NIOD-medewerker over The Sun ‘Hirohito was niet deze
lichte debiel’ Valerio Zurlini vergeten films keren terug
Langer licht het is wat het is Terry Gilliam over Tideland
Boekverfilming Brokeback Mountain Super 8 conservering
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cd\YZ`aZ^chiZhiVe#LVciZg^h\ZZc]VcYZa^c\/
=djZaaZWZXfhWdZ`^hkddgVaZZcXnc^hX]ZkZg"
]VcYZa^c\dkZg]ZiX^k^a^hVi^ZegdXZh!YddgheZ`i
bZikg^_bdZY^\ZhZ`h#EgdYjXZci7ZgcY:^X]^c"
\Zg9ZgJciZg\Vc\[dgbjaZZgYZo^_cj^i\Vc\h"
ejcikddgYZ[^abdeYZeZghXdc[ZgZci^ZVaYjh/
ÈBVVihX]Vee^_`g^i^Z`^hc^ZikZg[^abWVVg#9VVgdb
]ZWWZclZZgbZadYgVbVkVc\ZbVV`i#É
9ZYg^ZVcYZgZ9j^ihZ[^abh^cYZXdbeZi^i^Z
kddgYZ<djYZc7ZZgdciaZcZc]jc`gVX]i_j^hi
VVc]jchXZcVg^dÉhZcVVc]jcZ^\Zc!XdchZ"
fjZciZiddc#GZfj^Zb!HZ]chjX]iZc9Zg[gZ^Z
L^aaZoZiiZcVVcidicVYZc`ZcZc]ZWWZcYZ
^ciZgcVi^dcVaZ[Zhi^kVa\Vc\ZghlZiZciZgV`Zc#

9Zg[gZ^ZL^aaZ
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9ZYg^ZgZ\^hhZjgho^_cijhhZc&.+*Zc&.+-
\ZWdgZc#OZ]ZWWZc!_dc\VahoZo^_c!kVhi\Z]dj"
YZcVVc]jcaVhi^\Z[^abXdcXZeiZcZco^X]c^Zi^c
XdbbZgX^ aZ[dgbVihaViZcYl^c\Zc#
KVcYZoZYg^Z^h9Zg[gZ^ZL^aaZdcWZil^hi]Zi
`gVX]i^\hiZZcgVjlhiZhiViZbZci#GZ\^hhZjg
BVii]^Vh<aVhcZgoZiYZ`^_`ZghW^_cVYg^Zjjg
aVc\de]Ziejci_ZkVc]jchidZaZccd\kZZaaVc"
\Zg\dchio^_c[^abcV#>cYZegdadd\kVc9Zg[gZ^Z
L^aaZkZg`gVX]iZZcbVcZZcbZ^h_ZÄZZciZg"
\ZcYgZVa^hi^hX]ZhXcZ#KZgkda\ZchbVV`iYZ
[^abZZchegdc\cVVg]ZibdbZciYViYZYVYZg
YZ\ZkVc\Zc^hkZgaVVi!dbZZcc^ZjlaZkZciZ
WZ\^ccZc^cZZc\gVjlZ9j^ihZegdk^cX^ZhiVY#
CjWZ\^ciZZc\gddihZedhdkZgZZcoVVb]Z^Y#
9Zg[gZ^ZL^aaZWZkVi\ZcdZ\hjheZchZ!bVVg
^hkZZabZZgYVcZZci]g^aaZgdkZgZZcYVYZg
Zco^_cediZci^ aZc^ZjlZhaVX]id[[Zgh#?g\Zc
Kd\ZaheZZaiYZbVcY^ZkZX]iiZ\Zco^_cYg^[iZc
ZcVc\hiZcbZi^coZikVco^_c]ZaZa^X]VVb#=^_
\VViZgVVc`VedideZZcbVc^ZgY^ZYZZkZcZZch
Zbdi^dcZZa`VediiZWgdZghj^i:aZbZciVgiZ^a"
X]ZcYdZikZgWaZ`Zc!Va]ZZ[iBdg^io7aZ^WigZj
^cY^Z[^abZg\o^_cWZhi\ZYVVcWgdZg7gjcdcd\
Zc^\ZY^ZeiZiZ\ZkZc]^_dcik^c\ZgYZO^akZgZc
VXiZjgh"7ZZgkddg#=ZilZZg\VadoZZ^cYZkVc
9Zg[gZ^ZL^aaZ\ZZ[iZZcYjWWZao^cc^\VcilddgY
deYZkgVV\d[YZa^Z[YZ`VcYdZc\ZcZoZc#
=Zibdd^ZkVc9Zg[gZ^ZL^aaZ^hYViYZYVYZg
\ZZcbdbZciVahhaVX]id[[ZgldgYicZZg\ZoZi!
bVVgYVi_ZidX]^ciZchbZi]ZbbZZaZZ[i#9Vi
^hW^_cVdckZgYgV\Za^_`#:ZcVVciVakgdjlZa^_`Z
gZXZchZciZckVcWZaVc\g^_`Z9j^ihZ`gVciZc
hVWZaYZYZ[^abegdbeidebdgZaZ\gdcYZc
cZZg#=ZiWaZZ[ZZcY^hhdcVci\Zaj^Y#?g\Zc

