het nieuwe medium en graaft zijn
eigen graf. Naar aanleiding van de uitzending
stelt de regering een onderzoek in en wordt
McCarthy ten slotte afgezet.
Ondanks Murrows journalistieke mijlpaal en
het daverende applaus van publiek en collega’s is programmasponsor Alcoa not amused.
De aluminiumgigant, die belangen heeft in de
militaire industrie en warme banden onderhoudt met het Ministerie van Defensie, is niet
gecharmeerd van de keiharde journalistieke
aanpak van Murrows dream team. Paley is
gevoelig voor Alcoa’s slechte humeur en
besluit See It Now van zestig minuten terug te
brengen naar dertig en van de dinsdagavond
naar de zondagmiddag te verhuizen. Murrow
is woedend. Het voorval blijkt een omineuze
voorbode van hoe het medium televisie zich
zal ontwikkelen.

Bj^a`dg[
Tegen het einde van de jaren vijftig is de gouden epoque lang en breed verdampt en zijn
de meeste theateracteurs gevlucht naar de
film en het toneel. Wat rest is een wasteland
van toenemend gewelddadige series, sitcoms

betekenis: “Kijk nú, betaal later”.’ Volgens
Friendly was niet de McCarthy-episode, maar
deze speech de genadeslag voor de eens zo
hechte vriendschap tussen Paley en de meest
gerespecteerde journalist van het land.

7ZgajhXdc^
Inmiddels kan de independent-film Good
Night, and Good Luck – oorspronkelijk
bedacht als een live uitzending voor CBS
totdat Warner er brood in zag – al een
bescheiden prijzenkast vullen. De publiciteit
komt het aantal filmkopieën en de draaitijd
in de theaters ongetwijfeld ten goede. In
een hedendaags Amerika dat onder het mom
van terrorismebestrijding de vrijheid en
democratische rechten van burgers opnieuw
drastisch inperkt, is het bepaald geen overbodige luxe als de film op die manier misschien
een breder publiek bereikt. Bovendien is de
Amerikaanse televisie sinds de jaren vijftig
zo versnipperd geraakt dat kijkers zich allang
kunnen beperken tot kanalen die hun (politieke) overtuigingen voeden en versterken
en uitdagende informatie censureren. Om
van de kwalijke gevolgen van commerciali-
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en soaps. Het schandaal van de doorgestoken
kaart bij de populaire quiz $64.000 Question
heeft CBS geen goed gedaan. Om meer controle te krijgen over de snode praktijken van
sponsors, bieden de netwerken adverteerders
nu één-minuut reclameblokken aan, verstrooid over de programmering, in plaats van
een volledig programma. Dat werkt echter
al gauw hysterische schadebeperking in de
hand. Programma’s en series die niet snel
genoeg voldoende kijkers trekken, worden
vroegtijdig van de buis gehaald. In de zomer
van 1958 valt het doek voor See It Now, na
een confrontatie tussen Murrow en Paley over
de nieuwe opzet: mensen die zich geen recht
voelden gedaan door het programma zouden
evenredige uitzendtijd krijgen. Het is niet
verwonderlijk dat Ed Murrow, de eloquente
journalist van het eerste glorieuze uur die
langzaam maar zeker werd gemuilkorfd, een
paar maanden later tijdens een televisietopbijeenkomst in Chicago fulmineert tegen
het verschraalde medium: ‘Dit instrument
kan onderwijzen, het kan verlichten en het
kan zelfs inspireren maar alleen als mensen
vastberaden zijn het voor die doeleinden te
gebruiken. Anders is het slechts een doos met
draden en lichtjes.’ Hij doet er nog een schep
bovenop: ‘Met name gedurende de programmering overdag isoleert televisie ons van de
werkelijkheid. Als dat zo doorgaat, krijgt die
overbekende reclameslogan straks een nieuwe

sering nog maar te zwijgen. Ook in de rest
van de wereld blijft onafhankelijke televisie
een onmisbaar medium om democratische
waarden te beschermen. Vorige maand nog
draaide tijdens het Rotterdamse filmfestival
de documentaire Viva Zapatero! (2006) van de
Italiaanse Sabina Guzzanti. Haar politiek satirische show op de staatszender RAI werd na
de eerste uitzending door Berlusconi uit de
ether gehaald, wegens vulgariteiten en smaad
tegen de regering. Guzzanti startte daarop
een enquête over de monopolisering van de
media door de overheid en de bedreiging van
de vrije democratie. ‘We kunnen onmogelijk
in het buitenland voor de vrijheid vechten
als we de vrijheid in eigen land niet kunnen
waarborgen’, zei Murrow al. De geschiedenis
lijkt zich te herhalen. Met het uitgebalanceerde, relevante en on-Hollywoodse Good
Night, and Good Luck. plaatst Clooney definitief een bescheiden handtekening in de
film- en televisiegeschiedenis. En verlost hij
zichzelf meteen van zijn charmante, maar
vergankelijke Cary Grant-imago. !
<ddYC^\]i!VcY<ddYAjX`KZgZc^\YZHiViZc'%%*gZ\^Z
<Zdg\Z8addcZnhXZcVg^d<Zdg\Z8addcZnZc<gVci=Zhadk
XVbZgVGdWZgi:ahl^ibdciV\ZHiZe]ZcB^gg^dcZ\Zaj^Y
6Vgdc<aVhXdX`Zc8jgiHX]ja`Znbjo^Z`6aVcHk^g^Yd[[
egdYjXi^dcYZh^\c?VbZh9#7^hhZaegdYjXi^Z<gVci=Zhadk
Y^hig^Wji^ZEVgVY^hdYjjg.%ÉbZi9Vk^YHigVi]V^gc!<Zdg\Z
8addcZn!EVig^X^V8aVg`hdc!?Z[[9Vc^Zah!GdWZgi9dlcZn?g#!
;gVc`AVc\ZaaV!<gVci=Zhadk
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'%%*lVh\ZZc\dZY_VVgkddg
YZ[^abi]ZViZgh#=dZlZaZgcd\
hiZZYhldgYi\ZckZhiZZgY^c
c^ZjlZoVaZc!a^_`i]ZiejWa^Z`YZ
lZ\cVVgYZW^dhXdde`l^_iiZo^_c#
LVgZcZg\ZZcVVchegZ`ZcYZ
i^iZah4>hYZVVcYVX]ikddg[^ab
kZghaVei47^dhXddeZmead^iVciZcZc
[^abY^hig^WjiZjghodZ`ZccVVghi^\
cVVgZZckZg`aVg^c\#È?ZojaiVah
i]ZViZgbZZgbdZiZcYdZcYVcVaaZZc
ZZc`VVgi_ZkZg`deZcZcYZegd_ZXidg
VVcoZiiZc#DbbZchZcYZW^dhXdde
^ciZ`g^_\Zc!bdZi_ZoZkZglZccZc#É
Frank de Neeve

;^abi]ZViZghbdZiZco^X]oZa[

dec^Zjlj^ik^cYZc
De cijfers die begin dit jaar tijdens de nieuwjaarsborrel van de Nederlandse bioscoopwereld werden gepresenteerd, logen er niet
om. In het Amsterdamse Tuschinski moest
Wilco Wolfers van brancheorganisatie NFC een
daling in het bioscoopbezoek van elf procent
bekendmaken. De remedie is volgens Wolfers
betere wetgeving tegen downloaden, maar
die simplistische boodschap leek over de
hoofden van de aanwezigen heen vooral aan
de politiek gericht. Want er is natuurlijk wel
meer aan de hand.
Bij de filmhuizen kwam de daling hard aan,
omdat die de laatste jaren juist in de lift
zaten. Naar redenen voor de terugval wordt
naarstig gezocht. Zo vinden sommigen dat
er simpelweg geen titels waren die je gezien
moest hebben, zoals bijvoorbeeld Être et avoir
(Nicolas Philibert, 2002) een paar jaar geleden. Anderen menen echter dat de terugval
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structureel is, omdat mensen film meer met
dvd en thuisbioscoop zijn gaan associëren.
Volgens hen zal de bioscoop zichzelf opnieuw
moeten uitvinden om beter in te kunnen spelen op de uitgaanswensen van het publiek.
Bij de commerciële bioscopen leeft de verwachting dat er dit jaar een aantal ouderwetse familiebioscopen, soms bijna liefkozend
‘papa en mama-bioscopen’ genoemd, hun
deuren moeten sluiten. Bij de arthouses loopt
het nog niet zo’n vaart, hoewel die natuurlijk wel tegenover de gemeenteraden hun
subsidie moeten kunnen blijven legitimeren.
Filmdistributeurs ondergaan momenteel
een clustering, onder meer vanwege de lage
bezoekerscijfers, maar het uitblijven van de
filmbrief van staatssecretaris Van der Laan,
die duidelijkheid moet geven over het voortbestaan van gesubsidieerde distributeurs, zal
ook een rol spelen.

Moordende concurrentie
Mogelijk zijn de lage bezoekcijfers te wijten
aan het beleid van de filmtheaters: die zouden commerciëlere keuzes zijn gaan maken
ten koste van de kleinere titels, wat de
diversiteit in het filmaanbod niet ten goede
komt. Volgens Huub Roelvink van distributeur Cinema Delicatessen is dat inderdaad het
geval. ‘Niet alle gesubsidieerde filmtheaters
houden hun taak in de gaten. Ze programmeren commerciëler dan ze zouden moeten.’
De aan het Filmfonds gelieerde distributeur
van documentaires vindt de druk op de doeken te hoog. ‘Ik vond onze Three Rooms of
Melancholia een van de beste documentaires
die ik vorig jaar heb gezien. Hij kreeg waanzinnige recensies. Maar door de moordende
concurrentie lag de film er na een week bijna
overal al uit.’ Om maximaal van de landelijke
publiciteit te profiteren, zet een distributeur
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zijn film in een groot aantal kopieën per stad
neer, wat slecht is voor de variatie in het aanbod. De druk op de doeken lijkt alleen maar
toe te nemen door de komst van het artfilmlabel PAC van filmgrootgrutter Pathé.
Ook Gerard Huisman van distributeur Contact
Film spreekt zijn afkeuring uit over het huidige filmaanbod, maar hij plaatst dat in een
groter geheel. ‘Het filmklimaat is danig verziekt. Er is over de hele linie geen filmbeleid
en al helemaal niet voor de kwetsbare kwaliteitsfilm. Wij hadden Notre musique van JeanLuc Godard uit willen brengen, maar dat is
gewoon te duur.’ Huisman noemt tweederde
van de films die hij uitbrengt ‘vangnetfilms’,
films die in een volledig commerciële situatie
niet zouden worden uitgebracht. Degenen die
menen dat Huisman met een topper alsWhisky (Juan Pablo Rebella en Pablo Stolz, 2004)
geld verdiende, hebben dan ook ongelijk.
‘Whisky zal niet uit de kosten komen, omdat
de sales-agent te veel vroeg. Iedereen was al
afgehaakt, maar wij vonden het een belangwekkende film en hebben dus doorgezet. Was
het maar zo dat kleine films minder kosten
dan grotere. Het is wat de gek ervoor geeft.’
Huisman geeft al langer aan dat Contact Film
ermee stopt als de subsidiëring voortaan per
film geregeld gaat worden en niet langer per
distributeur, zoals nu het geval is.

Downloaden
Dvd-releases zijn voor veel distributeurs
belangrijker dan video vroeger. Over de grote
filmstudio’s wordt al gezegd dat nog maar
vijftien procent van de opbrengst uit bioscoop-releases komt en de rest uit andere uitbating van de rechten. In Engeland heeft dit
al tot de vreemde situatie geleid dat films
alleen nog maar in Londen worden uitgebracht, en dat de publiciteit daaromheen in
de rest van het land de dvd-verkoop bevordert. Maar ook in Nederland wordt de bioscoop steeds meer als etalage voor de dvdreleases gezien. Recentelijk is distributeur AFilm ook al dvd’s in de filmtheaters gaan verkopen. Voor A-Film is dit een logische ontwikkeling; die bezit de rechten voor film en
dvd, dus het maakt hen niet uit wat ze verkopen. De filmtheaters zijn echter huiverig voor
de ontwikkeling, omdat men het fenomeen
film steeds meer met het eigen thuistheater
gaat associëren en minder met de bioscoop.
Ted Chiaradia van filmtheater LUX in Nijmegen signaleert dat het filmklimaat verandert.
‘De markt is in de war door het downloaden.
De combinatie van het toenemende dvdmarktaandeel en veranderende uitgaanspatronen zorgt ervoor dat minder mensen naar
de film gaan.’ Chiaradia, wiens theater nog
altijd meer dan 175.000 filmbezoekers per
jaar trekt, meent dat de kleinere titels juist
minder last hebben van het teruglopende
bezoek. Anton van Amersfoort van filmhuis
De Keizer in Deventer beaamt dit. ‘Sommige
grotere films zijn enorm geflopt, zoals Manderlay, terwijl titels in het kwetsbare aanbod,
zoals Roads to Koktebel, het met gemiddeld
veertig bezoekers per voorstelling weer goed
hebben gedaan.’
De terugloop was in Filmhuis De Keizer vorig
jaar maar enige procenten, iets waarvoor Van
Amersfoort wel een verklaring heeft. ‘Theaters met een vaste programmering hebben
minder terugval dan de prolongatietheaters.
Ons vaste publiek weet ons nog steeds te vinden.’ Last van de dvd heeft Van Amersfoort
niet. ‘In de eerste week van Broken Flowers
konden bezoekers een dvd krijgen van Down
by Law, een oudere film van Jarmusch. Veel

BVVg]dZbdZiYVibZiYZW^dh"
XdeZcVah^ZYZgZZchigV`hZZc
WZVbZgi]j^h]ZZ[iZcVahgZhiVj"
gVcihH^YZlVnh\VVckZgidcZcdb
]ZiY^cZgbZZlZ\iZhedZaZc4
mensen bedankten daarvoor, omdat ze geen
speler hadden. Filmtheaters in de provincie
hebben een wat ouder publiek.’
Ontmoetingscentrum
Ted Chiaradia, die in LUX ook wel eens wat
commerciëlere titels draait, is er niet van
overtuigd dat er vorig jaar geen grote titels
zijn uitgebracht. ‘Als je met films als Harry
Potter en King Kong je gemiddelde jaarlijkse
bezoekersaantal niet kunt halen, dan is er
meer aan de hand. Mensen gaan structureel
minder naar grote films. Daarnaast is de
potentiële markt voor arthouse volgens mij
ook helemaal niet zo groot als door sommigen
wordt gedacht.’ Chiaradia maakt zich geen
zorgen over de toekomst van LUX. Samen met
bijvoorbeeld het Louis Hartlooper Complex in
Utrecht en de Bosche Verkadefabriek, representeert LUX de nieuwe generatie filmtheaters, waar meer wordt gedaan dan film draaien alleen. ‘Het is niet goed om het alleen bij
filmvertoning te houden, net zo min als ik
geloof dat popcentra met alleen muziek nog
een toekomst hebben. LUX is een ontmoetingscentrum, waar je ook naar een debat
kunt, naar theater, muziek of gewoon naar de
kroeg.’ Maar hoe moet dat met de bioscopen
als iedereen straks een beamer thuis heeft en
als restaurants Sideways (Alexander Payne,
2004) gaan vertonen om het diner mee weg
te spoelen? ‘De lp bestaat ook nog steeds, dus
ik denk dat er behoefte zal blijven aan filmvertoningen. Maar als je je huis niet meer uit
hoeft voor een film, wordt de sociale factor
voor bioscopen belangrijker. Je zult als theater meer moeten doen dan alleen een kaartje
verkopen en de projector aanzetten. Om mensen de bioscoop in te krijgen, moet je ze verwennen.’ !

maart 2006 Skrien 31

&
EG:HI
6I>:H

'

James Newton
Howard

;DG
B66I

van

<dYo^_YVc`]VYYZlZgZaYkVcYZ[^abbjo^Z`]ZiV[\ZadeZc
_VVgb^cYZgYdYZciZWZigZjgZcYVc^c'%%)#LZa\^c\]Zi
dckdaegZoZci^_YhX]g^[i;^abHXdgZBdci]an^c\ZYgj`iZ
kdgbiZgo^ZaZ0]ZiWa^_[iVah^ciZgcZiVWdccZbZciWZhiVVcZc
Xdci^cjZZgi]Zij^iWgZc\ZckVc`aVhh^Z`ZhdjcYigVX`h#>c]Zi
_VVgdkZgo^X]i`jccZclZdchYjhXdcXZcigZgZcdeYZWZhiZ
Xdbedc^hiZckVc'%%*#
Kees Hogenbirk
Een schok voer vorig jaar door het internetcircuit toen bekend werd dat Howard Shore,
Peter Jacksons gelauwerde Lord of the Ringscomponist, ‘in goed overleg met de regisseur’
zijn taak voor King Kong neerlegde. Er waren
verschillen van inzicht over het na te streven
doel van de muziek, verklaarde Jackson. Zou
er net zo’n drama aan vooraf zijn gegaan als
met Troy (2004), toen Gabriel Yareds briljante
score werd vervangen door de dertien-uiteen-dozijn van James Horner?
Gelukkig, van beide partijen wordt vernomen
dat Shore, die altijd eigenhandig zijn hele
partituur orkestreert en dirigeert, de muziekopnamen gewoon niet af zou krijgen. Om elke
schijn van antagonisme te vermijden, heeft
Jackson een shot waarin de losgebroken Kong
de dirigent in de orkestbak – een cameo van
Shore – vertrapt, uit de film gelaten. Shore
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is vervangen door James Newton Howard,
die vertrouwd is met mysteries (zoals voor
M. Night Shyamalan), epen en actiemuziek.
In drie dagen tijd componeerde hij de hoofdthema’s, hij schreef minstens vijf minuten
muziek per dag – normaliter twee minuten –
en zette zes orkestratoren en drie dirigenten
in voor de opnamen van een uren durende
score. Onder deze druk is het een gigantische
prestatie geworden. Het blijft natuurlijk verleidelijk te speculeren waar Shore mee zou
zijn gekomen: vermoedelijk had die een veel
duisterder atmosfeer geschapen. Jacksons
herverfilming van de klassieker uit 1933 is
echter opvallend luchtig, met veel zelfspot
over een onafhankelijke filmmaker van Francis Coppola-achtige proporties. Howard sluit
op die anachronistische dubbelzinnigheid
humoristisch aan.

9ZhXdgZkVc@^c\@dc\WZhig^_`iZZceVaZiYVi
addeikVc\gVee^\!k^V\Z]Z^bo^cc^\Zc\gjlZ"
a^_`cVVg\ZkdZa^\#?Voo"VggVc\ZbZciZcdeYZ
hdjcYigVX`odg\ZckddgYZeZg^dY^hZg^c\kVc
]ZikZg]VVa^cYZ_VgZcYZgi^\!bZioÉcXg^h^h!
kVjYZk^aaZ!bVVgdd`VX]iZgkda\^c\Zc^c\gdiZ
VjidbdW^ZaZc#HVmd[ddchZc`aVg^cZiiZcWZ\Z"
aZ^YZcYZdcihcVee^c\kVcYZ[^abXgZlcVVg
]ZihX]^eW^_cVhncX]gddcb^X`Zn"bdjh^c\!
lViYZ[^abdjYZglZih\gVee^\bVV`i#?Voo
Vah`db^hX]Zcddi^hiZkZch\ZhX]^`ikddgYZ
\Z bVcX^eZZgYZVXig^XZ6ccY^ZaViZg`jchi_Zh
YdZidbYZejWZgVaZ@dc\`dZhiiZ]djYZc0oZ
lVhiZchadiiZgZkjZYVchZgZh#
=dlVgYkZgl^_hiZkZcZZchcVVgYZkgdZ\Z
[^abbjo^Z`igVY^i^ZbZiYZaVeeZchXdgZlVVg"
bZZ]^_]ZibnhiZg^Z^c]ZiWZ\^c[^_ccVVgYZ
kddg\gdcYWgZc\i#=^_XdbedcZZgiZX]iZg\ZZc
dWa^\ViZkjaa^c\#7^_YZ[^abdecVbZcY^ZVade
]ZihX]^eldgYZc\ZbVV`i!`a^c`igdbVci^hX]Z
ZcheVccZcYZÈ=daanlddY"bjo^Z`É!Vahd[YZ
ideegdYjXi^ZVa`aVVg^h#G^c`ZaZcYZe^VcdZc
kadZ^ZcYk^daZclZg`bV`ZcYZoZhXcZhZg\
VVcYdZca^_`!dbYVil^_lZiZcYVi]^ZgkVclZ^"
c^\iZgZX]ioVa`dbZc#=dlVgYh]dd[Yi]ZbV!
]Zibdi^Z[kddgYZhX]^bb^\Z`VVgikVcH`jaa
>haVcY!WZhiVVij^iZZchiVi^\Z!dc]Z^aheZaaZcYZ
hZg^ZkVcoZkZccdiZcY^Zhi^_\ZcZcYVaZc
gdcYYZj^i\Vc\hiddc#9gZ^\ZcYdeigdbWdcZh
kdgbiY^i=dlVgYhkZgl^_o^c\cVVg]ZiYVaZcYZ
Yg^Ziddch"aZ^Ybdi^Z[kVcBVmHiZ^cZgkddg]Zi
dg^\^cZZaj^i&.((#
=ZiZ^aVcYldgYibV_ZhijZjhcZZg\ZoZi/
^cYgj`lZ``ZcY\gddih\Zdg`ZhigZZgY`VgV`iZ"
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]Zi]dji!ZcigdbbZahkddgYZ^cWddga^c\ZcYZ
_jc\aZbZio^_cdcWZYl^c\WVgZlZiiZc#<gddi
`ddgYgj`i]Zi\ZkVVgj^igdihZc!kaZZgbj^oZc!
oVX]iZ]ZbZahZoVc\YZZcdgbZY^bZch^Zh
kVcYZbdchiZgh^chZXiZc!ZcYZZaZ\^Zkddg
@dc\#
=ZikZghX]^aijhhZcYZ`aVc`Zc]ZiWZZaYodg\i
]^Zg^ckddg[gVV^XdcigVejci#=dlVgYoZic^Zi
odbVVgkZidg`Zhi^c!bVVg\VViiZ\Zc]Zi
[dgbVVikVcYZ[^ab^c#9^iWa^_`idcilVeZcZcY
j^iYZhig^_YijhhZc@dc\ZcYZIngVccdhVjgjh/
iZ\ZcYZhcZa]Z^YkVcYZbdciV\Z^c`a^c`Zc
V[lVX]iZcYdeWdjlZcYZWaVoZgh#LZWZo^Zc
]ZiYjZacVbZa^_`Yddg6cchd\Zc!Y^Zo^X]
gZVa^hZZgiYVi@dc\]VVggZYYZg^h#=^Zgde"
kda\ZcY`a^c`i]Zi`deZggZ\ZagZX]ilVgb"
WadZY^\Vah6ccVX]iZgYZl^ccVVgVVcgZci#
9ZXdbedc^hiXgZ ZgiZZcdcigdZgZcYi]ZbV
kddgYZdcihiVcZXdbbjc^XVi^ZijhhZcVVe
ZcbZ^h_ZdeYZa^XViZe^VcddkZgkZZa\ZaVV\YZ
hig^_`Zgh#=Zi]ZZiidZeVhhZa^_`7ZVji^[ja!cVVg