Kd\Zadcik^c\kddgo^_c]dd[YgdaZciZkZchVah
XdVjiZjgZcXdegdYjXZcikVcYZ[^abYZO^akZgZc
7ZZg!Y^ZkddgYZÈWZhiZVgi^hi^Z`ZegZhiVi^ZÉ
lZgYj^i\ZgZ^`i#

Simona Monizza

B^a^ZjhX]Zih

GZfj^Zb^hZZc`aVhh^Z`ZgZ[^ab#GZ\^hhZjg
=Vch"8]g^hi^VcHX]b^Y]ZZ[iYZl^aYZ!^begZh"
h^dc^hi^hX]Z[^abhi^_akVco^_c`aZ^cZ]^iA^X]iZg
9^hiVciA^\]ih]^ZgkZggj^aYkddgZZcigVY^i^d"
cZaZgZhi^_a!Y^ZZX]iZgcVVYaddhW^_]ZikZg]VVa
eVhi#GZfj^ZbZ^cY^\ide]ZibdbZciYViYZ
Yj^kZaW^_ZZchijYZciZldgYij^i\ZYgZkZc#
9ZoZ\ZWZjgiZc^h]ZZ[iZX]ieaVVih\ZkdcYZc!
^c]ZiOj^Y"9j^ihaVcYkVcYZ_VgZcoZkZci^\#
BVVgHX]b^Y^hc^Zi\ZciZgZhhZZgY^ckZi=da"
anlddY"ZmdgX^hbZ#=^_]ZZ[iZZcb^a^ZjhX]Zih
\ZbVV`ikVcZZcbVVihX]Vee^_^c6j[WgjX]#9Z
hijYZciZ!Y^ZVVcehnX]di^hX]ZVVckVaaZcaZ^Yi!
`dbi^cYZ`cZaijhhZcYZlVVgYZckVc]VVg
ZmigZZb"`Vi]da^Z`ZYdgehVX]iZg\gdcYZcY^Z^c
YZjc^kZgh^iZ^ihhiVYIW^c\Zc#LVccZZgoZYVVg
YVchZcYde9ZZeEjgeaZj^i]VVgWda\VVi!]djY
_Z_Z]VgikVhi#
>cGZfj^ZbYdZi^ZYZgZZcdcWZ]daeZco^_c
WZhiYZhijYZciZiZ\ZcZoZc!k^V]Zi\Zadd[d[
YZlZiZchX]Ve#HX]b^Y`^Zhic^Zi#È>`egdWZZg
VaaZciZWZ\g^_eZc#=Zi`Vi]da^X^hbZWZaVX]Za^_`
bV`Zck^cY^`c^Zi^ciZgZhhVci#ÉHVcYgV=aaZg
`gZZ\kddg]VVgkZgida`^c\kVcYZhijYZciZYZ
O^akZgZc7ZZg#O^_bVV`iegVX]i^\kdZaWVVg]dZ
\ZkVc\ZcoZo^iijhhZc]VVgVc\hiZckddgYZ
Yj^kZa!]VVgXVhigZgZcYZbdZYZgZc]VVgkg^_"
]Z^YhYgVc\#HX]jaYZcWdZiZ#
9ZYZgYZ9j^ihZide[^ab^c]ZiLZiiWZlZgWlVh
ZZckdaaZY^\ZkZggVhh^c\#KVaZh`V<g^hZWVX]
]ZZ[i]VVgHZ]chjX]ibZiVbViZjghde\Zcd"
bZc#>c]Zib^c^"jc^kZghjbkVcZZcDdhi"9j^ih
YdgekVccj!c^ZikZZabZZgYVcZZc]j^hodcYZg
ZaZ`igdc^XV!aZZ[iZZc\Zaj``^\_dc\eVVgkVc
lZ^c^\lddgYZc#9VcaZZgiYZbVck^VZZcj^i_Z
kVcYZkg^_l^aa^\ZWgVcYlZZgZZceVVgYdgeZc
kZgYZgdeZZcc^ZjlZlZgZaY`ZccZc!bZi^c]Zi
XZcigjbZZcVVcigZ``Za^_`Z_dc\Zkgdjl#=^_
lZZibZiVao^_c\ZkdZaZch\ZZcgVVY#9ZV[adde
^hZkZcdkZglZaY^\ZcYVahWZkgZZbYZcY#<g^hZ"
WVX]aVViZZcÈ`ddgÉkVcYdgehejWZgh[^adhd[ZgZc
dkZgY^iÈhegdd`_ZÉ#7ZhiVViYZ\gdiZa^Z[YZ47^_
l^Z]ZZ[iYZbVckZgYZg\ZaZZ[Y49ZYg^Z]dd[Y"
gdaheZaZghkVcHZ]chjX]ihiZ`ZcYZZX]iZ[^ab"
hiZggZcdeYZ7Zga^cVaZcVVgYZ`gddc#ÈOdWZc
_ZaddY\^ZiZgZcW^_YZkg^_l^aa^\ZWgVcYlZZg!Zc
odo^i_Z]^ZgÉ!hegV`VXiZjg"kddg"ZkZc6cYgZVh
BaaZgdckZghiddgY^cYZhX]^_clZgeZghkVcYZ
bdcY^VaZbZY^V#
Kddg]Zi^bV\dkVcYZ9j^ihZ[^ab^h]ZiiZ
]deZcYVicVVhi:aZbZciVgiZ^aX]Zcdd`YZYg^Z
VcYZgZ^cCZYZgaVcYiZo^ZcojaaZco^_c#HZ]c"
hjX]i^hVaVVc\Z`dX]i#