Alexandre Desplat

YZbdd^Z6ccYZ7ZVjinZcYZegVX]ikVcYZ
odchdcYZg\Vc\dkZg]ZicVijjghX]ddc#7^_]jc
aViZgZlZZgo^ZcdehigVVi^cCZlNdg`!bVV`i
YZ]VgedkZg]dWd]jcVVcgV`^c\iZYZg#=Zi
Èa^Z[YZhi]ZbVÉ]Zg]VVaio^X]lVccZZg]ZikVc
?VX`hdcVaaZgj^biZ`g^_\i/]^_YgVV^ikg^_lZaVa
]ZihZi\Zaj^YlZ\^cYZ7VbW^"ZcHiVbeZgi_Z"
hXcZde]Zi^_h^c8ZcigVaEVg`#Dd`YZ:be^gZ
HiViZ7j^aY^c\"hZfjZci^Z^hdeYZoZ^ckdZaZcYZ
bZadY^Z\ZWVhZZgY#LZZg`g^_\iYZbjo^Z`
kddggVc\WdkZccd^hZ#
LVil^aZZcbjh^Xjhcd\bZZg!db^cigdheZX"
i^ZiZWZlZg`hiZaa^\Zc4EZiZg?VX`hdc]ZZ[i
iZgZX]io^_cc^ZjlZXdbedc^hikZgigdjlY!
ZcaZkZgiYVVgcVVhiZZc]dbbV\ZVVcBVm
HiZ^cZg!Y^ZbZiYZZZghiZ@^c\@dc\"hXdgZYZ
a^_cZckddg]ZikV`j^ioZiiZ#J^iY^ZchbZbdgV"
WZaZbjo^Z``a^c`iZZchj^iZ^c]Zii]ZViZgW^_
YZegZhZciVi^ZkVcÈ=ZiVX]ihiZlZgZaYldcYZgÉ#
9^ZhiVVic^ZideYZXY!bVVg^hj^i\Z\ZkZcde
BVgXdEdad&..,ZcG]^cd&...#
KgYZoZgZjoZc`ajh`aVVgYZ?VbZhCZlidc
=dlVgYcd\ZZcde\VkZY^Z]ZbidiWZhiZ
Xdbedc^hikVc'%%*WZhiZbeZai/7VibVc
7Z\^ch#=dlVgY`Vc]Zi0=VchO^bbZg!Y^Z
hVbZcbZi]ZblZgYVVc\ZhiZaY!c^ZiÄV[YV"
aZc^cYZejikVcYZVc\hi#:Zghi\ZcdZbYZ
odg\ikddgZZcWgdZ^Zg^\Z!W^_cVeZgbVcZciZ
dcYZgiddcdeWVhhZc!bZi\Z[g^ZbZakVck^daZc
dbYZolZgbZckaZZgbj^oZcVVciZ`dcY^\Zc
lVVgVVcYZ_dc\Z7gjXZLVncZo^_cigVjbV
]ZZ[idkZg\Z]djYZc#9ZilZZYZedbeiVXi^Z"
hXcZhdccdY^\kdabZibdYZgcZYVchg^ibZh#
9ZhdjcYigVX`^hkg^_lZai]ZbVaddh!dkZgZZc"
`dbhi^\YZXdbeaZmZehnX]dad\^ZkVcYZoZ
egZfjZa!deZZce^Vcdbdi^Z[_Zkddg7VibVch
_Zj\Ykg^ZcY^ccZi_ZcV#9Vi`a^c`idd`Vac^ZiW^_"
odcYZgang^hX]!lVcio^_]^ZaYkVcYZ7gjXZY^Z
cd\c^ZiYddglgVV`ojX]ilVhWZkVc\Zc#
King Kong: 9ZXXV),+"*')),)/)'
Batman Begins: LVgcZgHjchZi
O<:C$,&(')+%/('

Kddg?VXfjZh6jY^VgYhHjgbZhakgZh'%%&
hX]gZZ[9ZheaViZZgYZgY^ZigV\Z!heVccZcYZ!
\ZkdZa^\Zdhi^cVidÉhY^Zo^_c]VcYZahbZg`o^_c
\ZldgYZc#6jY^VgYh9ZWViigZbdcXdZjg
hÉZhiVggi]ZZ[iZZcehnX]dad\^hX]ZhXdgZ!
Y^ZijhhZcYZkgdZ\ZgZa^Z[YZkVcYZ]dd[Y"
eZghddckddg`aVhh^Z`Ze^Vcdbjo^Z`ZcY^Zch
]j^Y^\ZZaZXigddeYZ`deiZaZ[ddc^c`gj^ei#9Z
_dc\ZbVc^hZZc\ZkdZaaddhineZ!il^_[ZaZcY
ijhhZc[dgbVa^hi^hX]Z7VX]"j^ikdZg^c\ZcZc
]VgihidX]iZa^_`a^X]VbZa^_`\ZlZaYVahoZiWVVh#
9ZheaVihhXdgZaVVi^_aZaZ\Vi^iZ\ZcZa`VVg^c
hX]jgZcdbYZoZilZZheVaiiZkZgida`Zc#O^_c
bZZhi]Vgbdc^ZjoZi]ZbV\ZaYiYZV\gZhh^ZkZ

VXi^k^iZ^iZckVcYZ]j^h_ZhbZa`Zgh#9VioZ\i
\ZcdZ\dkZgYZ]ddekVcYZ[^abbV`Zgh#
CZiVah^c7^gi]iddci9ZheaViVVcYVi]^_kddg
ZZcVXi^Z[^ab^ZihkVc\gdiZhX]ddc]Z^Y`Vc
bV`Zc#>c=dhiV\ZbdZiZZc\^_oZa^c\hdcYZg"
]VcYZaVVgo^_cigVjbVÉhlZ\lZg`Zc0]^_`g^_\i
dec^ZjliZbV`ZcbZiZZcWZYgZ^\Y_dX]^Z#
>cYZ^bedhVcihnb[dc^hX]ZhXdgZ`a^c`iZZc
_dc\ZchhdegVVcVX]i^\ZhiZb\Zodc\ZcYddg
6cidc^V9ZheaViVah\ZkdZa^\ZgdYZYgVVY#
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Mark Isham
DcYZg]j^YhWgdZ^i]Zi^cAdh6c\ZaZhZc
YVVgdbegdYjXZZgi>h]VbYgZ^\ZcYZ[aj^iid"
cZcZcbZY^iVi^ZkZejahZcdeo^_chnci]Zh^oZg#
9ZdkZgZZc`dbhiijhhZcYZkZaZeZghdcV\Zh
^c8gVh]^hYVi]ZiaZZY^ZYZgZZcigZ[iodcYZg
VVco^ZchYZh]j^Yh`aZjgh#9ZXVaZ^YdhXddekVc
gVX^hi^hX]ZhdbWZg]Z^YldgYiW^_ZZc\Z]djYZc
YddgYZhXdgZ/WdkZc]ZiZaZ`igdc^hX]Z`aVc`"
WZZaYdkZgheVci>h]VbkddgYVikZgYg^ZiYZj^i"
\ZWgZ^YZeVgVaaZabdciV\ZhbZickgdjlZa^_"
`Z`aVV\oVc\#6VckVc`Za^_``a^c`iYZWZld\Zc
bZadY^Zcd\eVb[aZii^hi^hX]bVVgVaaZc\h

lZg`iYZoZVVc\g^_eZcYdbYViYZ6gVbZZh
VVcYdZcYZVaihiZbVahZZcdjYiZhiVbZci^hX]Z
iZ`hikddgVaaZdcWZ\g^e^cYZ7VWnadc^hX]Z
bjai^XjaijgZaZhVbZcaZk^c\\VVi\ZaYZc#
>c=ZgH]dZh\ZZcXYWgVX]i>h]VbY^X]iZg"
W^_o^_cdjYZhi^Za#?Voon^chigjbZciVi^ZkVc
^c\Z]djYZce^VcdZc]djiWad`kddg`djYE]^aV"
YZae]^VZcj^iWjcY^\ZbVg^bWVZcWdc\dÉh
kddghjWigde^hX]B^Vb^o^_ccZi\ZcdZ\VVclZ"
o^\kddgZZcWgd`^cYZ`ZZa#
Crash:HjeZgWheY"XY"'*&'*-/)&
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)

+

Howard Shore
Dd`odcYZg@^c\@dc\!bVVgbiI]Z6k^Vidg!
hXddgiH]dgZ#KgdZ\Zg!idZcYZdcYZg]j^YhZ
V[hX]jlY^Z]^_l^hideiZlZ``ZcW^_H^aZcXZ
d[i]ZAVbWh&..%cd\c^ZilZgYde\ZbZg`i!
]VY]^_ZZcdc]Zg`ZcWVgZhi^_a#=Zi^h]ZZga^_`
dbcj!cVYg^ZYZaZcAdgYd[i]ZG^c\h!o^_c
WZ`ZcYZ]Vgbdc^Z ciZ]dgZc#KddgYZZa[YZ
`ZZgbVVga^Z[hilZg`iZ]^_hVbZcbZi9Vk^Y
8gdcZcWZg\#>c6=^hidgnd[K^daZcXZo^cYZgiZg
VaaZgaZ^il^_[Za^co^_chig^_`ZghhidiZc#BVVg^c
]ZiWZ\^c\ZZ[iYZhXdgZcd\ajX]i!YddgWgZYZ
WZlZ\^c\ZckVcYZ]ddgchY^Z]ZiaVcYhX]Ve!
Vah^cZZclZhiZgc!cZZgoZiiZc#>c]Zia^Z[a^_`Z
hiVY_Z`jccZcWZldcZghZc^chigjbZciZckg^_
VYZbZc#KddgYZ]dd[YeZghdcZc^cigdYjXZZgi
H]dgZoZa[hZZcbdi^Z[kddg\Zo^ch\Zaj`Zc
ZX]iZa^_`ZeVhh^ZYViodj^i I]Z;Zaadlh]^ed[

i]ZG^c\'%%&]VY`jccZc`dbZc#9ZkZg\Z"
a^_`^c\bZi]ZiL^aYZLZhiZchigZ`io^X]j^iidi
YZhX]ZgehX]jiiZghY^ZYddgYZ]ZaYldgYZc
VVc\Zigd``Zc#IgV\Z!dcde\ZadhiZV``ddgYZc
]ZWWZc]Zidc]Z^aVaVVc\Z`dcY^\Y#7Vha^_cZc
bd\Zc\ZgZ\ZaYdekVaaZcYaVc\Yddg\VVc!
lVccZZgYZj^i\ZYVV\YZbVcdelZ\\VVidb
]Zio^_cZiZkZgYZY^\Zc#9ZXdbedc^hi\ZWgj^`i
kddgYZcZj`"ZchadihZfjZci^ZhZZcdci]ji"
hZcYÈa^Z[YZhÉ"bdi^Z[YVidchkdadcoZ`Zg]Z^Y
VX]iZgaVVi#O^X]]Zg]VaZcYZhZg^ZhkVcYg^Z
YVaZcYZcdiZc`dbZcc^ZiidiZZcgZhdaji^Z!
egZX^ZhodVah7ZgcVgY=ZggbVcc]ZiW^_kddg"
WZZaYYZZY^c8VeZ;ZVg&.+&#<ZlZaY`Zci
\ZZcdkZgl^ccVVgh#
A History of Violence: CZlA^cZCAG"(.%*&)%/''

>cYZZZghiZ]Za[ikVc8^cYZgZaaVBVc]ZZ[i
gZ\^hhZjgGdc=dlVgYcVjlZa^_`hhXdgZcdY^\#
=Zi\ZiZiiZgkVcX]VgaZhidc"_Vooj^iYZgVY^d
Ygj`iYZdel^cY^c\j^icVYZWd`heVgi^_Y^Z
?^bbn7gVYYdX`^c&.'-l^ci#CZlbVc]dZ[i
VaaZZcbVVg]Zi[jcYVbZciiZaZ\\ZckddgYZ
Zbdi^ZhY^ZcVYZLVaahigZZi"XgVh]kda\Zc/
ZZc^c\Z]djYZcoVX]ibdZY^\hig^_`Zghi]ZbV
kddg7gVYYdX`h\Zo^chh^ijVi^Z!lVgbZ`aVg^cZi

,
Patrick Doyle

dkZgYdcYZgZcYZXdcigVWVhhZcZchX]ZjgZcYZ
igdbWdcZh^cZZcb^mkVcEgd`d[^ZkhGdbZd
Zc?ja^VZcBdjhhdg\h`^ÉhCVX]ideYZ@VaZ
7Zg\#KddgYZZX]iZidkZcVg^_kVg^ZZgiBVg^V"
cZaa^WdZ^ZcYdeZZcbV\^hX]bdi^Z[kVck^_[
YVaZcYZZcilZZhi^_\ZcYZcdiZc#=ZaVVh`dbi
YZ\g^bb^\ZiddckVc]ZiWdZgZcWZYgd\eVh
dcYZgYZV[i^iZa^c\lZZgiZgj\0YVVgkgl^a
HXdiiiZadaa^\YdZc#

GZ\^hhZjgB^`ZCZlZaabdX]ikddg=VggnEdiiZg
VcYi]Z<dWaZid[;^gZo^_cWZkg^ZcYZXdbedc^hi
9dnaZbZZWgZc\Zc#6cYZghYVcL^aa^VbGdhh
^c'%%'!Y^ZkddgYZilZZYZ=VggnEdiiZg"kZg[^a"
b^c\YZi]ZbVÉhkVc?d]cL^aa^VbhWZlZg`iZ!
kZgodg\YZ9dnaZZZckdaaZY^\dg^\^cZaZhXdgZ!Y^Z
kZZao^_Y^\!bZZhaZeZcYZchZmn^h#9Z:c\ZahZ
Xdbedc^hilZg`ib^cYZgaZ^ibdi^k^hX]YVcL^aa^"
Vbh/VaaZZcY^Zchi]ZbVVi_ZkddgYZj^a=ZYl^\
cZZbi]^_dkZg#7dkZcY^Zc^cigdYjXZZgi]^_ZZc
bVX]i^\bdi^Z[kVcoZhhiVi^\hi^_\ZcYZcdiZc
kddgYZkjjgWZ`Zgj^iYZi^iZa#9^iYZZa>Kj^iYZ
idkZcVVghXnXajh`dbic^ZibZZgod`^cYZga^_`
ZclZaheVccZcYZgZc\gVee^\ZgdkZg!lVVg"
YddgYZcddYoVV`idiWZhX]g^_kZcYZhegdd`"
_Zhbjo^Z`kZgkVai#BZi]Zide\gdZ^ZckVc=Vggn
WZ\^ccZcYZ]dgbdcZciZk^WgZgZc^clZgkZ"
aZcYZlVahZc0kddgV[\VVcYVVcYZidkZgidZg"
cdd^Zc]VaZcYZWaVoZghiZbeZgVbZcikdaj^i0
]ZibV\^hX]ZaVcYhX]Ve`g^_\iZZchcj[_Zj^iYZ
HX]dih"@Zai^hX]Zbjo^Z`igVY^i^Z#9dnaZhigdd^i
\jabZiZZcbVa^\kddg`dbZcYZbZadY^Z c^c
]Zi`dc^c`a^_`Z_Vg\dckVc:a\VgZcLVaidc!Zc
WZiddcio^X]cVHZXdcY]VcYA^dch'%%(Zc
kddgCVccnBXE]ZZ'%%+YZ^YZVaZiddcoZiiZg
kVcYZbdgVVakZgiZaa^c\kddgkdalVhhZcZc#

Pride & Prejudice:Jc^kZghVaJ8?"),+(%--)&/('
The Brothers Grimm:B^aVcB'"(+&(+,&/*'

HjchZi.(+'").+(&"',*/*.

Dario Marianelli
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Rolfe Kent

Thomas Newman

*
6[hiVcYZa^_`!hX]ddgkdZiZcY!Xdc[dgbYZhZc"
i^bZciZaZWgdZ^kVccZ\Zci^ZcYZ"ZZjlhZWV`"
k^hhZc!eadd^iBVg^VcZaa^YZbjo^Z`kddgEg^YZ
EgZ_jY^XZgdcYYZdeolZeZcYZ]d[YVchZc
lVVg^cVaaZhi^aaZkZgaVc\ZchZcigdihldgYZc
\Zj^i#9ZWgZYZWZlZ\^c\ZcdeYZhig^_`Zgh
eVhhZc^cYZang^hX]ZaVcYhX]VeeZa^_`ZigVY^i^Z
kVcYZ:c\ZahZhiVcYZcbVVihX]Vee^_lVVg
?VcZ6jhi^ch]dd[YeZghddc`dee^\egdWZZgij^i
iZWgZ`Zc#=VVge^VcdheZa^cYZhi^_akVc7ZZi"
]dkZc!dd`\ZXdbedcZZgYYddgBVg^VcZaa^Y^Z
Vakddg]ZiWZ\^ckVcYZegdYjXi^ZlZgYVVc\Z"
igd``Zc!WZkViZZc]dd[Yi]ZbVkVcYZhXdgZ!
odYVi]ZihbVX]iZcYZbVVgbdYZgcZ`VgV`iZg
kVc]ZibZ^h_ZYZbjo^Z`YddgYZhZbi#
BVg^VcZaa^!l^ccVVgkVcYZ7Zc_Vb^c7g^i"
iZc>ciZgcVi^dcVa8dbedh^i^dcEg^oZ!bVV`i
ZZcka^Z\ZcYZhiVgi^cYZX^cZbV#KddgI]Z
7gdi]Zgh<g^bb]ZZ[igZ\^hhZjgG^YaZnHXdii
\Zaj``^\odVahZZgi^_YhbZi?Zggn<daYhb^i]
Zc<Zdg\Z;ZcidcZZchnb[dc^XjhVahXdb"
edc^hi\ZkdcYZc#9Z\ddX]ZaigjXhkVcYZ
\ZWgdZYZgh<g^bbdeZcZc]Zihegdd`_ZbZi

&%
Zce^VcdV``ddgYZckddgYZhX]^aYZgVX]i^\Z
VgbdZYZ^cCZlNdg`#9ZiddcVVgYa^\i^cYZ
hi^_akVcI]ZH]Vlh]Vc`GZYZbei^dc&..)Zc
GdVYidEZgY^i^dc'%%'Y^Zo^X]^cYZoZa[YZ
Xg^h^h_VgZcV[heZaZc#:ZcolVgZhig^_`ZghWZ"
lZ\^c\eg^``ZaidcoZZbeVi]^Zkddg]dc\ZgZc
kZgcZYZg^c\#9ZÈ>ZghZÉbZadY^Za^_cZcdeXdc"
igVWVh^cdkZgaVeeZcYZXVYVchaViZcZkZclZa
7gVYYdX`o^_clVVgY^\]Z^YWZ]djYZc!dd`Vah

-

]^_bdZiWZYZaZcdblZg`ZcVgbZcodg\#=Zi
^hYZoZ^ccZga^_`Z`gVX]ikVcYZhXdgZY^Zdch
bZZhaZZeii^_YZchYZheVccZcYZXdbZWVX`
kVcI]Z>g^h]=deZ#AVViCZlbVchVX]ihiZ
DhXVg"cdb^cVi^Z!kddgYZoZdciaVY^c\de
]ddgchZceVj`Zc!bVVg`dbZc#6ahY^Zc^Zi
cVVg?Vg]ZVY\VVi#
Cinderella Man:9ZXXV$JB<7%%%)*+&"%'),/%(

.
John Williams

BZiZZcWZ]ZZghi^chigjbZciVg^jbkVclVi
hig^_`Zgh!WaVoZgh!e^VcdZc]Vge]ZZ[i@^chZn
ZZchXdgZY^ZcVjlZa^_`hdeYZkddg\gdcY
igZZYi#OdkZgida`i7jglZaaegZX^Zh]Zi]Z^`ZaZ
Èodad\^hX]ZÉdcYZgodZ`cVVg]ZihZ`hjZaZ
\ZYgV\kVcYZbZchYddg6a[gZY@^chZn#9Z
YlVgh[aj^ilZ^[Zai!YZidZihZcbZVcYZgZc!
bVVgcVVgbViZYZlZiZchX]VeeZa^_`ZgZhja"
iViZcdcdbhidiZa^_`ZgldgYZcÄZcYZYjWWZaZ
6bZg^`VVchZbdgVVaZkZcgZY^\[jcYVbZc"
iVa^hi^hX]ZgÄcZbZc@^chZnhZ^\ZcdcoZ`Zg"
]ZYZcidZ#9Vc`ZZgi7jglZaaiZgj\cVVg]Zi
eZghddca^_`Zbdi^Z[YVi!^cY^Zbdd^Zi^_YdkZg"
heVccZcYZi^iZahZfjZci^Z!lVhkZgWdcYZc
bZi@^chZnh_Zj\Y#=ZiWZkViZZchi^_\^c\^c
iddc]dd\iZkVcZZcXdbeaZiZdXiVV[#9^iZbd"
i^dcZgZcYZZ[[ZXi`ZccZclZVaj^iI]Z=^"Ad
8djcign&...Äc^Zidg^\^cZZaYjh!ZcZkZcb^c
odkZZa\ZaVV\YVah7jglZaahI]Z6aVbd'%%)!
bVVgj^iZghiYdZaigZ[[ZcY#=Zii]ZbVYj^`i^c
]ZikZgkda\[gZfjZcidedbiZodg\ZckddgYZ
bZZhaZeZcYhiZbdbZciZc!lVccZZg@^chZn
XdciVXibVV`ibZio^_ckVYZg!ZZcaZoZgZhZc
o^_cZX]i\ZcdiZ#

CZiVah^cZZcdjYZglZihZ7"[^abbVV`iHiZkZc
He^ZaWZg\YZkZg`aVg^c\ZckddgYZVVckVade]Zi
bVX]i^\hiZaVcYde6VgYZdcYZg\ZhX]^`iVVcYZ
\gjlZa^_`ZWZ]VcYZa^c\Y^ZYZ\ZldcZbVciZc
YZZakVai#LVgd[i]ZLdgaYhXdcXZcigZZgio^X]
deYZhig^_YkVcZZc\ZhX]Z^YZckVYZgkddgo^_c
cV`dbZa^c\Zc#8dbedc^hiL^aa^Vbh]dZ[iYVVg
\ZZchZci^bZciZaZdcYZghiZjc^c\VVciZ\ZkZc#
9Zbjo^`VaZkZiZgVVcg^X]io^X]de]ZibVXgd"
aZZYYViYZlZgZaYdcYZg\VVi#O^_c\g^bb^\Z
WVhhXdgZ^hodYj^hiZgVah6#>#ZcB^cdg^inGZedgi
'%%&"'%%'!bZicVVgWdkZcj^ihX]^ZiZcYZ\a^h"
hVcY^kVck^daZcVahZZchVgXVhi^hX]ZkZgl^_o^c\
cVVgYZidcZc^cbV_Zjgkddg]Zidei^b^hi^hX]Z
8adhZ:cXdjciZghd[i]ZI]^gY@^cY&.,,#
H^cYhY^Zca^_`iHe^ZaWZg\hiZZYhb^cYZg]ddekda
\ZhiZbY\ZgVV`i#L^aa^VbhiddciXdbeVhh^Z
kddg]Zikda`YViVai^_YVahZZghiZ\ZgVV`ildgYi#
:ZcVYV\^d"VX]i^\ZkdgbaVVi]dgZc]dZdd`
6bZg^`VcZcYZkajX]iZa^c\ZchiVijh`jccZc
`g^_\ZclVccZZgYZbVhhVdeZ^\ZcWdYZb
deYg^[igVV`i#IjhhZcYZ^ckVh^ZZcYZZe^add\
cVYVi]Zidc]Z^aheZaaZcYaVc\hi^a^h\ZlZZhi
dkZgYdcYZgiYZhXdgZdch^_o^c\lZ``ZcYYddg
oV\ZcYZXdcigVWVhhZcZcgdaaZcYhaV\lZg`#
J^iZ^cYZa^_`l^ccZcYZ]ddgc]Vgbdc^Z c]Zi
kVc]Zidg`ZhigVaZ\ZlZaY#L^aa^VbhW^ZYidch
oZa[hZkZcZZcc^ZjlbVghg^ibZYViHiVgLVgh
:e^hdYZ>>>Y^i_VVgdciWZZgYZ!VaWa^_[iYZil^_[Za
dkZg]ZZghZc#

Kinsey: I]Z7dYnI7"%%%&(,/(.

War of the Worlds:9ZXXV.--"&)&(+&/&%

Carter Burwell

Harry Potter and the Goblet of Fire: LVgcZg

KddgYZdjYZglZihgdbVci^hX]Z`dbZY^Z?jhi
A^`Z=ZVkZc^h@ZcicZiodZ^\Zco^cc^\Vah^c
H^YZlVnh/bZib^YYZaZcY^ZiZ\ZclddgY^\
lZa]VVhikZgadgZc\VVcbVV`i]^_ZgjckZg"
[gdgZcZZchegdd`_ZkVc#A^X]ikdZi^\ZhX]Zgo^
kVcYZk^daZcWZ\ZaZ^YZcYZdkZgVXi^ZkZ!bVVg
ZZcoVbZkgdjlZa^_`ZVgihW^_]VVglZg`#@aVg^"
cZiZceVj`Zcgd[[ZahbV`ZcZgW^_cV:c\ZahZ
idc\jZ"^c"X]ZZ`kVc!odVah<Zdg\Z;Zcidc
YVi`Vc#LVccZZgYZVgihVah\ZZhiiZ\ZcdkZg
]VVgdcYZg]jjgYZg`dbiiZhiVVc!Wa^_[iYZ
hXdgZheZZahigZbda^!e^oo^XVi^!]Vge!`ad`"
`ZcheZa!lVcYZaYZjci_Zh#EVhlVccZZgZg
ZZcWZha^hh^c\dkZgaZkZcd[YddYbdZildgYZc
\ZcdbZc!]VVai@ZciYZWaVoZghcVVgkdgZc#
=ddgchZc[aj^iheZaZcl^_YdkZghig^_`Zgh!^c
YZhi^_akVcYZg^_eZ?d]c7VggnidZkVaa^\dd`
ZZc:c\ZahbVc4kddg9VcXZhl^i]LdakZh
&..%#6VcYdZca^_`ZidkZglg^ZbZai_ZhkVck^d"
aZchaZeZcdchbZZcVVgYZkZgodZc^c\#@Zcih
ejjgdg`ZhigVaZhXdgZhij^ikddgiYjgZcYde
edehdc\hY^Z]ZikZg]VVa\Z]ZZadkZgWdY^\
bdZiZcdee^beZc#=^_WZl^_hiYVio^_cVVceV`
Zgc^ZidcYZgYddg\VViÄ^cYZ[^abiZcb^chiZ#
DeYZXY`dbiYZlZcYWVVg]Z^YkVco^_chXdgZ!
bZiZZc`Vg^\`lVgi^Zg!b^cYZgidioÉcgZX]i#
Just Like Heaven:8dajbW^V-'-,+",(.)%"'+&/*.

Grootste teleurstelling
KddgDa^kZgIl^hi`dbiGVX]ZaEdgibVcc^Zi
kZgYZgYVcZZccZd`aVhh^Z`ZgZ^YVchdehig^_"
`Zgh#=VVgWZeZg`iZeVaZiWZkVi\ZZcZc`Za
hX]ZgegVcY_Z!odb^cVahEdaVch`^Éhk^h^Z#9Z
lVgbZYlZ^a`a^c`iegZX^ZhodeVhh^Z[Vah]Zi
^c^i^Vi^Z[adoZ]dd[YeZghddci_Z#A^dcZa7Vgih
bjh^XVa&.+-lVhiZcb^chiZaZkZcY^\#
EdaVch`^Éh[gZfjZciZbZYZlZg`Zg!YZEddahZ
Xdbedc^hiLd_X^ZX]@^aVg!ldgYicdYZ\Zb^hi#
Oliver Twist:Hdcn8aVhh^XVaH@.+*%+*(/'-

GZZYhWZhegd`Zc^c]Zi]Va[_VVga^_`hdkZgo^X]i
H`g^Zc+!Vj\jhijh'%%*#
maart 2006 Skrien 35

Interview Carlos Reygadas

;DID6C@:I:JC>HH:C

Dikke mensen
vrijen ook

7ViVaaVZcZaX^Zad^hYZ
XdcigdkZgh^ aZilZZYZ
heZZa[^abkVcYZBZm^XVVc
8VgadhGZn\VYVh&.,&!Y^Z
^c'%%'[jgdgZbVV`iZbZi
]ZiZm^hiZci^Va^hi^hX]Z?Vec#
9Zdekda\ZgkVc?Vec^h
ZZc^ciji^ZkZkZgiZaa^c\dkZg
YZ^ccZga^_`Zhig^_YkVcZZc
bVcY^ZdekZaZbVc^ZgZciZ
^ciZgegZiZgZckVai#GZn\VYVh
kZg\Za^_`io^_c[^abhbZi
YgdbZc#È>cYgdbZco^i\ZZc
ad\^XV#9VibdZi_ZbVVg
\ZlddcVXXZeiZgZc#
Gerlinda Heywegen
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‘In Batalla en el cielo wilde ik de vele mogelijkheden die een geluidsstudio biedt optimaal
benutten. Geluid is minstens zo belangrijk
als beeld. Al die knopjes op zo’n paneel zitten er niet voor niks, ik moest ze allemaal
gebruiken. Ik heb bewust vaak voor een
stereoeffect gekozen; ik speel daar bijna
constant mee. Bijvoorbeeld in de scène waar
de hoofdpersoon Marcos bij een pompstation
staat. Het geluid en de muziek gaan van links
naar rechts en ik laat het met zijn hoofd meebewegen. De muziek van Bach die ik daarvoor
gebruik lijkt non-diëgetisch, maar wordt op
een gegeven moment in dat station afgezet
als een personage daarom vraagt. Ik vind het
interessant om daarmee te spelen. Vervolgens
klinkt alleen nog het gezang van pelgrims die
voorbijlopen in een processie. Op het moment
dat de pompbediende de klep van Marcos’
auto openmaakt, laat ik ook daar het geluid
in meegaan.
In de opening van de film, de fellatioscène,
gebeurt ook zoiets. De camera en de muziek
gaan allebei ‘open en dicht’. Dat was mijn
bedoeling. De muziek gaat mee met de
camera, die eerst om Ana en daarna om
Marcos heen beweegt. Van links naar rechts,
van rechts naar links. Muziek en beeld eindigen tegelijk in een climax. Op die manier
probeerde ik suspense te creëren. Inderdaad
speel ik zelf bijna mee op dat moment, door
de camera tussen Marcos en Ana te plaatsen
op het moment dat er een traan uit haar oog
rolt. Ik sta daar en zie haar, Marcos ziet haar
niet meer.’

Dromen

‘In mijn films probeer ik een leven van binnenuit te laten zien. Gevoel, ervaring, gedachten en emotie vind ik zo veel belangrijker dan
een verhaal. Het gaat me om de perceptie.
Zoals in dromen. Als je droomt, haspel je
allerlei gebeurtenissen door elkaar en is het
geluid daarbij lang niet altijd zoals het in ons
dagelijks leven is. Ook de werkelijkheid kan
telkens weer anders klinken. Zo kan zomaar
het geluid uit je hoofd verdwijnen wanneer je

bijvoorbeeld aan het vrijen bent.
Ik bedenk een film alsof ik aan het dromen
ben. In dromen zit geen logica. Dat moet je
maar gewoon accepteren. Daarom houd ik
niet van betekenis geven aan wat je ziet in
een film. De film is van de kijker. Batalla en el
cielo kan wel honderd verhalen zijn. De kijker
moet er maar mee doen wat hij wil. Waarom
laat ik, als Marcos met zijn vrouw vrijt, een
schilderij zien van Christus met zijn doorboorde hart, is me vaak gevraagd. Het kan
daar toch toevallig hangen? In iedere slaapkamer hangt wel iets aan de muur. Dat de
camera vanuit Marcos’point of view omhoog
gaat, wordt simpelweg veroorzaakt door de
beweging die hij maakt terwijl hij met zijn
vrouw vrijt. Een normale beweging. Het is
geen vreemde seks. That’s all.
De scène waarin je de klokken ziet luiden
maar ze niet hoort, had ik al heel lang zo
in mijn hoofd. Na Marcos’ dood wilde ik die
enorme klokken in beeld en moest het regenen. Dat geluid moest hard op de geluidsband.
In mijn eigen ‘droom’ over deze scène hoorde
ik de regen, niet de klokken. Eigenlijk wilde
ik datzelfde geluid ook bij de scène waarin
de enorme Mexicaanse vlag gestreken wordt,
maar die dag regende het niet, dus moest ik
het zonder doen. Ik heb nog wel even overwogen om klokgelui in te mixen in de laatste
scène, waar Marcos weer door Ana wordt
gepijpt. Het is de enige scène waarin hij lacht.
Maar ik was bang dat het te tacky zou worden.
Dat het Von Trier zou worden (Reygadas doelt
op Breaking the Waves; GH). Had ik het wel
moeten doen, vind je?’

Pornofilms

‘Het einde van de film heb ik in drie fases
opgebouwd. Je ziet Marcos in de kerk
geknield zitten met een doek over zijn hoofd.
Voor mij is dat het allegorische niveau. De
vlaggenceremonie staat voor de materiële
wereld, een meer realistische. Daarna wordt
het beeld zwart, om over te gaan in die laatste scène, de fellatio, de energetische wereld.
De seks in mijn film deel ik eigenlijk ook

7ViVaaVZcZaX^Zad

in drieën. De fellatioscène aan het begin
en einde van de film is bijna archetypisch.
Anders is het wanneer Marcos met zijn vrouw
vrijt. Dat is gewone seks. Seks die veel stellen
hebben als ze al langer bij elkaar zijn: een
beetje teder, vertrouwd, verveeld soms. De
seksscène van Marcos en Ana middenin de
film is weer narcistisch, wellicht omdat zij
een hoer is. Hier wordt niet de liefde bedreven, maar geneukt. Zij is gewend dat mannen
op haar geilen, het doet haar niet veel. Zoals
je dat ook in pornofilms ziet. Ana wil niet dat
Marcos te dichtbij komt, zich in haar verliest.
In die scène maakt de camera een draai van
360 graden. De camera verlaat de slaapkamer
en filmt de daken van Mexico City om uiteindelijk terug te keren bij hun bed. Dan is
de seks inmiddels opgehouden. Een climax
laat ik niet zien. Het duurde twee hele dagen
om die scène op te nemen. Meteen als de
camera de kamer verlaat, zie je een man op
het dak met een antenne klooien. Een ding

dat de hele wereld in je huis brengt, voor
massacommunicatie staat en in dat opzicht
universeel is. Een contrast met de wereld van
Marcos. Als de camera rondgaat, hoor je bij
elk raam een ander geluid. Er staat ergens
een televisie aan, er spelen kinderen. Flarden.
Ook hier ‘beweegt’ het geluid mee, zoals in
de pompstationscène. Aan het einde zie en
hoor je een druppende kraan. Ik had al vroeg
bedacht dat ik dat graag zo in de film wilde.
Omdat ik het mooi vind.’

Gezeik

‘Naaktscènes zijn niet moeilijk om te filmen.
Het doet me niets dat er op de set naakte
mensen rondlopen en het maakt me ook
niet uit om close-ups van geslachtsdelen te
maken. Voor mij is dat precies hetzelfde als
elke andere scène. Over de naaktscène van
Marcos en zijn vrouw, die allebei dik zijn, heb
ik al veel gezeik gehad. Ik kan me daar echt
over opwinden. Het is iets wat op racisme

‘Het doet me niets dat er op de set naakte mensen
rondlopen en het maakt me ook niet uit om close-ups
van geslachtsdelen te maken’

lijkt, dat commentaar. Ik wilde Marcos in
de film en Marcos is dik. Dikke mensen
vrijen ook. Ik heb de seks met zijn vrouw zo
geschoten dat de kijker zich er niet mee kan
identificeren. De scène roept geen empathie
op. Die moest abstract zijn, dicht op de twee
lichamen gefilmd, geen emotie erbij.
Ik hoor vaak dat mensen zich Japón herinneren als een zwart-witfilm. Dat is grappig,
want dat is een effect waar ik niet op uit was.
In vergelijking met Batalla en el cielo is Japón
minstens zo kleurrijk. Batalla is in blauw,
zwart en metallickleuren gefilmd. Ik koos
voor metallic omdat het me aan een aquarium
doet denken. Vissen hebben er hun eigen
wereld en weten niet dat ze constant van alle
kanten bekeken worden. Zo is het ook met de
personages in mijn film.’!
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Stan van Herpen
Een ansichtkaart uit Zürich, juni 2005, met
daarop de woorden: ‘De K40 bestond veertig
jaar zoals je weet en tijdens de viering daarvan draaide er wat van mij in Basel en Amsterdam. De dag daarna kwam er een persverklaring van Kodak uit Rochester. Ende. Fin. Fini.
Het einde van mijn filmcarrière... Het gaat me
echter niet slecht. Ik groet je, Jaap.’
Kodak vierde vorig jaar het veertigjarige
bestaan van haar Super 8-film voor consumenten, de Kodachrome 40. De taart was nog
niet verteerd of het bedrijf kondigde aan de
productie van de K40 te stoppen. Jaap Pieters
(51) begon ergens halverwege de jaren tachtig
met filmen, op Super 8. Hij bleef het kleinste
filmformaat sindsdien trouw. ‘De laatste duizend meter K40 op deze aardbol ligt op mij te
wachten in het lab van Frank Bruinsma in
Rotterdam. Zelf heb ik nog zo’n twintig, vijfentwintig rolletjes liggen. Dan is het op.’
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Hoewel: zo dramatisch is het ook weer niet.
Een Duits bedrijf gaat 35mm-film versnijden
tot Super 8. En je hebt ook nog de professionele variant. Maar die kost alleen al in aanschaf twee keer zo veel. Voorspelde hij in juni
het einde van zijn filmcarrière, nu is hij minder pessimistisch. ‘Eigenlijk interesseert het
me niet of ik straks nog films kan maken. Ik
leef nu!’

Het International Film Festival Rotterdam
(IFFR) kan een behulpzaam opstapje zijn op
weg naar de glorie. Dat weet Jaap Pieters nu
ook. Dit jaar had hij voor het eerst een eigen
programma tijdens het festival in het Centrum
Beeldende Kunst en prompt trompettert de
website dat hij ‘een van Nederlands opmerkelijkste filmmakers’ is. Zijn films waren de
afgelopen twintig jaar veelvuldig op kleine
festivals in binnen- en buitenland te zien,
maar het bleef geploeter in de marge. Zo zegt
hij het zelf. Nu trakteert de Volkskrant hem op
een portret waarin hij ‘de grootmeester van
de Super 8’ wordt genoemd. ‘Het wordt wat’,
roept hij spottend over straat. Even later:
‘Grootmeester ammehoela. Ik ben inmiddels
allang de leeftijd gepasseerd waarop je denkt
dat zulke aandacht iets betekent.’

HiVeZaZc
Een van zijn favoriete films is De bereklauw
(1992). We kijken drie minuten en twintig
seconden naar een grote plant die bijna
onzichtbaar wiegt op de wind tegen de achtergrond van een bakstenen muur. ‘Het leven
is in zijn pure vorm sterker dan wat wij mensen ervan maken. De kracht van die bereklauw, de subtiliteit van de wind; dat zijn elementen die boven ons besef van het leven
uitstijgen.’
Hij heeft meer dan vijftig films op zijn naam

staan, en die duren bijna allemaal drie minuten en twintig seconden, de standaard lengte
van een K40-film. Vrijwel al zijn films hebben
één ding gemeen: het totale ontbreken van
haast. Iemand kwam na een voorstelling eens
naar hem toe en zei: ‘Het lijkt alsof je de tijd
stilzet en daarna in een ander tempo voortzet.’ Meestal gaat het om een lager tempo.
Pieters: ‘Waarschijnlijk omdat ik zelf zo ben.
Ik begreep op de lagere school de snelheid
van de bal al niet.’ Later voegde hij daar in
het boek MM2 aan toe: ‘Ik ben geneigd bewegingen met mijn gedachten te bevriezen. Ik
kan bijna niet accepteren dat de tijd verstrijkt. Als kind was ik altijd te laat. Ik ga
helemaal op in dingen. De concentratie is dan
zo sterk dat de tijd oplost.’ Hij lijkt de tijd te
willen afremmen, maar waarom? ‘Waarschijnlijk toch uit angst voor de dood.’
Het huis van Jaap Pieters begint mythische
vormen aan te nemen. Het IFFR maakte in
een persbericht een vergelijking met de Merzbau, het levenswerk van Kurt Schwitters, die
zorgvuldig van vloer tot plafond waardevolle
objecten stapelde. Het huis van Pieters, drie
hoog in de Amsterdamse Pijp, is in ieder geval
nogal vol. Vooral met objecten - allemaal
even belangrijk - van decennia leven en niks
weggooien. Ondertussen legt hij de verzameling voortdurend vast met een fotocamera.
Soms is het lastig je een weg te banen. In de
maart 2006 Skrien 39

9ZWa^`_ZhbVc

documentaire Portrait Jaap Pieters (2006) van
Fred Pelon geeft de Super 8-specialist een
rondleiding door zijn woning. Plotseling
klinkt een luide ‘krak’. Pelon: ‘Stond ik op je
tandenborstel?’ Pieters: ‘Ja, maar dat geeft
niet.’ Pieters, even later: ‘Je mag je voet nu
niet verzetten, want daar staan overal filmpjes.’ Een psychiater die ooit zijn huis
bezocht, vond het schitterend en sprak over
‘stilgezette tijd’. Pieters: ‘Ik ervaar het als
een immense schoonheid. Misschien omdat
de tijd hier zo voelbaar aanwezig is. Ik zie
mezelf het liefst als één van de dingen, niet
meer dan dat. Ik heb soms het gevoel dat ik
oplos in mijn eigen huis.’

DeYZhc^_iV[Za
Pieters groeide op in Almelo. Hij gaf lessen
yoga en verkocht biologische producten op de
markt. Hij reisde veel door Nederland, en
bleef regelmatig logeren bij zijn tante in Nijmegen en haar man, de dichter Herman ter
Balkt. ‘Die hebben een grote invloed op me
gehad. Mijn oom zei tegen me toen ik zeventien was: “Je moet jezelf wat vaker op de
snijtafel leggen.” Daar ben ik vervolgens
nooit meer mee opgehouden. Ik heb lang
geprobeerd me aan te passen, maar dat lukt
maar niet. Zij hebben mij tenminste morele
waarden meegegeven. Vooral eerlijkheid en
zelfkennis. Ik ben niet zo bescheiden en heb
een groot ego, maar als je dat weet, kun je
daar redelijk mee overweg.’
Hij maakte voor het eerst kennis met de
8mm-camera in Duitsland, bij Die Filmgruppe
Chaos in Kiel. ‘Ik heb 8mm nooit als een
vakantiemedium gezien. De eerste films die ik
zag, waren politieke films.’ Zijn films zijn nog
steeds politiek, vindt hij. Vaak tonen ze mensen die een marginale rol in de gevestigde
samenleving spelen. Zoals Jimmy, de zwerver
die het verkeer regelt en daar een prachtig
ballet van maakt, voor wie het wil zien. Of de
oude dame in de rolstoel op het station van
Zürich, die voortdurend de voorbijgangers
zegent. ‘Het is bijna aanmatigend om te zeggen, maar de humane manier waarop ik de
rafels van de samenleving in beeld breng,
heeft natuurlijk een politieke lading.’
Zijn meest bekende film is De blikjesman

È>@7:C?>BBN!
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(1991). We zien een man die geconcentreerd
blikjes opraapt van de straat en die vervolgens in zijn jas stopt. Maar daar rollen ze
door de gaten steeds weer uit, zonder dat de
man het in de gaten heeft. De blikjesman is
de Sisyphus die in ons allen huist. ‘Op een
gegeven moment kon ik echt niet meer tegen
die blikjesman. Omdat ik dat ook zelf ben. Ik
steek ook voortdurend dingen in m’n zak.
Steeds maar weer die zinloze herhaling. Het
duurde even voordat ik zag en accepteerde
dat ik geraakt word door die mensen omdat
ik mezelf erin herken. Ik bén al die mensen.
Ik ben Jimmy, ik ben de blikjesman. Het
bestaan kan mooi zijn, maar uiteindelijk is
het natuurlijk totaal overbodig, flauwekul.
Daar helpt geen filmpje aan. Aan de andere
kant hebben die films me wel bewuster
gemaakt van mezelf.’

9db^cZZ
Super 8 is altijd onscherp, de mensenhuid is
immer te roze en over het hele beeld hangt
een melkachtige waas, alsof je door kaasdoek
kijkt. Wie naar Super 8 kijkt, tuurt. Dat verhoogt de concentratie. Bij digitale media,
waarin de werkelijkheid wordt gevangen in
schijnbaar immateriële nullen en enen, snapt
bijna niemand de relatie tussen datgene wat
gefilmd is en het gereproduceerde beeld dat
je later ziet. Bij celluloid is dat anders, daar is
het reproductieproces begrijpelijk en zelfs
zichtbaar. Pieters: ‘Ik moest vanmiddag tien
filmpjes ontkoppelen en wist dat er één origineel tussen zat. Toen ik die bekeek en de
emulsielaag op de filmstrook zag liggen,
dacht ik wauw... Dat heeft iets magisch. Zo’n
laagje inkt, verf, op zo’n smal, lullig strookje.
Licht erdoor en dan beeld zien. Heel mooi. Ik
wil het materiaal kunnen aanraken. De tastbaarheid van materie, dat zie je ook terug in
mijn huis.’
Super 8 geeft je een gevoel van authenticiteit. Beelden op celluloid laten zich om praktische redenen minder gemakkelijk kopiëren.
Daarnaast is het materiaal veel bewerkelijker
in de montage. Het beeld laat zich in zijn oorspronkelijke toestand moeilijker manipuleren. En er hangt een zweem van de oprechte
amateur omheen. Kortom: een gevoel dat

haaks staat op het manipulatieve imago van
de hedendaagse beeldindustrie. Jaap Pieters
heeft deze lezing niet geautoriseerd, maar is
het er ongetwijfeld mee eens. Hij richtte
vorig jaar Stichting Raspoetin op, alias de
Stichting Tot het Andere Zien. ‘We leven in
een beeldcultuur die ons perverteert. De huidige beeldcultuur laat geen ruimte voor
reflectie. Omdat ze louter consumptief van
aard is. Snelle beelden, snel consumeren. Und
bloss nicht nach zu denken! We hebben langzamere beelden nodig. Natuurlijk ben ik een
godvergeten dominee, en zo rigide als de
pest. Maar ik denk dat het noodzakelijk is dat
we reflecteren wat we waarnemen. Beelden
beïnvloeden ons denken en handelen, maar
daar zijn we ons te weinig bewust van.’

>ciZaaZXijZaZaj^]Z^Y
Hij vertoonde De bereklauw een keer in Duitsland, waarop een jongen na de vertoning zich
vertwijfeld hardop afvroeg of het hier een
Verarschung betrof. Pieters heeft hem toen
rustig zijn bedoelingen uitgelegd. ‘Als iemand
mijn film niet begrijpt, is het mislukt.’ Hij
heeft een broertje dood aan kunstenaars die
weigeren iets over hun eigen werk te zeggen
en alle interpretatie bij het publiek neerleggen. ‘Kunst kan niet alleen intuïtie en gevoel
zijn. Dat is een soort gemakzucht waar ik een
hekel aan heb. Ik ben lui ja, maar dat is wat
anders dan gemakzucht. Ik sta tolerant
tegenover luiheid in daden, maar niet tegenover intellectuele luiheid.’
Hij had zijn allereerste solo-optreden in
Istanbul, ergens in de jaren tachtig, in een
soort hip jongerencafé. Twee keurige jongens,
in prachtig gekleurde overhemden en met
stropdassen voor. Ze zaten aan een tafeltje,
met beiden een groot glas bier, en keken naar
de films. ‘Ze dronken nauwelijks. Dat vond ik
zo’n waanzinnig compliment.’!
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ning Pool (Stuart Rosenberg, 1975), Firepower
(Michael Winner, 1979), Death Wish II (Winner, 1982), Tenebre (Dario Argento, 1982) en
City Hall (Harold Becker, 1996). Zijn tweede
vrouw (1957-60) was Shelley Winters.

Roland Lommé
Adrian Biddle

Henri Colpi

54, LONDEN, 7 DECEMBER, HARTAANVAL

84, MENTON, 14 JANUARI, DOODSOORZAAK ONBEKEND

Engelse cameraman. Oscar-nominatie voor
Thelma and Louise (Ridley Scott, 1991), Europese Filmprijs voor The Butcher Boy (Neil Jordan, 1996). Assistent van Scott bij honderden
commercials en films als The Duellists (1976)
en Alien (1978). Debuut als director of photography met Aliens (James Cameron, 1986).
Draaide ook The Princess Bride (Rob Reiner,
1987), Willow (Ron Howard, 1988), 1492:
Conquest of Paradise (Scott, 1992), 101 Dalmatians (Stephen Herek, 1995), The Mummy
(Stephen Sommers, 1998), The World Is Not
Enough (Michael Apted, 1999), The Weight of
Water (Kathryn Bigelow, 1999), Reign of Fire
(Rob Bowman, 2001), Shanghai Knights (David
Dobkin, 2002) en Bridget Jones: The Edge of
Reason (Beeban Kidron, 2004).

In Zwitserland geboren Franse editor en regisseur van Italiaanse afkomst, eigenlijk Enrico
Colpi. De onbekendste winaar van Cannes,
waar hij voor zijn eerste lange speelfilm, Une
aussi longue absence, naar een scenario van
Marguerite Duras, in 1961 de Gouden Palm
kreeg. Colpi maakte sindsdien in Roemenië
de speelfilms Codine (1962) en Mona, l’étoile
sans nom (1965) en in de Camargue Heureux
qui comme Ulysse (1970). Monteerde klassieke documentaires als Le mystère Picasso
(Henri-Georges Clouzot, 1957) en Du côté
de la côte (Agnès Varda, 1958) en de speelfilms Hiroshima, mon amour (Alain Resnais,
1959), L’année dernière à Marienbad (Resnais, 1961), Bilitis (David Hamilton, 1977), Les
fruits de la passion (Shuji Terayama, 1981) en
Le grand frère (Francis Girod, 1982). Superviseerde de montage van Offret/Het offer
(Andrej Tarkovski, 1986). Publiceerde de
boeken Défense et illustration de la musique
de film (1963) en het testament Lettres à un
jeune monteur (1996).
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Anthony Franciosa
77, LOS ANGELES, 19 JANUARI, HERSENINFARCT

Walerian Borowczyk
82, LE VÉSINET, YVELINES, 3 FEBRUARI, HARTAANDOENING

In Polen geboren Franse tekenaar, animator
en regisseur. Oorspronkelijk schilder en lithograaf. Begon in de jaren vijftig korte animatiefilms te maken, veelal samen met Jan
Lenica. Emigreerde in de jaren zestig naar
Frankrijk. Eerste lange live action-film was de
politieke fabel Goto, l’île d’amour (1968), net
als het vervolg Blanche (1971) een ontdekking van Huub Bals. Na het meerluik Contes
immoraux (met Paloma Picasso; 1974) en het
Poolse Dzieje grzechu/History of a Sin (1975),
legde Borowczyk zich volledig toe op fraaie,
bijna kitscherige erotica: La bête (meisjes met
paarden; 1975), La marge (met Sylvia Kristel;
1976), Lulu (1980), Emmanuelle V (samen met
Steve Barnett; 1987).
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Amerikaanse acteur, eigenlijk Anthony George
Papaleo. Method actor leek erg op de getroubleerde en agressieve jongemannen die hij
speelde. Won in Venetië de Coppa Volpi en
kreeg een Oscar-nominatie voor A Hatful of
Rain (Fred Zinnemann, 1957). Golden Globe
voor Career (Joseph Anthony, 1959). Filmdebuut in This Could Be the Night (Robert Wise,
1957), gevolgd door A Face in the Crowd (Elia
Kazan, 1957), Wild Is the Wind (George Cukor,
1957), The Long, Hot Summer (Martin Ritt,
1958), als de schilder Goya in The Naked Maja
(Henry Koster, 1958) en Period of Adjustment
(George Roy Hill, 1962). Het uitblijven van een
A-status als ster werd algemeen toegeschreven aan een gebrek aan discipline; in toenemende mate verplaatste hij zijn activiteiten
naar Europa. Tot latere films behoren Across
110th Street (Barry Shear, 1972), The Drow-

69, BRUSSEL?, 19 JANUARI, OVERLEDEN AAN EEN BLOEDZIEKTE

Belgische filmjournalist en televisiemaker.
Presenteerde vanaf 1965 Première Magazine
voor de BRT en stapte in 1989 over naar de
commerciële zender VTM. Daar presenteerde
hij het filmprogramma Star en was ook chef
filmaankoop. Was ook voorzitter van de
Beroepsbond van de Belgische Filmpers (BBF)
en adviseur van premier Wilfred Martens.

Fayard Nicholas
91, BURBANK CA, 24 JANUARI, LONGONTSTEKING EN BEROERTE

Afro-Amerikaanse tapdanser, vormde met
jongere broer Harold het duo The Nicholas Brothers. De MGM-compilatiefilm That’s
Entertainment! (Jack Haley jr., 1974) schonk
hen met enige vertraging de erkenning die
ze in kleine kring al hadden verworven, als
de zwarte Astaire & Rogers: minstens zo elegant, maar atletischer, op de rand van acrobatiek. Filmdebuut in de Eddie Cantor-musical
Kid Millions (Roy Del Ruth, 1934). Bekendste
films: The Big Broadcast of 1936 (Norman Taurog, 1935), Tin Pan Alley (Walter Lang, 1940),
The Great American Broadcast (Archie Mayo,
1941), Orchestra Wives (Mayo, 1942), Stormy
Weather (Andrew L. Stone, 1943) en The Pirate (Vincente Minnelli, 1948). Late gastrollen
in The Liberation of L.B. Jones (William Wyler,
1970) en Hard Four (Charles Dennis, 2005). De
broers waren de hoofdpersonen van de documentaire We Sing and We Dance (1992).

Giuseppe Patroni Griffi
84, ROME, 15 DECEMBER, NATUURLIJKE DOOD

Italiaanse regisseur en scenarist. Schreef
aanvankelijk dialogen voor films met Alberto
Sordi, maar werkte ook mee aan scenario’s
als Lettere di una novizia (Alberto Lattuada,
1960), La ragazza con la valigia (Valerio Zurlini, 1961), Anima nera (Roberto Rossellini, 1962) en C’era una volta (Francesco Rosi,
1967). Regisseerde de lange films Il mare
(1962), Metti una sera a cena (1969), Addio,
fratello crudele (1971), Identikit/The Driver’s
Seat (met Elizabeth Taylor; 1974), Divina creatura (1976) en La gabbia (1986).

Moira Shearer
80, OXFORD, 31 JANUARI, NATUURLIJKE DOOD

Chris Penn
43, SANTA MONICA, 24 JANUARI, DOODSOORZAAK ONBEKEND

Amerikaanse acteur, broer van Sean Penn en
zoon van televisieregisseur Leo Penn en actrice Eileen Ryan. Speelde met Sean in At Close
Range (James Foley, 1986), maar werd vooral
bekend als Eddie in Reservoir Dogs (Quentin
Tarantino, 1992). Won tweemaal de Coppa
Volpi voor acteerprestaties in Venetië, in 1993
met de hele cast van Short Cuts (Robert Altman, 1993) en als beste bijrolacteur in The
Funeral (Abel Ferrara, 1996). Obscuur debuut
in Charlie and the Talking Buzzard (Christopher Cain, 1979). Eerste echte film was Rumblefish (Francis Ford Coppola, 1983). Daarna
onder meer in Footloose (Herbert Ross, 1984),
Pale Rider (Clint Eastwood, 1985), Mobsters
(Michael Karbelnikoff, 1991), The Pickle (Paul
Mazursky, 1993), Paul Austers The Music of
Chance (Philip Haas, 1993), True Romance
(Tony Scott, 1993), Mulholland Falls (Lee
Tamahori, 1996), Rush Hour (Brett Ratner,
1998), Murder by Numbers (Barbet Schroeder, 2002) en Starsky & Hutch (Todd Phillips,
2004). De dag na Penns dood ging The Darwin Awards (Finn Taylor, 2006) op Sundance
in wereldpremière. Er zouden nog minimaal
drie films met Chris Penn van minder bekende
regisseurs in postproductie verkeren.

Vincent Schiavelli
57, POLIZZI GENEROSA, PALERMO, 26 DECEMBER, LONGKANKER

Amerikaanse bijrolacteur van Siciliaanse
afkomst. Vertoonde zijn karakteristieke uiterlijk in meer dan honderd films. Debuut in
Milos Formans eerste Amerikaanse film Taking
Off (1971). Onder veel meer te zien als Frederickson in One Flew Over the Cuckoo’s Nest
(Forman, 1975), in An Unmarried Woman
(Paul Mazursky, 1978), Night Shift (Ron
Howard, 1982), Fast Times at Ridgemont High
(Amy Heckerling, 1982), als bediende van
Salieri in Amadeus (Forman, 1984), Homer &
Eddie (Andrei Konchalovsky, 1989), Valmont
(Forman, 1989), Ghost (Jerry Zucker, 1990),
Another You (Maurice Phillips, 1990), Batman
Returns (Tim Burton, 1992), The People vs.
Larry Flynt (Forman, 1996), als dr. Kaufman
in de Bond-film Tomorrow Never Dies (Roger
Spottiswoode, 1997) en Man on the Moon
(Forman, 1999).

Schotse ballerina, geboren als Moira King. Ster
van de klassieke film The Red Shoes (Michael
Powell en Emeric Pressburger, 1948). Ook in
The Tales of Hoffmann (Powell en Pressburger, 1951), The Story of Three Loves (episode
van Gottfried Reinhardt, 1953), viervoudig
in The Man Who Loved Redheads (Harold French, 1955), de dansfilm 1-2-3-4 ou les collants
noirs (Terence Young, 1960) en het verguisde
Peeping Tom (Powell, 1960). Presenteerde in
1972 het Eurovisie Songfestival in Edinburgh.
Getrouwd met schrijver Sir Ludovic Kennedy.

John Spencer
58, LOS ANGELES, 16 DECEMBER, HARTAANVAL

Amerikaanse televisie- en filmacteur, pseudoniem van John Speshock. Vooral bekend als
Martin Sheens vice-president Leo McGarry in
de serie The West Wing (1999-2005). Films:
WarGames (John Badham, 1983), tegenover
Jackie Chan in The Protector (James Glickenhaus, 1985), Sea of Love (Harold Becker,
1989), Black Rain (Ridley Scott, 1989), Presumed Innocent (Alan J. Pakula, 1990), Green
Card (Peter Weir, 1990), Forget Paris (Billy
Crystal, 1995), The Rock (Michael Bay, 1996),
Albino Alligator (Kevin Spacey, 1996), Cop
Land (James Mangold, 1997), Twilight (Robert
Benton, 1998), The Negotiator (F. Gary Gray,
1998) en Ravenous (Antonia Bird, 1999).

Shelley Winters
85, BEVERLY HILLS, 14 JANUARI, HARTFALEN

Amerikaanse actrice, pseudoniem van Shirley
Schrift. Lange Hollywood-loopbaan kende verschillende stadia: van wulpse contractster via
tragisch actrice die op het doek nogal eens
onnatuurlijk om het leven kwam tot jiddische mama en licht-komische oudere dame.
Won twee Oscars, voor beste vrouwelijke bijrol in The Diary of Anne Frank (als mevrouw
Van Daan; George Stevens, 1959) en A Patch
of Blue (als dranklustige moeder; Guy Green,
1964) en werd nog twee keer genomineerd,
voor de hoofdrol in A Place in the Sun (Stevens, 1951) en een bijrol in de rampenfilm The
Poseidon Adventure (Ronald Neame, 1972).
Zij versterkte haar assertieve imago door pittige verschijningen in talkshows, waar ze eens
de misogyne Oliver Reed een emmer ijswater over het hoofd gooide. Officieel debuut,
onder de naam Shelley Winter (!), in Sailor’s
Holiday (William A. Berke, 1944). Onder meer
in A Double Life (George Cukor, 1947), Cry of
the City (Robert Siodmak, 1948), The Great
Gatsby (Elliott Nugent, 1949), Winchester
’73 (Anthony Mann, 1950), Executive Suite
(in Venetië bekroond met een speciale prijs
voor alle acteurs; Robert Wise, 1954), I Am a
Camera (Henry Cornelius, 1955), The Night of
the Hunter (Charles Laughton, 1955), The Big
Knife (Robert Aldrich, 1955), Lolita (Stanley
Kubrick, 1962), The Greatest Story Ever Told
(Stevens, 1965), Harper (Jack Smight, 1966),
Alfie (Lewis Gilbert, 1966), The Scalphunters
(Sydney Pollack, 1968), in de titelrol van
Ma Barker in Bloody Mama (Roger Corman,
1970), Blume in Love (Paul Mazursky, 1973),
Diamonds (Menahem Golan, 1975), Next Stop,
Greenwich Village (Mazursky, 1976), Le locataire/The Tenant (Roman Polanski, 1976),
Tentacoli (Ovidio G. Assonitis, 1977), Pete’s
Dragon (Don Chaffey, 1977), King of the Gypsies (Frank Pierson, 1978), als moeder Gladys
Presley in Elvis (John Carpenter, 1979), The
Magician of Lublin (Golan, 1979), S.O.B. (Blake
Edwards, 1981), Over the Brooklyn Bridge
(Golan, 1984), The Delta Force (Golan, 1986),
The Pickle (Mazursky, 1993), Heavy (James
Mangold, 1995) en The Portrait of a Lady (Jane
Campion, 1996). Voormalige kamergenote
van Marilyn Monroe schreef twee openhartige autobiografieën: Shelley (1980) en Shelley II (1989). Tweede en derde echtgenoten
(van vier) waren de acteurs Vittorio Gassman
(1952-54) en Anthony Franciosa (1957-60). De
laatste zou vijf dagen na haar overlijden.
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Onderweg van Brussel naar Amsterdam. Ik hou van deze treinrit. Het is
heerlijk schrijven zo aan het venster, turend uit het raam en naar een
landschap dat almaar vlakker wordt.
Ik ben onderweg naar mijn afspraak met Ido Abram, de directeur van
het Binger Filmlab, tot voor kort het Maurits Binger Film Instituut.
Vorig jaar volgde ik hun veelgeprezen Script Development Program. Vijf
maanden intensief schrijven aan wat het scenario van mijn langspeeldebuut The Fields moet worden. De Bingers worden zowat je nieuwe
familie. Het was fantastisch. Verrijkend, maar ook confronterend. In
juli terug naar Brussel. The Fields ging de kast in en ik draaide mijn
derde kortfilm The One Thing To Do, die in december in première ging.
Een paar weken later belde het Binger: wilde ik meedoen aan de Binger
Boutique tijdens de Cinemart op het filmfestival van Rotterdam? Tuurlijk! Ondertussen was ik weer aanThe Fields beginnen te schrijven; dit
kwam goed uit.
Ik had Ido nog maar één keer kort ontmoet. Hij is een vlot en erudiet
man. Ellis Driessen van het Nederlands Film Festival is er ook bij. Met
ons drieën doorlopen we de modus laborandi. Welke productiehuizen
zijn interessant? Gaan we meteen sales-agents contacteren? Misschien
nog wat vroeg... het script is nog niet klaar, dus bescheidenheid, of
matiging, is op zijn plaats. Contacten leggen, mensen van je bestaan
bewust maken, ze nieuwsgierig en enthousiast maken. Binger is daarbij
een goede troef. Men luistert als je zegt dat je op Binger hebt gezeten.
Nog een tiental dagen en dan zijn we zover. Nu wacht me een week van
vele telefoontjes om afspraken te maken.

BVVcYV\'(_VcjVg^!7gjhhZa
Het weekend is voorbij. Het enige wat ik heb gedaan was schrijven aan
het script (en een avondje gefeest met mijn vriendin Luna). Ik ben nu
in productiehuis CCCP. Bart (Van Langendonck) is de producent. We
overlopen welke mensen we willen contacteren voor een ontmoeting
tijdens de Binger Boutique. We hebben een lijstje namen: enkele buitenlandse producenten, een aantal sales-agents en een paar televisiemensen.
Om drie uur ’s middags vertrek ik naar Parijs. De afgelopen dagen voel
ik mij langzaam zenuwachtiger worden. Ik heb daardoor zwaar aan
het verhaal zitten sleutelen. De treatment is weer veranderd. Zelfs een
van de nevenpersonages is niet meer. Ik hoop dat ik tegen Rotterdam
een duidelijke pitch voor elkaar krijg. Op het Binger hadden we heuse
pitchtrainingsessies. Die hielpen.
De trein arriveert. Het Franse film noir-festival ‘Polar dans la ville’
44 Skrien maart 2006

heeft me uitgenodigd. Vorig jaar won Carlo, mijn vorige kortfilm, hier
de Grand Prix du Jury; dit jaar wordt hij opnieuw vertoond. Het is een
fijn festival. Het publiek is enthousiast en stelt vragen, de vertoning is
in Dolby Digital. Lang geleden dat ik hem nog eens in perfecte omstandigheden zag.

8jgg^Xjajbk^iVZ

LdZchYV\'*_VcjVg^!7gjhhZa
In de studio van A-sound (postproductie geluid) in Brussel. Met mijn
laatste kortfilm The One Thing To Do was er een probleem gerezen.
In een scène zingt een van de hoofdpersonages twee regels uit een
bestaand nummer. Uiteindelijk kregen we de toelating niet ze te
gebruiken. We hebben die copyright-toestanden danig onderschat. We
zijn nu verplicht de geluidsmontage te hernemen, de twee zinnen moeten worden vervangen. Matthias Schoenaerts (acteur) moet opnieuw
de studio in en zichzelf dubben. Kostelijk allemaal. Besluit: gebruik
geen bekende dingen zonder op voorhand te checken. De financiële
belangen zijn te groot en de majors zijn niet flexibel genoeg. Maar: het
resultaat is nu opmerkelijk. We vinden het zelfs beter dan ervoor.

9dcYZgYV\'+_VcjVg^!7gjhhZa
Nog vier dagen en dan naar Rotterdam. Goed nieuws: de meeste gecontacteerden zijn ingegaan op onze uitnodiging. Het enige wat me rest is
verder schrijven aan mijn scenario en treatment. En die pitch oefenen!
Pitchen. De meeste van mijn collega’s houden er niet van.

OViZgYV\'-_VcjVg^!7gjhhZa
Het script vordert goed. Dat doet deugd. Ik voel me een stuk beter. Het
universum van The Fields wordt weer even toegankelijk voor me als mijn
eigen leven en verleden. Tijd voor een filmavond.Munich van Steven
Spielberg. Knappe film. Ondanks de vele kritische geluiden ben ik een
groot bewonderaar van Spielberg. Ik snap de kritieken op hem soms
wel, maar zijn vakmanschap is onweerlegbaar. Zeker bij deze film. Hij
neemt veel minder expliciet een standpunt in, is minder romantiserend
en moraliserend dan in Schindler’s List of Saving Private Ryan. Uiteraard
is het een gedramatiseerd verhaal gebaseerd op een boek dat op zijn
beurt ‘geïnspireerd’ is op ware gebeurtenissen– maar je hoeft de film
niet te nemen als zou het waar zijn. Hoe dan ook, enorm inspirerend, er
zitten een aantal adembenemende shots tussen.God, I love cinema.

BVVcYV\(%_VcjVg^!7gjhhZa"GdiiZgYVb
Ik ben bij CCCP. Samen met CCCP-producenten Bart en Ellen bereid ik
me voor op ons vertrek naar Rotterdam. Morgen is het zover. Span-
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voudige, sterke film. Plots vind ik mijn eigen verhaal veel te complex,
veel te veel van alles. Ik heb dit wel vaker, zo beïnvloedbaar als ik soms
ben, en dan komt die hele haat-liefdetoestand weer opzetten. Ik word
daar heel onstabiel van. Bon, de film valt niet te vergelijken. Langzaam
kom ik weer in evenwicht. Blijf trouw aan jezelf, zeg ik dan. Zelfconditionering, het enige wat helpt. Te oud om te veranderen, te jong om
het op te geven. Het was gewoon een knappe film. Wanneer je zo iets
ziet, wil je gewoon graag deel van de familie worden. Hard werken is de
boodschap.

Kg^_YV\([ZWgjVg^!7gjhhZa

IZdjYdbiZkZgVcYZgZc!
iZ_dc\db]ZideiZ\ZkZc
nend: wat wordt het budget van de film, wanneer denken we te kunnen draaien, waar kunnen we draaien? Kan het ook in het buitenland,
binnen het kader van mogelijke buitenlandse coproducties? Bon, we
weten wat we te vragen hebben, we weten wat we te bieden hebben.
Ik ben blij dat ik met Ellen en Bart kan werken. We hebben al twee
kortfilms samen gemaakt, dat schept een band. Onze verhouding is
vriendschappelijk geworden.
Om vijf uur komen we aan in Rotterdam. Net op tijd. De CineMart
geeft zijn dagelijkse cocktail ter afsluiting van een lange dag pitchen
en onderhandelen. De contacten lopen nu informeel. Al gauw loop ik
Esther en Marten van Binger tegen het lijf. Het is een hartelijk weerzien. Van mijn collega’s zijn er vier met een project op de CineMart:
Melinda Jansen, Jan Krüger, Matthew Brown en producent Reinier
Selen van Rinkelfilms. We kletsen honderduit. Al gauw voel ik me in
feeststemming. Toch probeer ik niet te laat te gaan slapen. Morgen de
dag van de Binger Boutique.

9^chYV\(&_VcjVg^!GdiiZgYVb
Acht pitchsessies van vijfentwintig minuten. Dit was echt vermoeiend.
Ben blij dat dit maar één dag duurde. Overkill is een risico als je hier te
lang mee door moet. Maar, het belangrijkste, het is zeer goed gegaan.
Iedereen reageert enthousiast op het verhaal. Dit was een belangrijke
fase voor ons. Het lijkt erop dat we goed op weg zijn.
We sluiten de dag af tijdens het Diner des Belges in het charmante
Hotel New York, georganiseerd door Wallimage, Flanders Image en
SACD. We zijn met een hele bende Belgische regisseurs en producenten. De sfeer is ontspannen.
Na het diner trek ik met Johan Gimonprez naar Hotel Central, waar de
jongens van Revolver een party geven. Te gekke setting, iedereen in
feeststemming. Ik loop er weer een aantal Bingers tegen het lijf. Dit
belooft.

LdZchYV\&[ZWgjVg^!GdiiZgYVb
Ik heb Heart, Beating in the Dark gezien, van Nagasaki Shunichi.
Ondanks mijn ietwat verwaaide kop, het trage ritme en de minimale
opzet van de film houdt deze prent me zo wakker als wat. Wat een een46 Skrien maart 2006
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Bart, Raf Keunen (componist) en Tom (sounddesigner) en ik zitten in
studio Equipe in Brussel. We doen de eindmix, de dolby-mix van de
aangepaste geluidsmontage van The One Thing to Do. Maar de technieker zit de hele tijd te telefoneren. Ze hebben bij hem ingebroken. We
besluiten het uit te stellen. De arme man kan zich nauwelijks concentreren, wat maar normaal is. Onze Franse coproducente, Emilie Blézait
van Skiapode, is in Brussel. We besluiten samen iets te gaan eten. We
praten over Rotterdam, enfin, ’t is altijd film wat de klok slaat. We
voelen opnieuw de vibe. Dit weekend neem ik vrij. Luna en ik gaan
zaterdag naar een old-school electro-punk fuif!Yes.

OdcYV\*[ZWgjVg^!7gjhhZa
Breaking news: in Brussel vindt een spontane betoging plaats van de
moslimgemeenschap. Ze betogen tegen de publicatie van de cartoons
waarin de profeet wordt afgebeeld. De gemoederen zijn gespannen,
politie staat paraat. Gelukkig bleef alle geweld uit. De betoging eindigde aan de gebouwen van de Belgische televisie als symbool voor de
media. Een man sprak: ‘Ik vraag om die cartoons niet meer te tonen.
Het is kwetsend voor ons, moslims.’ Ik vind dat we gehoor moeten
geven aan deze oproep, al sta ik volledig achter de bewuste publicatie
en het principe van vrije meningsuiting. Want waar draait het hier
uiteindelijk om? Over net dat beetje te ver gaan om te weten hoe ver je
mag gaan. Of kan of wil gaan. Dat is in mijn ogen ‘vooruitgang’. Grenzen verleggen, maar soms ook weten waar de grens ligt. Daar bestaan
geen wetten voor. Het is onze individuele plicht in te schatten hoe ver
je echt wilt gaan. Respect hebben, noemen ze dat. Op die manier zijn
alle grootse dingen in de geschiedenis verwezenlijkt geweest. Telkens
opnieuw.
Hoe dan ook, ik ben best trots op ‘onze’ moslimgemeenschap. Zonder
enig geweld, spontaan de straat op, vierduizend mensen, een oncontroleerbare massa, met een boodschap. En ik ben trots op onze democratie (al is die altijd voor verbetering vatbaar) en vrijheid. Dat ze de
beelden van deze betoging de wereld rondsturen en zo tonen wat vrijheid van spreken echt betekent. Zonder angst voor je leven de straat
op mogen en zeggen wat je te zeggen hebt. Moslim of niet-moslim.

6ccZm/Op 8 februari 2006 zou een vriend daarover zeggen: ‘Vertel

mij eens. Op welke manier is door de publicatie van de cartoons de
vrijheid van de moslimgelovigen geschonden, ingeperkt of ontnomen
geworden? Op geen enkele. Is hun geloof verboden geworden? Neen.
Zijn zij plots verplicht tegen hun wil in hun profeet te gaan afbeelden? Neen. Worden zij verplicht die kranten te kopen? Of te lezen?
Neen. Enzovoort. Het enige wat deze gelovigen zijn, is beledigd. Ze
voelen zich beledigd, en dat spijt me. Maar zo is het leven. Iedereen
zal ooit beledigen en beledigd worden. Wen er maar aan.’
Ik moet hem gelijk geven.
Zap.
Bon, aan ’t werk maar weer. Tv uit. !
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WZ^YZbVccZca^\\Zc#J^ikZgWVo^c\
YVioZde\ZldcYZckVcZa`VVgldg"
YZc!Za`VVgl^aaZcodZcZcZca^Z[]ZW"
WZc!dcihiVViZZcldghiZa^c\!ZZc\Z"
kZX]iYVi]Zib^YYZc]djYiijhhZc
gjlZhZ`hZc\ZlZaY#9^ZldghiZa^c\
hnbWda^hZZgiYZgZhikVc]jcaZkZc0^c
YZlZgZaYkVcadcZhdbZXdlWdnh^h
]dbdhZ`hjVa^iZ^idcbd\Za^_`!j^i\Z"
hadiZc!dcWZhegZZ`WVVg#AZZÉhkZgiZa"
a^c\^hhdWZg!hdbhZZci^``Zai_Z\gVe"
e^\!YVclZZgig^Zhi#9Z\Z]ZaZ[^ab
VYZbiZZcVVc\ZcVbZgjhi#
9Zi^_YhiVVicV\ZcdZ\hi^a^c]ZiaZkZc
kVcYZilZZbVccZc!kddgVai^_YZchYZ
odbZgh!Y^ZoZhVbZcYddgWgZc\ZcW^_
7gd`ZWVX`BdjciV^c#=dZlZaoZVaaZ"
WZ^igdjlZcZc`^cYZgZc`g^_\Zc!Wa^_"
kZcoZZa`VVgYVVg^ZYZg_VVgdeodZ"
`Zc#AZZWZYZc`ikddg]Zc\ZZcde"
adhh^c\Zc!dbYViY^ZZgc^Zio^_c#OdVah
]^_bZiYZeadi\ZZckgZZbYZidZgZc
j^i]VVai!YdZi]^_YVidd`c^ZibZiYZ
XVbZgVd[^cYZbdciV\Z0`VabZc
odcYZgedZheVhWgZc\i]^_]ZiaZkZc
kVcYZoZbVccZc^cWZZaY#Od`Vc
lVgZa^Z[YZo^_c/c^ZioVa^\bV`ZcY!
hdbh`lZihZcY!iZYZgd[V\gZhh^Z[#
7gd`ZWVX`BdjciV^c^hYVVgYddgZZc
È:X]iZ;^abÉ#AZZldcZgkdg^\_VVgZZc
<djYZcAZZjlbZZ^cKZcZi^ #:goja"
aZckVhibZZgeg^_oZckda\Zc!ZclZa"
a^X]ic^ZiVaaZZckddgYZgZ\^hhZjg#
Gerlinda Heywegen
KZgZc^\YZHiViZc'%%*gZ\^Z6c\AZZhXZcVg^dAVggn
BXBjgign!9^VcVDhhVcV!cVVgYZgdbVckVc6cc^Z
EgdjamXVbZgVGdYg^\dEg^ZidbdciV\Z<ZgVaY^cZ
EZgdc^!9naVcI^X]Zcdg\Zaj^Y:j\ZcZ<ZVgin!E]^a^e
HidX`idcbjo^Z`<jhiVkdHVciVdaVaaVegdYjXi^dc
YZh^\c?jYn7ZX`ZgegdYjXi^ZAVggnBXBjgign!
9^VcVDhhVcV!?VbZhHX]VbjhY^hig^Wji^Z6";^ab
Yjjg&()ÉbZi=ZVi]AZY\Zg!?V`Z<naaZc]VVa!
B^X]ZaaZL^aa^Vbh!6ccZ=Vi]VlVn

VVc\ZegZoZcVahZZcZX]iZl]dYjcc^i!^hYVic^Zi
o^_cbZZhidekVaaZcYZ`lVa^iZ^i#9ZilZZYZheZZa"
[^abkVc]ZihXZcVg^hiZc$gZ\^hhZjghYjd6cYg
kVcYZg=djiZc6g^HX]dkZg9ZVgbkVc?Zojh
aZjciolVVgdeYZbnhi^Z`Z!WgdZ^Zg^\Zh[ZZg!
\ZXgZ ZgYde]ZikVV`^ccZkZaZc\Z]jaYZ9gZci"
hZeaViiZaVcY!lVVg^c]ZikZZckZgodc`ZchaVX]i"
d[[ZghkVcdcde\Z]ZaYZgYZbddgYZc^caZkZc
ldgYZc\Z]djYZcYddgbZaVcX]da^hX]Za^ZYZgZc#
=dd[YeZghddcK^XidgGZ^hhZcZZcgdakVcidcZZa"
VXiZjgK^cXZci8gd^hZi`dbib^cd[bZZgidZkVa"
a^\^cVVcgV`^c\bZiZZckVcY^ZbddgYa^ZYZgZc
ZcgVV`iWZidkZgYYddgYZhiZbkVcYZoVc\ZgZh!
YZ^cig^\ZgZcYZlVcidckdaaZY^\ZiZ`hiZcYZ

bjo^Z`\ZXdbedcZZgYYddg9Z@^[i#6ahK^Xidg
ZZc]ji_ZdeYZ]Z^Zg[ikVcZZcYddg\ZYgVV^YZ
ddb!WZhaj^i]^_ZZcdcYZgodZ`kddgo^_clZg`\Z"
kZg!]ZiBZZgiZch>chi^ijji!iZXdbW^cZgZcbZi
]Zide`cVeeZckVc]Zi]j^h#>c9gZci]Z\VVi]^_
deodZ`cVVg]ZihadikVcZZca^ZYdkZgZZcbnh"
iZg^ZjoZ!Yg^ZkdjY^\ZbddgY#=^_hij^idedckZg"
`aVVgWVgZkZghX]^_chZaZc!ZZcbdd^ZZclZgZaY"
kgZZbYZhX]^eeZghkgdjl!dcidZ\Vc`Za^_`Zad`V"
aZcZchX]d``ZcYZdciYZ``^c\ZcdkZgo^X]oZa[!
o^_cZg[Zc^hZcYZbdgZhkVc]ZieaViiZaVcY#
8gd^hZi\gdZ^i^cYZgdakVcYZdcdci`ddbWVVg
kZgl^aYZgZcYZ]ZYdc^hi^hX]Z\gddihiZYZa^c\!YZ
;g^ZhZh^gZcZCnc`ZAVkZgbVc!Y^Z^cYZ[^abZZc
`aZ^cZgda]ZZ[i!o^c\i_Z]Zi`^eeZckZadeYZ
VgbZcZcYZ^clViZg`dj\ZYgZc`iZWZZaYZckVc
]ZidZg"=daaVcYhZZciZ\Za^_`kZgkgZZbYZcYZ
9gZcihZaVcYhX]Veodg\Zc!^cXdbW^cVi^ZbZiYZ
a^X]iYgZ^\ZcYZ!bZaVcX]da^hX]Zbjo^Z`!kddgZZc
eaZo^Zg^\ZWZ`aZbb^c\#9ZadhhZZ^cY_Zh^c]Zi
bddgYkZg]VVa!lVVgdkZgcVV[addekVcYZ[^ab
Z^cYZaddh\ZY^hXjhh^ZZgYZc\ZheZXjaZZgY`Vc
ldgYZcÄZcYViWZYdZa^`c^ZiZZchcZ\Vi^Z[Ä
cZZb^`\gVV\kddga^Z[#
Nicole Santé
CZYZgaVcY'%%+gZ\^Z!hXZcVg^dZcbdciV\Z6cYgkVcYZg=dji
Zc6Yg^HX]dkZgXVbZgV6Yg^HX]dkZg\Zaj^YBVgXdKZgbVVh
bjo^Z`HZg\Z_O_dZ`dkegdYjXi^dcYZh^\c<Zgi7g^c`ZghegdYjXi^Z
L^aVci7dZ`ZabVcZc?VckVcYZgOVcYZcLViZgaVcY;^abIK
Y^hig^Wji^Z&BdgZ;^abYjjg.*ÉbZiK^cXZci8gd^hZi!GdhVGZjiZc!
HjhVcK^hhZg!=j^W7gddh!CZaan;g^_YV!?dde@ZZhbVVi!Gji\Zg
GZb`Zh!:g^XkVcYZg9dc`

I]ZCZlLdgaYI]ZCZlLdgaY^heVhYZ

k^ZgYZ[^abkVcIZggZcXZBVa^X`!Y^ZbZi7VYaVcYh
&.,(Zc9Vnhd[=ZVkZc&.,-XjaihiVijhkZgl^Zg[Zc
kZgkda\Zchheddgaddhj^iYZ[^ablZgZaYkZgYlZZc#
OZkZc_VVg\ZaZYZc`lVb]^_eadihZa^c\iZgj\bZiI]Z
I]^cGZYA^cZ!lVVg^c]Zihig^_YidcZZa^c]ZiKZggZDdh"
iZci^_YZchYZIlZZYZLZgZaYddgad\VVcaZ^Y^c\kdgbi
kddgWZhe^Z\Za^c\ZcdkZg]ZiWZ\g^eWZhX]Vk^c\#
O^_cc^ZjlZ[^abhaj^iYVVgcVVYaddhW^_VVc!odlZai]Z"
bVi^hX]Vahhi^a^hi^hX]#BVa^X`hdebZg`Za^_`hiZ]Vc"
YZahbZg`Äang^hX]ZXdbbZciVVghiZbbZcY^Zkddgi"
YjgZcYYZ]VcYZa^c\ZcdcYZgWgZ`ZcÄ^hlZZgVadbiZ"
\ZclddgY^\#9VVgcVVhio^ZclZ^begZhh^dc^hi^hX]Z
WZZaYZckVcc^Zi^\ZbZchZc^cdkZglZaY^\ZcYZaVcY"
hX]VeeZc#=ZiZbWaZbVi^hX]ZkZg]VVa`deeZaiYZ
VkdcijgZckVcYZaZ\ZcYVg^hX]Z`Ve^iZ^c?d]cHb^i]
8da^c;VggZaaVVc]Zihegdd`_ZkVcEdXV]dciVh/WZ\^c
oZkZci^ZcYZZZjlaVcYiZZc\gdZe7g^ihZ`dadc^hiZc^c
]Zioj^YZckVclViaViZgYZKZgZc^\YZHiViZcodjYZc
ldgYZc#9VVg`dbZcoZZZc^c]ZZbhZhiVbiZ\Zc#
Hb^i]ldgYikZga^Z[YdeZZc`cVe^cY^VcZcbZ^h_Z!YVi
o^X]WZ`ZZgiidiYZX]g^hiZa^_`ZWZhX]Vk^c\!bVVgZg
gjhi\ZZcoZ\Zcde]jca^Z[YZ#
Dec^ZjlaVViBVa^X`o^Zc]dZlVc`ZaYZlVVgYZckVc
YZWZhX]Vk^c\o^_clVVgYddgYZ\ZX^k^a^hZZgYZbZch
o^X]\Z`ZiZcYkdZai#=ZiWZZaYkVcYZdc\ZX^k^a^hZZgYZ
^cWddga^c\Zc^hYddgZcYddggdbVci^hX]/o^_o^_ccd\
oj^kZg!kdaejgZaZkZchkgZj\YZZcodcYZg]ZWojX]id[
_VadZo^Z#
=Zi\gddihiZkZghX]^aijhhZcYZZZghiZZcaVVihiZilZZ
[^abhkVcBVa^X`^h]ZiiZbed#7VYaVcYhZc9Vnhd[
=ZVkZco^_cj^iZghiZ[[^X^ ciZkZgiZaa^c\ZckVccd\\ZZc

]dcYZgYb^cjiZcaVc\#I]ZI]^cGZYA^cZYjjgYZW^_cV
Yg^ZjjgZcdkZgI]ZCZlLdgaYYdZiBVa^X`ÄcVYVi^c
ZZcaVVihiZbdciV\ZhaV\YZgi^Zcb^cjiZclZgYZclZ\"
\ZhcZYZcÄ&(*b^cjiZc#8gjX^VaZYgVbVi^hX]Z
\ZWZjgiZc^hhZcheZaZco^X]c^ZiiZb^cWj^iZc]Zi
\Zo^X]ihkZaYV[!\ZkVc\Zc^cZZcXdbbZciVVgiZ`hiZc
ZZch[ZZgWZZaY#I]ZCZlLdgaYWZkZhi^\iBVa^X`hXjai"
hiVijh!Vahdd`Y^ZkVcYZCZYZgaVcYhZVXiZjgNdg^X`
kVcLV\Zc^c\Zc!Y^Z[^ZgdkZgZ^cYWa^_[i#
Paul van de Graaf
KZgZc^\YZHiViZc'%%*gZ\^ZZchXZcVg^dIZggZcXZBVa^X`XVbZgV:bbV"
cjZaAjWZo`^bdciV\ZG^X]VgY8]ZlZc=Vc`8dgl^cbjo^Z`?VbZh=dg"
cZgegdYjXi^dcYZh^\c?VX`;^h`egdYjXi^ZHVgV]<gZZcY^hig^Wji^ZG8K
Yjjg&(*ÉbZi8da^c;VggZaa!FÉDg^Vc`V@^aX]Zg!8]g^hi^Vc7VaZ!8]g^hide]Zg
EajbbZg!?d]cHVkV\Z!6j\jhiHX]ZaaZcWZg\!LZhHijY^!9Vk^YI]Zla^h!
Ndg^X`kVcLV\Zc^c\Zc
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;^ZaY^c\ZcEZX`^ceV]
ZZceVVgVeVgi

?Zggn;^ZaY^c\

HVbEZX`^ceV]hiVVilZZg^cYZWZaVc\hiZaa^c\
YVc`o^_YZgZaZVhZkVckZghX]^aaZcYZYkYÉh#:Zc
debZg`Za^_`ZgZaZVhZ^hBV_dg9jcYZZ&.+*!
kddgo^ZckVcZZcc^ZjlZbjo^`VaZhXdgZ#D[
]ZicjYddgo^_cZ^\Zcl^_oZ]djY^c\`lVbd[
YddgYZVai^_YVWhjgYZhijY^deda^i^Z`ZcbVg"
`Zi^c\iZX]c^Z`!]Zi`lVbbVVgoZaYZckddg
YViZZc[^abkVcEZX`^ceV]dc\ZhX]dcYZcYZ
W^dhXdde]VVaYZ#
7^_BV_dg9jcYZZ\^c\kVcVaaZhb^h#:ZcVVc"
iVahXcZhlZgYc^Zi\ZYgVV^Y!YZ[^ablZgY
EZX`^ceV]j^i]VcYZc\ZcdbZcZcWZaVcYYZ
^cYZW^dhXdeZc^cZZckZgh^ZY^Z]Zbc^Zi
kddgd\Zc]VY\ZhiVVc#9Zc^ZjlZbjo^Z`^h
\ZhX]gZkZcYddg8]g^hide]Zg8Va^ZcYd!kddg
YZkZaZhXcZhY^Zcjkddg]ZiZZghideYkYiZ
o^Zco^_c#9Zbjo^Z`Y^ZZg^cdeYgVX]ikVcYZ
hijY^dW^_lZgY\ZbVV`ikZgV[hX]jlYZEZX`^c"
eV]#9ZXdbedc^hilVh9Vc^ZaZ6b[^i]ZVigd[
ZZc\ZlZaY^\ZcVVbZcVeVgiWZaj^hiZgY^h
Y^Zbjo^Z`]ZaZbVVac^ZihaZX]i#9ZZah^h]Zi
iZkZglVX]iZcb^a^iV^gZbjo^Z`^clZhiZgchi^_a
ZcYZZahbdYZgcY^hhdcVci#LZao^iiZcZgZZc
eVVgc^ZihoZ\\ZcYZa^ZY_ZhW^_kVcYZYZhi^_Yh
oZZgedejaV^gZB^iX]B^aaZg!^cYZdgZckVc
EZX`^ceV]lVVghX]^_ca^_`YZ\gddihiZWddh"
YdZcZg#

9Vc^ZaZ6b[^i]ZVigd[

9ZhdjcYigVX`^hYZhi^_YhdeaekZghX]ZcZcZc
^cb^YYZahdeXYj^i\ZWgVX]i#=ZaVVh^hY^iZZc
kVcYZlZ^c^\Zj^i\ZWgVX]iZhdjcYigVX`hkVc
6b[^i]ZVigd[!ZZc^ciZgZhhVciZbVcZcXdbed"
c^hi#>cGjhaVcY\ZWdgZc!^c>iVa^ de\ZaZ^YZc
ZZcbVVaiZgZX]i\Z`dbZc^c]ZidjYZ=daan"
lddY"hijY^dhnhiZZbZZckVcYZXdbedc^hiZc
Y^Z]Zikj^aZlZg`bdZhiZcde`cVeeZckVc
b^cYZgZ[^abh!YZ[^abhodcYZg6"hiZggZcY^Z
kddgVahcZa`aVVgbdZhiZco^_c#
KVc?Zggn;^ZaY^c\!Y^ZYZkVhiZXdbedc^hikVc
EZX`^ceV]odjldgYZc!^h]ZaVVhdd`lZ^c^\
j^i\ZWgVX]i!]dZlZaYViYZaVVihiZ_VgZc^Zih
kZgWZiZgY^h#EZX`^ceV]oVicV]ZiBV_dg9jc"
YZZ"YZWVXaZZc^\Zi^_YodcYZglZg`ZclZgY
i^_YZchZZcdeYgVX]ikddgiZaZk^h^Z\Z`deeZaY
VVc;^ZaY^c\#EZX`^ceV]lVhZZc^bejah^ZkZ!
Zbdi^dcZaZbVcZc;^ZaY^c\lVh]ZiiZ\Zc"
dkZg\ZhiZaYZ!VcVani^hX]ZcXZgZWgVVa#OZ`dc"
YZc]ZiYZhdcYVc`h\dZYbZiZa`VVgk^cYZc#
=jcZZghiZhVbZclZg`^c\kddgYZW^dhXdde
lVhbZiZZcZZckdaigZ[[Zg/I]ZL^aY7jcX]
&.+.!odcYZgil^_[ZakVcWZ^YZc]ZiWZhiZ
lZg`#
9ZoZhdjcYigVX`lZgYYZhi^_Yhdeaej^i"
\ZWgVX]iZcaViZgdeXY!bVVgYZkdaaZY^\Z
hdjcYigVX`lVhVaaZZciZ`g^_\ZcVahheZX^VaZ
aVhZgY^h`"j^i\VkZ#C^X`GZYbVclVhYZegd"
YjXZcikVcYZoZc^ZjlZgZaZVhZZckVcYZ
gZXZciZEZX`^ceV]"YkY"gZaZVhZhZc^c'%%)
kVcYZhdjcYigVX`kVc7g^c\BZI]Z=ZVYD[
6a[gZYd<VgX^V&.,)\ZXdbW^cZZgYbZiI]Z
@^aaZg:a^iZ&.,*ZcZ^cY'%%*kVcI]Z<ZiV"
lVn&.,'#DeYZoZaVVihiZXYhiVViYZdc\Z"
Wgj^`iZbjo^Z`kVc;^ZaY^c\!bZiYVVgW^_ZZc
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=Zi^hZZcldcYZgkda
lZgZaYl^_YlZW
>ciZgcZi^hYZ\gddihiYZc`WVgZkg^ZcY
kVcYZa^Z[]ZWWZghkVcYZ\dZYZdjYZ
i^_Y#=ZiZcZcV]ZiVcYZgZVgX]^Z[
ldgYiY^\^iVVadcihadiZc!YddgodZ`"
WVVg\ZbVV`iZcVVcZZcc^Zjlh\^Z"
g^\ZWj^iZclZgZaY\ZegZhZciZZgY#
CZZbI]ZAjmGVY^dI]ZVigZ#9Vi
lVhZZcgVY^degd\gVbbVkVcb^Y"
YZc_VgZcYZgi^\idib^YYZc_VgZck^_["
i^\!bZiVahgZ\ZabVi^\ZegZhZciVidg
c^ZbVcYb^cYZgYVc8ZX^a7#9ZB^aaZ!
lVVg^cYZ\gddihiZ=daanlddY"hiZg"
gZckVcYVibdbZcicjjgYjgZcYZ
]ddgheZakZgh^ZhVXiZZgYZckVc]jc
hjXXZh[^abh#BZia^kZdg`ZhiWZ\ZaZ^"
Y^c\ZcZZchijY^dejWa^Z`#
9Vc`o^_^ciZgcZi]dZ[^`jc^ZiodbVVg
lViZgiVcYZcYVX]iZgiZaViZc!^``Vc

]Va[jjgYjgZcYZYkYbZiZZc^ciZgk^ZlbZi
;^ZaY^c\hlZYjlZdkZgY^ZchhVbZclZg`^c\
bZiEZX`^ceV]#

BZm^Xd

9Vi^ciZgk^Zl^h^ciZgZhhVcidbYVi]ZiZZc
eZghddca^_`Z`VciaVVio^ZcY^ZcdgbVVakddg
[^ab`^_`ZgZcbjo^Z`aj^hiZgVVgkZgWdg\Zc
Wa^_[i#:X]ic^ZjlZ^co^X]iZc^c]ZilZg``dbZc
Zgc^Zij^i#LZa^hW^_kddgWZZaY]ZZa`dgiZZc
WZg^X]i_ZiZo^ZcYViEZX`^ceV]VVc;^ZaY^c\
hijjgYZidZc]^_kddg]ZiZZghiI]ZL^aY7jcX]
]ddgYZ/È>`kgdZ\BZm^XdZc`gZZ\LZcZc#É=Zi
WZl^_hiYViEZX`^ceV]\ZZc\dZYZaj^hiZgVVg
lVhZco^_c]VcYZcbdX]iY^X]i`c^_eZcbZi
ZZcWZYVX]ioVbZbZYZlZg`ZgVah;^ZaY^c\#
CVijjga^_`o^_cZg^cI]ZL^aY7jcX]BZm^"
XVVchZ\Zaj^YZciZ]dgZc#9VVgcVVhi^hZg]Zi
[dgbZZaVVcYdZcYZdg`ZhiZcYZXdbW^cVi^Z
kVcY^ZWZ^YZ\Zaj^YZcbVV`i]Zi^ciZgZhhVci#
9ZbVc^ZglVVgde;^ZaY^c\YZbjo^Z`^cYZ
[^ab]ZZ[iidZ\ZeVhibVV`i]ZiidiZZcbZZh"
iZglZg`#AdhkVcYZ[^abWZaj^hiZgY^hYVic^Zi
\dZYlVVgiZcZbZc!lZaWa^_[i]ZibZaVcX]d"
a^Z`Z!]Zi^YZZkVc\Zb^hiZ`VchZcdkZg#:c^c
[Z^iZ^h]Zic^ZiodkZgkZgl^_YZgYkVcYZbjo^Z`
ZcYZVVceV`kVc6b[^i]ZVigd[kddgBV_dg
9jcYZZ!]Zi^hb^a^iV^gZVVcYdZcYZbjo^Z`^c
lZhiZgchi^_abZibdYZgcZZaZbZciZc#
DeVVcYg^c\ZckVc]dd[YgdaheZaZgHiZkZ
BXFjZZclZgY;^ZaY^c\hbjo^Z`kddgI]Z
<ZiVlVn&.,'kZgkVc\ZcYddgZZchXdgZkVc
Fj^cXn?dcZh#LVVgdb^hcdd^ide\Z]ZaYZgY!
dd`c^ZiYddgC^X`GZYbVc!bVVglVVghX]^_c"
a^_`l^aYZBXFjZZc^ZihYVi\ZbV``Za^_`Zg^c
]Zi\Z]ddgaV\d[ZZc]^i`dcldgYZc#=Zi^h
YVVgdbbZg`lVVgY^\YVi?dcZhÉhXdgZcd\
`dgiZg^hYVcY^ZkVc;^ZaY^c\ZcZgkddgVa^c
h[ZZgc^ZiodkZZakVcV[l^_`i#
7g^c\BZI]Z=ZVYD[6a[gZYd<VgX^V&.,)
^hWZ]VakZZZc\ZlZaY^\Zi^iZadd`ZZc]ZZa
\dZYZ[^abbZiZZcW^_eVhhZcYZhXdgZ#=Zi
kZg]VVa^hhZb^"VjidW^d\gV[^hX]iZcdZbZc
dbYVi]Zi\VVidkZg^ZbVcYY^ZkZgdcYZg
o^_c`jccZc]Zikj^aZlZg`kddgVcYZgZcbdZi
de`cVeeZc#9ZkZglVX]i^c\ZcldgYZccVVg
WZcZYZcW^_\ZhiZaY!iZgl^_aYZbjo^Z`j^iYgj`i
lViYZ]dd[YeZghddcc^Zi`VcoZ\\Zc#;^ZaY^c\
bVV`iZbZaVcX]da^hX]Zbjo^Z`dkZgdcWZ"
gZ^`iZYdZaZcZc!igV\^hX]Zgcd\!YZWZgjhi^c\
YVVg^cZc]ZiWZljhio^_cYVVgkVc#;^ZaY^c\Zc
EZX`^ceV]hi^ZgkZcWZ^YZckddgYVioZoZhi^\
lVgZcVVcZZc]VgiVVckVa#
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?Zggn;^ZaY^c\'%%)>cigVYVHeZX^Va8daaZXi^dcKda#&(+./(%
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GdcY`^_`Zc^cYZ[^ab
>ciZgVXi^ZkZ[^ab\VVibZZhiVadb]Zi
^YZZYViYZ`^_`ZgYZkZg]VVaa^_c`Vc
WZckadZYZcYddg`ZjoZhiZbV`Zc#
<VYddgYZa^c`ZgYZjg!\VYddgYZ
gZX]iZgYZjg!YVihddgiY^c\Zc#
=Zi\gdiZegdWaZZbYVVgbZZ^hYVi
YZ[^abbV`ZgVah`jchiZcVVgcj_j^hi
YZ`ZjoZh]ddgiiZbV`Zc#9Z`ZjoZh
Y^Z^`bVV`!o^_cbZZhiVac^Ziod^ciZ"
gZhhVci#6ahYZ[^abbV`Zgb^_c`Zj"
oZbd\Za^_`]ZYZciZkZZal^aWZeZg"
`Zc!odYVi^`b^cd[bZZgW^ccZco^_c
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igZZgY#6ah]^_bZiZkZZa`ZjoZkg^_"
]Z^Y\ZZ[i!gVV`^`]Zio^X]i`l^_ide
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^ciZgVXi^ZkZ[^ab!^h]ZikZZaad\^hX]Zg
dbgdcYiZ`jccZc`^_`ZcdeZZc
heddgYVihiZk^\YddgYZ[^abbV`Zg^h
kZgVc`ZgY#9ViYdZiYZ[^ab`^_`ZgiZc"

8]jX`Cdgg^h9ZWaVc"

`ZWgjiZkZX]ihedgihiZg
bZiYZ`aZbiddcdeYZ
aVVihiZaZiiZg\gZZej^iYZ
_VgZciVX]i^\^hZZclVgZ
Xjai]ZaY#Od\gddilVh]Zi
VVciVaadkZcYZÈ[Z^iZcÉVVc
o^_cVYgZh^cb^YYZah!YVi]^_
deo^_cZ^\ZclZWh^iZo^X]
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k^ZgZcil^ci^\WZZaY_ZheZghZXdcYZ#
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Fj^X`i^bZKGFIKG!ZZcj^iWgZ^Y^c\
kVcZZckVcYZedejaV^ghiZXdbej"
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`^_`Zc#>cFIKG`VcYZ`^_`Zg]Zi
WZZaYcVVga^c`hZccVVggZX]ihZc
cVVgWdkZcZccVVgWZcZYZcWZlZ"
\Zc!Zcdd`cd\^c"Zcj^ioddbZc
kddgodkZgYZgZhdaji^ZYViidZaVVi#
GdcY`^_`ZcYjh#
>cb^YYZah^hkddg]Ziegd\gVbbVYZ
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lVVgbZZdd`eVcdgVb^hX]Z[^abh
\ZbVV`i`jccZcldgYZc#=ZiVVcWdY
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gdcYodZ`Zckddg\dZYZkddgWZZaYZc#
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`aZaVVideo^_ch^iZo^Zc]dZ]^_oZa[

adlWjY\ZiZcadliZX]oja`Z[^abe_Zh
^h\VVcbV`Zc#O^_cidicjidZbZZhi
dkZgij^\ZcYZ[^abe_ZbVV`iZ]^_kVcV[
]ZiYV`kVco^_cVjid!iZgl^_a]^_Yddg
YZhigVVig^_Yi#L^_`jccZcoZa[cVVg
a^c`hd[cVVggZX]ih`^_`Zc!Vahd[lZ
dch]dd[Yj^i]ZideZcYV`hiZ`Zc#
BVVgYZWZhijjgYZg!\Za^_`ZZcgZ\^h"
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[^abe_ZhkVcj^iZZc\gdZ^ZcYVVciVaaVcYZc#
lll#eVcdgVbVh#Y`<gdiZ!egVX]i^\Zh^iZkda
eVcdgVbV[didÉh#BZidcYZgbZZglZgZaYl^_YZ
c^Zjl_VVghWZZaYZc!kVcI^bZhHfjVgZidiYZ
6bhiZgYVbhZ7aVjlWgj\ZcYZIV^lVcZhZ]dd[Y"
hiVYIV^eZ^#

AZ\VaZYdlcadVYh
>cZZcZZgYZgZV[aZkZg^c\
kVcYZoZgjWg^Z`H`g^Zc.!
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ZZclZWh^iZY^ZB^X]VZa
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'%%)!bZiY^ZchidZhiZb"
b^c\!\gVi^hVVcWddYk^V
I^bIdb]Zieg^_hl^c"
]Zi7^iidggZci"hnhiZZbkVc
cZcYZV[hijYZZgegd_ZXikVc Ygj``^c\aViZco^ZcVahZg WZhiVcYZcj^il^hhZaZc
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gVa!8anYZ7gjX`bVcZc
YZbV`Zg`dbi^cWZZaY![^" [^abe_Z^hValVidjYZg!
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jcVVgZZclZWh^iZhijgZclVVgjZZc
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ZcYVi^h\dZY\ZcdZ\#
6ah]ZijWZkVai!`jcijkddghaZX]ih
k^_[ZckZZgi^\YdaaVgÄZcYVi^hZX]ic^Zi
kZZa\ZaYÄcZ\Zcbe("XYÉhWZhiZaaZc!
kVc^cidiVVabZZgYVck^Zg]dcYZgY
jjg!lVVgdeVaaZk^Zg]dcYZgYkZZgi^\
h]dlhhiVVc\ZeZghi#BZidcYZgbZZg
I]ZI]^cBVcdg^\^cZZaL#H#KVc
9n`Z!&.()!>i=VeeZcZYDcZC^\]i
;gVc`8VegV!&.()!8VhVWaVcXVB^"
X]VZa8jgi^o!&.)'ZcI]Z6[g^XVc
FjZZc?d]c=jhidc!&.*&#9Zh]dlh
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I^bZGVY^dH]dl8ViVad\!YVidcYZg
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XYÉhj^i\ZZ[ibZiYZgVY^dh]dlhkVc
DghdcLZaaZhj^iYZoZa[YZeZg^dYZ!
bZidcYZgbZZgo^_cWZgdZbYZkZgh^Z
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I]Z@^c\Ydb 9Z[Vch]ZW"

Ihj`VbdidH]^cnV

=Zia^X]VVb
9ZkZgidc^c\kVcH]^cnVIhj`VbdidÉhIZihjd/
I]Z>gdcBVcIZihjd!&.-.de]Zi;VciV;Zh"
i^kVa^cGdbZ^c&.-.lVhZZc`aZ^cZhZchVi^Z#
6ahj^i]Zic^Zih`lVbYVVgY^i`aZ^cZbZZhiZg"
lZg`_ZWdkZcYg^_kZc#:Zc]ZahZcVX]ibZgg^Z
kVcoZkZcZcoZhi^\b^cjiZcY^ZYZidZhX]dj"
lZghcVVgVYZbYZZY]VeeZc#IdZcYZoZ[^ab
lZgYj^i\ZgdZeZcidiWZhiZ[^abkVc]Zi[Zhi^kVa
gZV\ZZgYZ]ZiejWa^Z`j^io^cc^\ZcWZ\dc]Zi
YZcVVbkVcYZgZ\^hhZjgiZhXVcYZgZc#=Zi
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\ZYjgZcYZYg^Z_VgZc#
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YZdkZg^\ZYg^Zo^X]kg^_lZaj^ihaj^iZcYWZo^\
bZiYZY^hig^Wji^ZkVcWj^iZcaVcYhZ[^abh#9Z
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WadX`WjhiZgcVVg=daanlddY"bdYZaeZg_VVg#
6VcYZVcYZgZ`VcikVc]ZiheZXigjblVgZc
ZgVaiZgcVi^ZkZZcdcV[]Vc`Za^_`ZbVVihX]Ve"
e^_ZcY^Zdd`\ZZcediiZc`dcYZcWgZ`Zc#>cY^i
VgbdZY^\Z`a^bVVilZgYZc`dgicVZa`VVgilZZ
[^abhj^i\ZWgVX]iY^ZYZ?VeVchZ[^ab^cYjhig^Z
YZlZ\cVVgYZidZ`dbhilZoZc#;^abhY^ZZZc
]Zgc^ZjlYZWZaVc\hiZaa^c\kddgYZ?VeVchZ
X^cZbVYZZYdcihiVVc!W^_ZZcc^ZjlZ!_dc\ZgZ
\ZcZgVi^Z[^aba^Z[]ZWWZgh#LVi@Vihj]^gdãid"
b^ÉhVc^bZ6`^gV&.--ZcIhj`VbdidÉhIZihjd
\ZbZZc]VYYZc!lVhYZeZhh^b^hi^hX]Z`^_`de
YZ^ckadZYkVciZX]cdad\^hX]Zkddgj^i\Vc\de
]ZibZchZa^_`a^X]VVb#9ZYnhide^hX]ZXnWZg"
ejc`"k^h^ZY^ZYZoZ[^abhYZZaYZc!lVhc^Zi
c^Zjl#:ZgYZg`lVbo^_Vaidij^i^c\^cdcYZg
bZZgG^YaZnHXdiih6a^Zc&.,.Zc7aVYZGjc"
cZg&.-'Zc^c9Vk^Y8gdcZcWZg\hK^YZdYgd"
bZ&.-(ZcI]Z;an&.-+#9Z^beVXikVcYZoZ
ilZZ?VeVchZ[^abhlVhZX]iZg\^\Vci^hX]/
o^_hi^bjaZZgYZcc^ZjlZ^ckZhiZg^c\Zc^cYZ
?VeVchZ[^ab^cYjhig^ZZcbVV`iZcodYdZcYZ
YZlZ\kg^_kddgZZcc^ZjlZ\ZcZgVi^Z\ZiV"
aZciZZgYZgZ\^hhZjghVah@^iVcdIV`Zh]^!OZoZ
IV`V]^hV!@dgZ"ZYV=^gd`VojZcB^^`ZIV`Vh]^#

6jiZjgejghVc\

9ZcVVbH]^cnVIhj`VbdidbZi]ZikZg"
hX]^_cZckVcIZihjdZZcWZ\g^e\ZldgYZc#
IdbBZh!^c^i^VidgkVcYZdeYZ?VeVchZ[^ab
\Zg^X]iZlZWh^iZb^Yc^\]iZnZ#XdbZchX]g^_"
kZgkVc]ZikZZa\ZegZoZcWdZ`6\^iVidgdkZg
B^^`ZIV`Vh]^!]ZZ[iZZchdZeZa\ZhX]gZkZc!
\dZY\ZYdXjbZciZZgYWdZ`\ZejWa^XZZgYdkZg
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deYZhc^_iV[Za

aZkZcZclZg`kVcYZoZlZg`Za^_`dcV[]Vc`Z"
a^_`ZZck^h^dcV^gZ[^abbV`Zg#BZh]ZZ[ii^_YZch
o^_cgZhZVgX]\ZhegZ``Zc\ZkdZgYbZiIhj`V"
bdidoZa[!bZio^_cWgdZg@_^!Y^Z]ZbVhh^"
hiZZgYZidZc]^_Vahi^ZcZgo^_cZZghiZ[^abe_Zh
hX]ddi!bZi8]>h]^`VlVY^Zh^cYhIZihjdo^_c
kVhiZXdbedc^hi^h!bZiIV\jX]^Idbdgdld!
ZZckVco^_ckVhiZVXiZjghZcbZikZghX]^a"
aZcYZVcYZgZcY^ZYddgYZ_VgZc]ZZcbZi
]Zb\ZlZg`i]ZWWZc#=ZiYgVV\iW^_VVcYZ
\ZaVV\Y]Z^YkVcY^ilZg`!YVig^_`^hVVcYZiV^ah
ZcYViYZ^begZhh^Z\ZZ[ikdaaZY^\iZo^_c#
Ihj`Vbdid^hZZcVjiZjgejghVc\#6[\Z"
o^ZckVcYZdeYgVX]i[^abh=^gj`di]Z\dWa^c
=^gj`d/N`V^]Vci}!&..&Zc<Zb^c^HhZ^_^!
&...cZZbi]^_kddgVao^_c[^abhYZegdYjX"
i^Z!]ZihXZcVg^d!YZgZ\^Z!]ZiXVbZgVlZg`
ZcYZbdciV\Zkddgo^_cgZ`Zc^c\!iZgl^_a]^_
kVV`dd`cd\VahVXiZjgdeigZZYi#9VVgcVVhi
dcilZgei]^_YZedhiZghZcbVV`i]^_oZa[hi^_Y
kg^_dbj^iiZodZ`ZclVVgY^Z]ZiWZhiZ`jc"
cZc]Vc\Zc#:ZcdWhZhh^ZkZXdcigda[gZV`Yjh!
Y^Zc^Zi\gVV\^Zihj^i]VcYZc\ZZ[i#9ZXgZlh
lVVgbZZ]^_lZg`iWZhiVVckddgcVbZa^_`j^i
kg^_l^aa^\Zgh!WZldcYZgVVghY^ZWZgZ^Yo^_ckddg
lZ^c^\d[\ZZckZg\dZY^c\bZi]ZbiZlZg`Zc#
C^ZiVaaZZc]djYiIhj`VbdiddeYZoZbVc^Zg
]ZiWjY\ZiW^ccZcYZeZg`Zc!dd``Vc]^_]Zi
o^X]kZgddgadkZcdbodcYZgYZYgj`kVcZZc
egdYjXZciZcodcYZgYZaVhikVchigV``Zi^_Y"
hX]ZbVÉhkVcXgZlaZYZcZcVXiZjgh!VaaZi^_YiZ
cZbZcY^Z]^_cdY^\VX]i#=^_WZ]djYiYZkdaaZ"
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kVcYZhiZg^a^iZ^ikVcYZ\gdiZhiVY!YZkZgadgZc
\Z\VcZZclZZg]ZgldccZca^X]VbZa^_`]Z^YZc
YZVciV\dc^hiY^ZZZcigVch[dgbVi^Z^c\Vc\oZi
W^_YZegdiV\dc^hi#BZh^YZci^[^XZZgiilZZhaZj"

iZalZg`Zc^c]ZidZjkgZkVcIhj`Vbdid/Id`nd
;^hiI`n[^hjid!&..*Zc6HcV`Zd[?jcZ#
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gj^ai]^_YZcdi^ZkVchX]ddc]Z^YY^Z^ckZgc^Z"
i^\^c\WZhadiZca^\ikddgYZ^YZZYVi]ZgkdcYZc
a^X]VbZa^_`]Z^YZZcWZkg^_YZcYZlZg`^c\`Vc
]ZWWZc#=Zibdi^Z[kVc6HcV`Zd[?jcZ^h]Zi
dci`aZYZc!]ZikZgl^_YZgZckVcaV\ZcZcYVVg"
bZZiZ\ZcdkZg\ZhiZaYVVco^_ckdg^\Z[^abh
lVVg^cYZegdiV\dc^hiZco^X]_j^hi^cZmigV
aV\Zc]jaYZc/]ZibZiVVakVcYZIZihjd"[^abh!
YZe^ZgX^c\hZcYZ\gdiZh`ZolZaa^c\Zc^c
Id`nd;^hi!YZlVeZch^c7jaaZi7VaaZi7VgZiid
WVgZZ!&..-ZcYZbdYYZgZcYZadbeZc^c
<Zb^c^#9ZZhhZci^ZkVco^_clZg`^hYVVgbZZ
]Zia^X]VVb!YVi^cK^iVaK^i}gj!'%%)deYZ
Vjideh^ZiV[ZaVVc]Zijai^ZbZdcYZgodZ`ldgYi
dcYZgldgeZc#

IVgVci^cd

BZh]ZZ[io^_cWdZ`ZZc]ZaYZgZdeoZi\Z\Z"
kZc/YZZZghiZYg^Z]dd[Yhij``ZcWZ]VcYZaZc
YZeZg^dYZY^ZkddgV[\^c\VVcIhj`VbdidÉh
YZWjji[^ab/YZ[^abhY^Z]^_Vahi^ZcZgbVV`iZ
bZiYZHjeZg-"XVbZgVkVco^_ckVYZg!YZ
ZmeZg^bZciZaZi]ZViZg\gdZeY^Z]^_VahhijYZci
deg^X]iiZZcYZ`dgiZ[^abhY^Z]^_bZio^_c
\gdZeNjbZbVgjbVV`iZcVVgYZhij``ZcY^Z
oZheZZaYZc#9ZVX]iheZZa[^abhY^ZIhj`Vbdid
idicd\idZbVV`iZ!ldgYZcZa`WZ]VcYZaY^c
ZZcVeVgi]dd[Yhij`!dcYZgkZgYZZaY^cZZc
Va\ZbZZckZg]VVadkZgYZVX]iZg\gdcYZcYZ
\ZhX]^ZYZc^hkVcYZegdYjXi^Z!ZZcVcVanhZ
kVcYZ[^ab^cYZXdciZmikVc]Zi]ZaZdZjkgZ
ZckVcYZdcil^``Za^c\Y^ZYVVg^ciZo^Zc^hZc
iZchadiiZIhj`VbdidÉhZ^\ZcddgYZZadkZgYZ
[^ab#=ZiWdZ`Z^cY^\ibZi`dgiZ]dd[Yhij``Zc
dkZgo^_clZg`VahVXiZjgZcdkZgo^_ceaVccZc
kddgIZihjd>>>!ZZc^YZZYVidcihidcYh^cYh
FjZci^cIVgVci^cd]ZbWZ\^c_VgZccZ\Zci^\
egdWZZgYZiZkZgaZ^YZcidi]ZibV`ZckVcZZc
6bZg^`VVchZIZihjd#:Zc[^abd\gV[^ZZcZZc
dkZgo^X]ikVcYZkZg`g^_\WVVg]Z^YkVco^_c[^abh
deYkYXdbeaZbZciZgZc]ZiWdZ`#
>gdcBVc!I]Z8^cZbVd[H]^cnVIhj`Vbdid^h
ZZcbjhi"]VkZkddga^Z[]ZWWZghkVcYZ?VeVc"
hZ[^ab#IdbBZh]ZZ[iZZcWdZ`\ZhX]gZkZc
YViaZZhiVahZZcgdbVcZcYVi_ZYdZikZgaVc"
\ZcYZ[^abhkVcIhj`Vbdiddec^Zjl!ZcYVc
bZiVcYZgZd\Zc!iZo^Zc#
Laurens van Laake
>gdcBVc!I]Z8^cZbVd[H]^cnVIhj`Vbdid#IdbBZh#J^i\ZkZ"
g^_;VWEgZhh!<dYVab^c\'%%*')%Wao#>H7C&.%('*)(+&#

WZcZgaVc\debdZiZclVX]iZc!bVVg
cj^hYVcZ^cYZa^_`AVghkdcIg^ZghI]Z
@^c\Ydb&..)$&..,deYkYkZghX]Z"
cZc#9Zddghegdc`Za^_`kddgiZaZk^h^Z
\ZbVV`iZhZg^Z^h]^ZgYZhi^_Yhodc"
YZgVaiZkZZahjXXZh^cYZW^dhXdde
j^i\ZWgVX]iZc]ZZ[i^cYZaddeYZg
_VgZcZZcXjaihiVijhkZg`gZ\Zc!kZg"
\Za^_`WVVgbZi9Vk^YAncX]É\Zc^VaZ
Il^cEZV`h&..%#IlZZhZg^Zho^_c
Zgcj\ZbVV`iZc]dZlZaYZbd\Z"
a^_`]Z^YkddgZZckZgkda\cVYgj`"
`Za^_`^hdeZc\Z]djYZc!^h]Zic^Zi
Zg\lVVghX]^_ca^_`YViYViZgcd\oVa
`dbZc#=ZidkZga^_YZckVc:gchi"=j\d
?~gZ\gYYg#Hi^\=ZabZgZc@^ghiZc
Gda[[ZhbZkgdjl9gjhhZ!Y^ZYZ
ilZZWZaVc\g^_`hiZ`VgV`iZghkddg]jc
gZ`Zc^c\cVbZc!bVV`iYVikg^_lZa
j^i\ZhadiZc#Gj^bcZ\ZcjjgYjjgiYZ
\Z]ZaZhZg^ZdkZgYZlZYZglVVgY^\]Z"
YZckVc]ZieZghdcZZakVc]ZihiVVih"
o^Z`Zc]j^h^c@deZc]V\Zc#=Zi^hZZc
hedd`kZg]VVa!ZZchdVeZcZZcW^oVggZ
`dbZY^Z^cZZc#KdcIg^ZgoZiiVaadoZ
kZg]VVaa^_cZcj^i!bVVgYZWZaVc\"
g^_`hiZeadia^_cZco^_cY^ZgdcYYZZZg"
YZg\ZcdZbYZ=ZabZgZc9gjhhZ#9g#
Hi^\=ZabZg^hZZcZkZckZglVVcYZ
VahVggd\VciZOlZZYhZcZjgdX]^gjg\
Y^ZbZio^_cdeigZYZclZ^c^\kg^ZcYZc
bVV`i0YZdjYZbZkgdjl9gjhhZ^h
ZZc]nedX]dcYZgY^Zo^X]c^Zij^i]Zi
o^Z`Zc]j^hl^aaViZcdcihaVVc#BZi
gZYZc/oZhigj^ciYZ\Vc\ZckVc]Zi
]dhe^iVVaV[deodZ`cVVgYZ\ZZhi
kVc]Zi_dc\ZbZ^h_ZBVgnY^Zo^X]W^_
kddg`Zjg^cYZa^[ihX]VX]ide]djYi#
<VVcYZlZ\lZg`ZcYZVX]i]dd[Y"
gdaheZaZgho^X]hiZZYhkZgYZg^cYZ
cZhiZcZcldgYZcYZkZgl^``Za^c\Zc
[VciVhi^hX]ZgZcdcgZVa^hi^hX]Zg#=Zi
cVijgZaaZVXiZgZc^cXdbW^cVi^ZbZi
YZdc\Zeda^_hiZWZZaYZc!bZZhiZci^_Yh
bZiZZc]VcY]ZaYXVbZgV\ZhX]diZc!
kZgaZcZcYZ[^abidX]ZZcVjgVkVc
\Zadd[lVVgY^\]Z^Y#9Z`aZ^cZW^_gda
kVcJYd@^Zg^hgdcYj^ibZZhiZga^_`#
Laurens van Laake
9ZcZbVg`Zc&..)$&..,gZ\^ZAVghkdcIg^ZgZc
BdgiZc6gc[gZYY^hig^Wji^ZBdh`lddY

EZiZg?VX`hdc ÈEZiZg

?VX`hdc!YZbV`ZgkVcI]ZAdgY
d[i]ZG^c\hZc@^c\@dc\ÉhiVVi^c
\gdiZaZiiZghdeYZaZa^_`kdgb\Z"
\ZkZc]dZhkVcYZYkY"WdmbZiYZ
[^abh7VYIVhiZ&.-,ZcBZZii]Z
;ZZWaZh&.-.#:glVhZZci^_YYVi
?VX`hdcdcYZgZZc`aZ^cZ\gdZe
Xjaia^Z[]ZWWZghWZ`ZcYhidcYVahYZ
bV`ZgkVc7VYIVhiZZc7gV^cYZVY
&..'!\dZY`dde\ZbVV`iZhX^ZcXZ"
[^Xi^dc]dggdgY^ZZZgYZg]^aVg^hX]YVc
Vc\hiVVc_V\ZcY^h#Cj]^_YVc`o^_o^_c

6Zdc;ajm/I]Z8dbeaZiZ
6c^bViZY8daaZXi^dc
9ZgZXZciZheZZa[^ab6Zdc;ajm@Vgnc@jhVbV!'%%*
^hYZZah\ZWVhZZgYdeYZ\Za^_`cVb^\ZhX^ZcXZ[^Xi^"
dcVc^bVi^Zj^iYZ_VgZccZ\Zci^\#9^ZXgZVi^ZkVcYZ
@dgZVVchZ6bZg^`VVcEZiZg8]jc\WZ\^ci^c&..&Vah
`dgiZW^_YgV\ZcVVc]ZiZmeZg^bZciZaZBIK"Vc^bVi^Z"
egd\gVbbVA^fj^YIZaZk^h^dc#>c&..*kda\iZZcgZZ`h
Ze^hdYZckVcZZc]Va[jjg!Y^ZlZa^hlVVg^cYZhi^_aZc
\ZZhikVc]Zidg^\^cZZaWa^_kZc!bVVgidX]c^Zi]ZioZa[YZ
c^kZVj]VaZcVah]jckddg\Vc\Zgh#
>cY^Z`dgiZV[aZkZg^c\ZckVaiYZ`^_`ZgiZa`Zchb^YYZc^c
ZZcVXi^Z[^ab#9VVg^c^hYZhZmn\Z`aZYZVci^]ZaY^c6Zdc

;ajmWZo^\bZiZZcdcYj^YZa^_`ZdeYgVX]i!hX]^ZiZcY
Zcheg^c\ZcYaVc\h]dcYZgYZchdaYViZcZcdcdkZg"
`dbZa^_`ZdWhiV`Zah!\Z]ZZakda\ZchYZgZ\ZahkVcYZ
dckZghaVVcWVgZVXi^Z]ZaY#IdiYVioZde\gjlZa^_`Zl^_oZ
db]ZiaZkZc`dbi#:a`Z`ZZglZZg#OZhegZZ`i\ZZc
lddgY!WZlZZ\iVahZZc`ViVX]i^\ZbZiWj^\oVbZWdi"
iZcZcWZo^i\ZZcd[ZZcdcYj^YZa^_`ZbdgVVa#9ZhZg^Z
heZZaikddgiYjgZcYbZi]ZikZglVX]i^c\heVigddckVc
YZ`^_`Zg^ccV[aZkZg^c\hiZg[i6Zdc;ajmVa^cYZ
ZZghiZb^cjji!^cZZcVcYZgZcZZbioZj^i\ZWgZ^YYZ
i^_Ydb`d[[^Zj^i]VVg]VcYhX]dZciZlVhhZc!iddci
dckZg`aVVgYZ^chigjbZciZc!ZmeZg^bZciZcZclZoZch
ZcdkZghX]g^_YihdbhYZ\gZchcVVgVWhjgY^hbZ#9ZXdgh
Wa^_kZcgZaVi^Z[ZZckdjY^\!bVVgYZVc^bVi^ZkVcWZlZ"
\^c\Zc^hdeo^_cWZhikZghX]g^``Za^_`\dZY!lVildgYi
kZghiZg`iYddgYZkZaZW^_odcYZgZh]dihodVahhiZg`Z
XadhZ"jehZckZgkdgbZcYZ\gddi]dZ`decVbZc#9Z
aVc\ZgZV[aZkZg^c\Zco^_cYZbdZ^iZlVVgY!bVVgkZga^Z"
oZcZc^\ho^chVVcdcigZ\ZaZcYZ`gVX]iYddg^ZihbZZg
hVbZc]Vc\^cYZeadi!YddgYZY^Vad\Zc6Zdc;ajm
hegZZ`i]^ZglZaZcYddgbZZghXcZhbZib^c^bVaZ
Vc^bVi^Z#Kees Driessen
KZgZc^\YZHiViZc&..&"&..*gZ\^ZEZiZg8]jc\Zc=dlVgY:#7V`ZgY^hig^Wj"
i^ZEVgVbdjci=dbZ:ciZgiV^cbZci

9Z_Zj\YkVc>kVc ÈKddga^Z[]ZWWZgh!Yddg
a^Z[]ZWWZghÉhiVViZgdeYZlZWh^iZkVcYkY"Y^hig^Wj"
iZjgBdh`lddY#:c^cYZgYVVY!YZXViVad\jh^hkdZg
kddgX^cZ[^ZaZc#9Zgj\\Zc\gVVikVcYZXdaaZXi^ZldgYi
\ZkdgbYYddgYZ[^abhkVc>c\bVg7Zg\bVcZcYZXda"
aZXi^ZGjhh^hX]Z[^abh!lVVgkVc]ZidZjkgZkVc6cYgZ_
IVg`dkh`^ZZc^c]Zidd\heg^c\ZcYdcYZgYZZaj^ibVV`i#
9ZhiZkgZZbYZg^h]ZiYViYZ]dZhiZ`hikVc9Z_Zj\Y
kVc>kVc&.+'!IVg`dkh`^ÉhYZWjji[^abY^ZcjldgYij^i"
\ZWgVX]i!Zc`ZaZ[Z^iZa^_`Zdc_j^hi]ZYZcWZkVi#KVcZX]iZ
a^Z[]ZWWZghodj_ZidX]bZZgodg\kjaY^\]Z^YkZglVX]"
iZc#BVVgaVVi^`c^ZikVaaZcdkZg`aZ^c^\]ZYZc#9Z_Zj\Y
kVc>kVc^hZZcbZZhiZga^_`ZkZgiZaa^c\dkZgYZkZgldZh"
iZcYZlZg`^c\kVcddgad\#9Z[^abdeZci^Ynaa^hX]!bZi
YZ_dc\Z>kVcY^Z^cYZkg^_ZcVijjg\Zc^ZikVc]ZiaZkZc#
>cang^hX]ZWZZaYZchX]^aYZgiIVg`dkh`^ZZcdcWZodg\YZ
_Zj\Y!ZZc]ZZga^_`ZYgddb^cZZcodbZghaVcYhX]Ve#
BZiZZc`aVeldgYiY^ZYgddbkZghiddgY!ZZccVX]ibZg"
g^ZWZ\^ci#=Zikgda^_`Z!`^cYZga^_`Z\Zo^X]ikVc>kVc^h
c^ZibZZg0]Zi^h\ZiZ`ZcYYddgYZlgZZY]ZYZcZcYZ
YZhigjXi^ZY^Z]Zi]ZZ[i\Zo^Zc#LVcigdjlZcYZcgjhiZ"
addh`^_`i]^_YZlZgZaY^c!Y^Z]Zbcjk^_VcY^\kddg`dbi#
9Z[Z^iZa^_`Zddgad\Wa^_[i^cYZ[^abdeYZVX]iZg\gdcY!
YZ^beVXiZgkVc`jccZclZV[aZoZcVVc]ZihegZ`ZcYZ
\Zo^X]ikVc>kVc#6a^co^_cZZghiZ[^ab`dbiIVg`dkh`^

=dWW^i"ig^ad\^ZlZgZaYl^_YZWZ`ZcY"
]Z^Y\Zc^ZiZcYZYkY"kZg`deZckVc
I]ZAdgYd[i]ZG^c\hVaaZgZXdgYh
WgZ`Zc!^h]ZiajXgVi^Z[dbo^_cdjYZgZ
lZg`dd`deYkYj^iiZWgZc\Zc#>c
?VX`hdchYZWjji[^ab7VYIVhiZ\VVc
ZZcVVciVaVbWiZcVgZckVcYZ6higd
>ckZhi^\Vi^dcVcY9Z[ZcXZHZgk^XZ
6>9HZgdej^icVYVi]ZikZgbdZYZc
^h\ZgZoZcYViZgVa^Zcho^_c\ZaVcY^c
ZZcYdge_ZVVcYZC^Zjl"OZZaVcYhZ
`jhi#OZlZiZciZ^c[^aigZgZc^c]jc
gj^biZhX]^eYViigZ[[ZcYZ\Za^_`Zc^h

]Zg`ZcWVVgkddgYZYV\#9Z]VcYZa^c\^hW^_oVV`!YZ
ehnX]dad\^ZkVcYZ`VgV`iZghhiVViXZcigVVa#Dd`YZ
kZgkgZZbYZcYZ![did\Zc^Z`ZadXVi^Zho^_cVVclZo^\/
kg^_lZaYZ\Z]ZaZ[^abheZZaio^X]V[VVclZZgho^_YZckVc
ZZcWgZYZg^k^ZgbZiVVcYZZcZ`VciZZcj^i\ZhigZ`iZc
bdcdiddcWZg`ZcWdhZcVVcYZVcYZgZ`VciZZcodb"
e^\!dcidZ\Vc`Za^_`bdZgVh#BZib^c^bVaZb^YYZaZc
lZZiIVg`dkh`^ZZcbVm^bVVaZ[[ZXiiZWZgZ^`Zc#>cYZg"
YVVY!ddgad\^hkZghX]g^``Za^_`#
Laurens van Laake
GjhaVcY&.+'gZ\^Z6cYgZ_IVg`dkh`^Y^hig^Wji^ZBdh`lddYBZY^V

kZgiddcibZiZZchiVi^\aVcY]j^h#
6aYVVgWa^_`iYViYZhcddYVVgYh]Zi
\Zbjci]ZWWZcdebZchZckaZZhkddg
]jc^ciZg\VaVXi^hX]Z]VbWjg\Zg`Z"
iZc#9ZbZa^\Z\gVeeZc!YZ\dZY`deZ!
W^_i^_YZcl^_aZ\dgZheZX^VaZ[[ZXihZc
]ZibdciZgZVXiZgZckVcYZXVhiY^Z
WZhiVVij^ikg^ZcYZcZcXdaaZ\VÉhkVc
YZgZ\^hhZjg!kdgbZcZZcVVchiZ`Z"
a^_`ZXdX`iV^alVVgoZa[hYZ\gddihiZ
oZjge^ZikddgoVakVaaZc#9ZbV`^c\d[
Y^ZVahZmigVVi_ZVVcYZYkY^hidZ\Z"
kdZ\Y!^hj^iZghikZgbV`Za^_`#IZgl^_a

YZ[aVjlZ\gVeeZc^c7VYIVhiZoZZg
\ZhaVV\Yo^_c!`g^_\ZcoZ^cBZZii]Z
;ZZWaZh&.-.!YZ\gdiZdcWZ`ZcYZ
^c]ZidZjkgZkVcEZiZg?VX`hdc!
cVjlZa^_`hYZ]VcYZcdeZa`VVg#
9ZoZedeeZc[^abheZZaio^X]V[^cZZc
kVg^ii]ZViZgVahZZchddgiBjeeZih
[gdb=ZaaZc\gdhh^Zgi^cWVcVa^iZ^iZc!
\gd[]ZYZcZcdc\Z^c#@cVe\ZbVV`i!
YVilZa# LvL
C^Zjl"OZZaVcY&.-,7VYIVhiZ&.-.BZZii]Z
;ZZWaZhgZ\^ZEZiZg?VX`hdcY^hig^Wji^Z6";^ab=:
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9j^ihZ`aVhh^Z`Zc 9Z;g^ZYg^X]
L^a]ZabBjgcVjHi^[ijc\!WZ]ZZgYZgkVcYZ
cVaViZchX]VekVcYZWZaVc\g^_`Z9j^ihZhij"
Y^dJ[V!]ZZ[io^X]YZV[\ZadeZc_VgZc\gdiZ
^cheVcc^c\Zc\ZigddhidbZZcVVciVaXVcd"
c^Z`Z9j^ihZ[^abhj^iYZeZg^dYZkVcYZhi^aaZ
[^abZcYZkgdZ\Z\Zaj^Yh[^abiZgZhiVjgZgZc
ZcdeYkYWZhX]^`WVVgiZbV`Zc#9ZoZYkYÉh
ldgYZc\ZegdYjXZZgY^chVbZclZg`^c\bZi
]Zi7Zga^_ch;^abbjhZjbZc]Zi[^ab[Zhi^kVa
kVc7Zga^_c!lVVg]Zi_VVga^_`hZgZigdheZXi^Z[
kVc]ZibjhZjbYZZiVaV\ZkdgbikddgYZ
egZb^gZhkVcYZ\ZgZhiVjgZZgYZkZgh^Zh#OZ
ldgYZcj^i\ZWgVX]ide]Zi8aVhh^Xh"aVWZakVc
YZXdbbZgX^ aZY^hig^WjiZjgIgVch^i;^ab#9Z
È9ZajmZZY^i^ZhÉkVcYZBjgcVjHi^[ijc\kdgbZc
YZWZhiWZhX]^`WVgZkZgh^ZhkVcYZLZ^bVg"
`jchi[^ab!\Zigd``ZckVck^hjZZaj^ibjciZcYZ
`de^Z ckZZaVaY^\^iVVaWZlZg`i!Zckddgo^Zc
kVcc^Zjl\ZVggVc\ZZgYZ!dg^\^cZaZbjo^Z`
d[kVcheZX^VVa\ZXdbedcZZgYZdg`ZhigVaZ
hXdgZh#9ZoZgZZ`hlZgY^c'%%(\ZaVcXZZgY
bZiYZj^iWgZc\kVc:ccdEViVaVhÉZcBVgi^c
@dZgWZghcVjl\ZoZiiZgZXdchigjXi^ZkVc;g^io
AVc\hbdcjbZciVaZBZigdeda^h&.',#
9ZbZZhigZXZciZkgjX]iZckVcYZoZkddg"
WZZaY^\ZhVbZclZg`^c\ijhhZcVgX]^ZkZc!
gZX]i]ZWWZcYZc![^ablZiZchX]VeeZghZc
Y^hig^WjiZjghkVc]dbZZciZgiV^cbZciWa^_kZc
VVcYZ]dd\hiZZ^hZckdaYdZc/YZj^ihiZ`ZcYZ
[^abegZhZciVi^ZhldgYZcVVc\ZkjaYbZiZZc
ZmigZZbg^_`WdcjhVVcWdY#
DcYZgYZZakVcYZhZg^Z^h9Zg<daZb!l^ZZg
^cY^ZLZai`Vb8Vga7dZhZZcEVjaLZ\ZcZg!
&.'%!bZi^cYZ]dd[YgdaXdgZ\^hhZjgEVja
LZ\ZcZg#LZ\ZcZgWZeaZ^iiZVakgdZ\YZk^hj"
Va^hZg^c\kVcgdbVci^hX]ZaZ\ZcYZcZckda`h"
bni]ZcbZiWZ]jaekVcheZX^[^Z`[^ab^hX]Z
iZX]c^Z`ZcÈ9ZlVgZY^X]iZgkVcYZ[^abbdZi
YZXVbZgVo^_cÉ#9Zg<daZb^hZZchaZjiZa[^ab

kddgYZhijY^dhi^_aY^Zi^_YZchYZLZ^bVggZej"
Wa^Z`lZgYdcil^``ZaY/[VciVhi^hX]ZkZg]VVa"
hid[ZccZdgdbVci^hX]Z!ZmegZhh^dc^hi^hX]Z
Zhi]Zi^Z`dcibdZiZc]^ZghiViZd[i]ZVgi"[^ab"
iZX]cdad\^Z!odlZalViWZigZ[iYZXdgdcilZge!
[did\gV[^ZVahheZX^VaZ[[ZXih#;^ab]^hidg^Xjh
G#9^mdcHb^i]]Zg^ccZgidchZgZkZclZaVVc
^co^_cWZ\ZaZ^YZcYk^YZdZhhVnYViYZ^ckadZY
kVc9Zg<daZbdeYZ;gVc`ZchiZ^c"gZZ`h
kVcJc^kZghVa^cYZ_VgZcYZgi^\b^chiZchod
WZaVc\g^_`lVh#
BZi9g#BVWjhZ!YZgHe^ZaZg&.'&$''ZcB
&.(&o^_cilZZVcYZgZWZaVc\g^_`Z9j^ihZ[^abh
kVc;g^ioAVc\deYkYWZhX]^`WVVg\ZbVV`i#
9ZoZj^i\ZWgZ^YZ!\ZgZhiVjgZZgYZkZgh^ZhlZg"
YZc^c'%%&i^_YZch]ZiAVc\"gZigdheZXi^Z[de
]Zi7Zga^_ch[^ab[Zhi^kVakZgiddcY#>c]ZiW^_odc"
YZg9g#BVWjhZ!YZgHe^ZaZg"]Ziol^_\ZcYZ!
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YVck^ZgZcZZc]Va[jjg^cbZZgYVccdeo^X]i
bdchigjZjoZ[^ablZg`Ä^hZZc]dd\iZejcikVc
AVc\hY^kZghZBVWjhZ"kZg[^ab^c\Zc#6aaZZcVa
YZoZ[^abbVV`iYZYkYidiZZchX]VikddgZa`Z
XdccV^hhZjgkVcYZol^_\ZcYZ"[^ab`jchi#
=ZioZa[YZ`VcWZlZZgYldgYZcdkZgYZilZZ
[^abhkVcYViVcYZgZWdZ\WZZaYkVcYZ`aVh"
h^Z`Z9j^ihZX^cZbV/;#L#BjgcVj#9^Zch9Zg
aZioiZBVcc&.')ZcIVgi[[&.'*o^_cVVcYZ
YkY"XdaaZXi^ZidZ\ZkdZ\Y#=ZibV\^hX]ZheZa
kVca^X]iZchX]VYjl!YZe^XijgVaZb^hZ"Zc"
hXcZZcYZheZX^VaZ[[ZXihidcZcBjgcVjc^Zi
VaaZZcde]Zi]dd\iZejcikVco^_c[^ab^hX]Z
idkZcVg^_!bVVgdci]jaaZcdd`YZb^aYZ^gdc^Z
lVVgbZZ]^_YZigV\^hX]ZXdc[a^XiZckVco^_c
]ZaYZchX]Zihi#;VhX^cZgZcYdeWZ^YZYkYÉh
o^_cYZbV`^c\d["[ZVijgZhkVcYZHeVVchZ
BjgcVj"heZX^Va^hiAjX^Vcd7Zgg^ViV#O^_\ZkZc
VYZbWZcZbZcYZZchX]^iiZgZcY\ZaajhigZZgYZ
^co^X]iZc^cYZegdYjXi^Z\ZhX]^ZYZc^hhZckVc
WZ^YZ[^abh!lVVgdcYZgZZcdcicjX]iZgZcY
gZaVVhdkZgYZkZgbZZcYZigjXV\Zh^cYZj^i"
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&.''ZcBjgcVjhCdh[ZgVij&.''Zc;Vjhi
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Michael Wedel
kZgiVa^c\/C^XdYZ@aZg`
9j^ihaVcY'%%("'%%+Y^hig^Wji^ZIgVch^i;^ab

Dd`j^i
=ZigdYZ`dgZckZaY
O]Vc\N^bdj!&.-,
9ZYZWjji[^abkVcO]Vc\N^bdj
lVhYZbZZhihjXXZhkdaaZ[^ab
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6";^ab=dbZ:ciZgiV^cbZci

AZXdjeZgZi
8dchiVci^c8dhiV"<VkgVh!'%%*
9ZoZolVgiZ`dbZY^ZdkZgZZc
lZ\WZoj^c^\YZbZYZlZg`Zg
kVcZZc\gdiZeVe^Zg[VWg^Z`Y^Z
ÈegZkZci^Z[Éo^_c\gddihiZXdcXjg"
gZciZckddgZZcc^ZjlZWVVc
j^iYZlZ\gj^bilVhhcZaj^i
YZW^dhXddekZgYlZcZc#OdcYZ!
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j^ihiZ`ZcYZgda^c8dhiV"<VkgVhÉ
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`g^i^Z`de]ZiÈijgWd`Ve^iVa^hbZÉ
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hZZgYZ`de^Z ckVcZZcVVciVa
[^abhkVcYZ>iVa^VVchZ]dggdg"
gZ\^hhZjgBVg^d7VkViZk^cYZc#
EVgVY^hdWgVX]i^co^_c<gZZc
8dl"aVWZak^_[[^abhj^ideYkY!
VaaZcdcYZgYZ6bZg^`VVchZi^iZa
bZiYZ>iVa^VVchZ`aZ^cZgdcYZg

kZgbZaYdeYZ]dZhbVVg^c
YZdg^\^cZaZYjWW^c\ZcbZiYZ
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VVciVa[^abh#
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kVc7aVX`HjcYVnAVbVhX]ZgV
YZaYZbdc^d!&.+%^hkda
cjVcXZhZcYZYddg7VkVoZa[

\ZYgVV^YZWZZaYZcÄ]^_WZ\dc
o^_cXVgg^gZVahXVbZgVbVc
Äo^_c^cYgj`lZ``ZcY#9Zdbc^"
Wjh[^ab7aVX`HVWWVi]>igZ
kdai^YZaaVeVjgV!&.+(ÄcVVg
kZg]VaZckVcIh_ZX]dl!<d\daZc
HcnYZgÄaVVidcWZljhio^Zc]dZ
kZglZlZZgkZgl^_YZgYo^_ckVc
Y^iineZh[ZZgkdaaZ!heVccZcYZ
bVVgdoddchX]jaY^\ZWdkZc"
cVijjga^_`Z]dggdg#IZ\Zclddg"
Y^\^h]Zikda^cWZZaY\ZWgVX]i
hVY^hbZZc\dgZigdZ[#AViZgZ
7VkV"[^abhlZgYZclVi\ddgYZg
Zcb^cYZg\dZY!VaWZkViiZc6
7Vnd[7addYGZVodcZVXViZcV!
&.,&!7Vgdc7addY<a^dggdg^YZa
XVhiZaadY^Cdg^bWZg\V!&.,'Zc
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lZaWZ`ZcYbZiY^hig^WjiZjg=djhZd[
@cdlaZY\Z!Y^Z]ZiaVWZa=dc\@dc\
AZ\ZcYhkdZgi#?VbbZg\ZcdZ\`Vc
_Zc^ZiWa^cYkVgZcdeYZXViVad\jh!
YVVgkddgl^hhZaiYZ`lVa^iZ^ikVcYZ
i^iZahiZhiZg`#Od^hgZXZciZa^_`YZ
j^ihiZ`ZcYZig^ad\^ZkVc68]^cZhZ
<]dhiHidgn&.-,"&..%"&..&kZghX]Z"
cZc!cVVhiYZb^h`aZjcZc9gV\dch
;dgZkZg&.--Zc:ciZgi]ZE]dZc^m
'%%)#68]^cZhZ<]dhiHidgn^h
\ZegdYjXZZgYYddgkZiZgVVcIhj^
=Vg`Zc\ZgZ\^hhZZgYYddg8]^c\
H^j"Ijc\!kZgVcilddgYZa^_`kddgYZ
VXi^ZX]dgZd\gV[^ZkVcdcYZgbZZg
H]Vda^cHdXXZg'%%&Zc=djhZd[
;an^c\9V\\Zgh'%%)#9Z[^ab^hZZc
VVchiZ`Za^_`Zb^mkVcVkdcijjg!VXi^Z!
YgVbV![VciVhn!]jbdgZcgdbVci^Z`
bZiYZYZhi^_Yhcd\dcWZ`ZcYZAZha^Z
8]Zjc\^cYZ]dd[Ygda#=ZihjXXZh
kVcYZ[^abaZ^YYZidiilZZj^ihiZ"
`ZcYZkZgkda\Zc#6aaZhlVi68]^cZhZ
<]dhiHidgnodaZj`bVV`i!dciWgZZ`i
VVc9gV\dch;dgZkZgZc:ciZgi]Z
E]dZc^m#=Zio^_cYjccZkZg]VVai_Zh!
haZX]i\ZVXiZZgY!YZ]jbdg^hc^Zi
aZj`ZcoZa[hYZ`jc\[jhXcZh`jc"
cZcc^ZiZX]iWdZ^Zc#9ZcVVb?VX`^Z
8]VcVahVXiZjggZheZXi^ZkZa^_`egd"
YjXZcibdZiYZa^Z[]ZWWZgdkZgYZ
higZZeigZ``Zc!cZiVahYZ[^abi^iZah
bZiYZidZheZa^c\deYZ7gjXZAZZ"
`aVhh^Z`Zg:ciZgi]Z9gV\dc&.,(#
9VciddciFjZci^cIVgVci^cdbZi@^aa
7^aa'%%("'%%)bZZggZheZXikddg
YZ\gdiZ`jc\[j]ZaY#@^aa7^aa"Kda#&Zc
Kda#'o^_cZZcdYZVVcYZbVgi^VaVgih"
[^abigVY^i^ZZcVVc7gjXZAZZ^c]Zi
W^_odcYZg/]ZieV`kVcYZdelgVV`
WZajhiZ7g^YZ^h]ZioZa[YZVahYVikVc
7gjXZAZZ^c<VbZd[9ZVi]&.,-!
iZgl^_aYZ8gVon--YZbVh`ZghYgV"
\ZcY^ZAZZYgdZ\^cYZiZaZk^h^ZhZg^Z
I]Z<gZZc=dgcZi&.++"&.+,#@^aa7^aa
]Vc\ikVckZgl^_o^c\ZcZc]dbbV\Zh
VVcZa`VVg!bVVgIVgVci^cdkdZ\idd`
YVVYlZg`Za^_`^ZihidZVVc]ZibVgi^Va
Vgih"\ZcgZ/YZ[^kZ"ed^ci"eVab"Zmead"
Y^c\"]ZVgi"iZX]c^Z`^hhX]^iiZgZcY^c
Vao^_cZZckdjYZcZ[[ZXi^k^iZ^i#LVgZc
YZWZ^YZYZaZckVc@^aa7^aaVaadhkZg"
`g^_\WVVg!cjo^_coZdd`\ZWjcYZaY#
OdcYZgZmigVÉh!odYViYZZX]iZ[Vc
WZiZgcd\ZkZc`VclVX]iZcdeYZ
heZX^VaZY^i^dcY^Zdc\Zil^_[ZaY\VVi
`dbZc#
Laurens van Laake
68]^cZhZ<]dhiHidgnig^ad\n=dc\`dc\&.-,"
&..%"&..&gZ\^ZH^j"ijc\8]^c\Y^hig^Wji^Z=djhZ
d[@cdlaZY\Z
9gV\dch;dgZkZg=dc\`dc\&.--gZ\^ZHVbbd
=jc\@Vb"7dY^hig^Wji^Z=djhZd[@cdlaZY\Z
:ciZgi]ZE]dZc^m=dc\`dc\'%%)gZ\^ZHiZe]Zc
;jc\Y^hig^Wji^Z=djhZd[@cdlaZY\Z
@^aa7^aa"Kda#&$Kda#'KH'%%("'%%)gZ\^ZFjZci^c
IVgVci^cdY^hig^Wji^ZG8K

EjXXV;jccnAdkZHidg^Zh
EjXXV^hZZc;aVh]"XdbejiZgVc^bVi^ZkVc]Zi
Oj^Y"@dgZVVchZWZYg^_[Kddo#9ZbZZhiZbZc"
hZcojaaZcEjXXV`ZccZckVcYZj^i\ZWgZ^YZ
bVg`Zi^c\#=Zi\Zo^X]ikVc]Zi9^X`7gjcV"
VX]i^\ZbZ^h_ZkZghX]^_cideiVhhZc!hd``ZcZc
hX]ddahejaaZc#BVVgdd`YZ`dgiZ[^abe_ZhkVc
Za`dc\ZkZZgilZZ c]VakZb^cjji!lVVg^cYZ
kZga^Z[YZEjXXVVX]iZgZZccdghc^c_VVi_ZVVco^i!

o^_cedejaV^g^c:jgdeVZc6o^ #OZo^_ciZWZ`^_`Zc
deYZlZWh^iZejXXVXajW#Xdb!deYZ_Zj\YoZcYZg
?Zi^mZcdeYZoZYkY#
9ZedeeZi_Zh!\ZiZ`ZcYbZiY^``Za^_cZc!hiVVc
bZZhiVakddgeaViiZVX]iZg\gdcYZc!Vah^cZZc
`^_`Yddh#OZhegZ`Zcc^Zi^ciZgcVi^dcVValZaod
]VcY^\ZcWZlZ\Zcd[cVjlZa^_`hd[odhcZaYVi_Z
]ZicVjlZa^_`h`jcio^ZcÄbVVglZa]dgZc!lVci
W^_Za`ZWZlZ\^c\o^iZZc`Z`\Zaj^Y_Z#
9ZoZhi^_akVcWZlZ\^c\eVhildcYZga^_`\dZY
W^_YZiZ`Zchi^_a#CZiodVah9^X`7gjcVc^ZikVc
\ZbV`ojX]ildgYiWZi^X]i!^hdd`YZoZXdbW^cVi^Z
kVcb^c^bVaZZc[a^ihZcYZWZlZ\^c\\ZZc\dZY"
`deZigjX#=Zi^hZZc\dZY[jcXi^dcZgZcYZhi^_a!Y^Z
WZ]VakZVVc7gjcVdd`YdZiYZc`ZcVVcad\dÉh!
\gV[[^i^ZcXdbejiZg\VbZh#C^Zikddgc^ZihldgYi
ZZceVVg`ZZgZmea^X^ZiZZc\VbZcV\ZYVVc#
EjXXV]ZZ[ilZabZZgVc^bVi^Z\gVe_Zh!odVahZZc
hjW_ZXi^ZkZXVbZgVd[hadlbdi^dcZ[[ZXiZc#>c
oja`Z\ZkVaaZcldgYiYZVc^bVi^ZkVV`^c\Zl^`"
`ZaYZgZcgj^biZa^_`ZgÄlVilZZgWZl^_hiYViYZ
kZgYZgWVhVaZVc^bVi^Zc^ZihaZX]ihkddgikadZ^i
j^iWZeZg`iZbd\Za^_`]ZYZc#>cY^ZVaiZgcVi^ZkZ
Vc^bVi^ZhXcZhldgYZc?VeVchZkZX]i[^abhZc
oZa[h!^c]ZiV[l^_`ZcYZ8Vj\]i^c\^ci]ZGV^c!ZZc
?VeVchZ]dggdg[^ab\ZeVgdY^ZZgY#HXcZhY^Zde
ZZc^ZihdjYZgejWa^Z`b^``ZcYVcYZ]dZhYdZi
kZgbdZYZc#
Kees Driessen
Oj^Y"@dgZV'%%*Y^hig^Wji^Z?jhi:ciZgiV^cbZci

7Zhid[6c^bV'

=Zi7gjhhZahZ
Vc^bVi^Z[Zhi^kVa6c^bVk^ZgYZ^c[ZWgjVg^o^_ck^_["
Zcil^ci^\_Vg^\_jW^aZjb#9ZoZYkYbZieg^_hl^c"
cVVghZcVcYZgZj^ihX]^ZiZghkVc]ZiV[\ZadeZc
[Zhi^kVaWZl^_hi]Zi]d\Zc^kZVjkVcYZhZaZXi^Z
ZcdkZgij^\iVah^ciZgcVi^dcVaZhiViZd[i]ZVgikVc
kdalVhhZcVc^bVi^Z#IZgj\`ZgZcYZZaZbZciZc
o^_cehnX]dad\^hX]ZcjVcXZ!ZZckVV`lVi^ciZa"
aZXijZaZiddcZcgZVa^hi^hX]\Zaj^Y/gdbbZa^\
hegZ`ZcYZd[_j^hikdaaZY^\ol^_\ZcYZ]dd[Y"
eZghdcZc!VX]iZg\gdcY\Zaj^YZcZcaVc\oVbZ!
h[ZZgkdaaZbjo^Z`#
KZZa[^abe_Zho^_cYVVgbZZ]ZiiZ\ZcdkZg\Z"
hiZaYZkVcYZeaViiZ`VgV`iZgh!haVehi^X`]jbdg
Zc]ZaYZgZ\Zaj^YZcZcbjo^Z`_ZhkVcYZXdb"
bZgX^ aZXVgiddc#Dd`^cYZkdgbldgYibZZhiVa
V[\ZlZ`ZckVcYZb^YYZabVVi/hidebdi^dc!Xda"
aV\Z!olVgi"l^i#=ZibZgZcYZZakVcYZ[^abe_Zh
^hWdkZcY^Zcc^Zi\gVee^\#DeYZlZWh^iZo^_c
[gV\bZciZciZWZ`^_`Zc#O^Z]Zi\ZcjVcXZZgYZAV
edjeZXVhhZAdj^hZ"BVg^Z8dadc!'%%)dkZg
ZZcbZ^h_ZZc]VVgYZW^ZaZWgdZgi_ZÄbZiYZ
`aZ^cZ^gg^iVi^ZhZckVcoZa[hegZ`ZcYZodg\oVVb"
]Z^Y#D[YZegVX]i^\Z!kZg]VaZcYZhidebdi^dc
kVcK^V_ZVBVgiZ?jVcEVWadOVgVbZaaV!'%%)!
dkZgZZc_dc\Zi_ZYViYgddbikVcZZcgZ^hcVVg
BVgh#D[YZldcYZga^_`bdd^Z!ol^_\ZcYZZcYddg
bjo^Z`\ZYgZkZcolVgil^i"XdbejiZgVc^bVi^Z
DkZgi^bZDjgn6iaVcZcI]^WVji7ZgaVcY!'%%)!
lVVg^c@Zgb^i"VX]i^\ZbVg^dcZiiZc]jcdkZgaZ"
YZcedeeZcbV`ZgYZc`WZZaY^\^caZkZc]djYZc#
HjWi^ZabZaVcX]da^hX]Zca^X]idcigdZgZcY#D[
YZoZZgW^_odcYZgZkdgbkVcXdbejiZgVc^bVi^Z!
WZlZg`iZ[didÉhZchi^eeZaiZ`Zc^c\ZckVcAV

gkdaji^dcYZhXgVWZh6gi]jgYZEg^ch!'%%)!
lVVg^cZZchig^`io^_lVVgihadeZcYZ`gVWY^Zdci"
YZ`iYVi]^_lZakVcg^X]i^c\`VckZgVcYZgZcYddg
o^_chddgi\ZcdiZclZZg^c]Zi\VgZZa\ZYldc\Zc
ldgYi#:ZchiZg`ZkZgoVbZaVVg!Y^ZbZio^_cilZZ
ZkZcZZchbVVg^cb^cYZgZbViZVVciZgVYZc
kddg\Vc\Zghdca^cZWZhiZaY`VcldgYZc#
Kees Driessen
7Za\^ '%%*gZ\^ZI]^_h9Z8adZYi!Adj^hZ"BVg^Z8d]Zc!?dcVh
<Z^gcVZgi!BVnV<djWn!?ZVc"AjXHadX`!6gi]jgYZEg^ch!?jVc
EVWadOVgVbZaaV!Djgn6iaVc$I]^WVji7ZgaVcY!7^aaEanbeidc!=^h`d
=jah^c\!<^a6a`VWZioZc<VWg^Za<VgX^V$7Zc_Vb^c;a^\Vch$<ZdgY^Z
KVcYZcYVZaZ$7Zc_Vb^c;a^cd^hiZWZhiZaaZck^V]iie/$$[da^dhXdeZ#
Vlc#Xdb$Wdji^fjZ$9K9$9K9#]iba
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Dreaming by Numbers lottokantoren in mysterieus Napels
Jaap Pieters grootmeester van de Super 8 Soundtracks
De mooiste van 2005 Boekverfilming La moustache
Carlos Reygadas Seks en geluid in La batalla en el cielo
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