=Ziegd\gVbbZgZckVcZmeZg^bZciZaZZcdcV["
]Vc`Za^_`ZVbViZjg[^abhWa^_[iYddg]ZikVc
(*bbV[l^_`ZcYZ[dgbVViZcYZV[l^_`ZcYZ
^c]djYZZcj^iYV\^c\kddgegd\gVbbZjgh#=dZ"
lZaYZoZ\ZcgZhbZZgZcbZZgkZgiddcYldgYZc!
]Vc\iZgcd\kVV`ZZcVjgVkVcdWhXjgVci^hbZZc
Za^iVg^hbZdb]ZZc#=Zi^hYVcdd`iZkZglZa`d"
bZcYVi]Zi>ciZgcVi^dcVa;^ab;Zhi^kVaGdiiZgYVb
Y^i_VVgdcYZgYV`WddYVVcYZkddgkZgidc^c\kVc
]ZiHiVgi^c\[gdbHXgViX]"[Zhi^kVa#Od`gZZ\Y^i
b^c^[Zhi^kVa!\Zl^_YVVcYZkZZao^_Y^\ZVheZXiZc
kVcdeHjeZg-Zc&+bb\ZhX]diZc\gZchkZgaZ\"
\ZcYZX^cZbV!ZZcWgZYZgejWa^Z`#

9Z7Va^Z

CVYZegZk^Zl^cGdiiZgYVbkZg]j^hYZHiVgi^c\
[gdbHXgViX]cVVg6bhiZgYVb!lVVg\ZYjgZcYZ
ZZclZZ`ZcY^c8^cZbVYZ7Va^ZcZ\Zci^Zci]Z"
bVi^hX]Zegd\gVbbVÉhlZgYZc\ZegZhZciZZgY#
=ZaVVha^ZeZZcVVciVadcYZgYZaZc\Za^_`i^_Y^\!
lVVgYddgoZYZXdbeZi^i^ZbZiZa`VVgbdZhiZc
VVc\VVc#=Zig^h^XdkVc]ZiaViZco^ZckVcodkZZa
`dgiZ[^abh^ckZaZhadih!odcYZgVaiZkZZaeVjoZh!
^hYViYZidZhX]djlZgdkZgWZaVhigVV`i#6[odc"
YZga^_`ZWZZaYZckZga^ZoZc^c]Zik^hjZaZWdbWVg"
YZbZci\ZbV``Za^_`]jcZ^\Zc`VgV`iZgZc\VVc
YddgZa`VVg]ZZcadeZc#:Zcj^iodcYZg^c\]^Zgde
lVgZcYZegd\gVbbVÉhbZiZZchiZg`ZgZZ^\Zc
^YZci^iZ^i!lVVgkddgYZ[^abhlVgZc\ZhZaZXiZZgY
YddgZZcheZX^[^Z`Z[^abbV`Zgd[ZZc[^abXdaaZX"
i^Z[!odVahYZegZhZciVi^ZhkVc<jnH]Zgl^cZcY^h"
ig^WjiZjgA^\]iXdcZ#:kZchiZg`lVgZcYZ[^abhj^i
?VeVcZcYZ99G!Zc]Ziegd\gVbbVgdcY?VVe
E^ZiZgho^ZYZkdg^\ZH`g^Zc#
9ZoZegd\gVbbVÉhWZhidcYZcj^ibZZgYVc
idZkVaa^\W^_Za`VVg\Z\gdZeZZgYZ[^abhZck^ZaZc
dbcd\VcYZgZgZYZcZcde/Yddg^caZ^Y^c\ZcZc
idZa^X]i^c\ZclZgYZcoZ^cZZcXdciZmi\ZeaVVihi
lVVgYddg]ZibV``Za^_`ZglZgYdb]jcZ^\ZcVVg"
Y^\]ZYZcZckZgc^ZjlZcYZVheZXiZciZlVVgYZ"
gZc#OdlZgYgZ[aZXi^Z\Zhi^bjaZZgYdkZgYZY^kZg"
hZVheZXiZckVc]ZidcV[]Vc`Za^_`Z[^abbV`Zc#9^i
\ZWZjgYZW^_kddgWZZaYW^_YZilZZYddg8]g^hide]
7^X]dckVcA^\]iXdcZZZc^cEVg^_h\ZoZiZaY
[^abXdaaZXi^Z[YViZmeZg^bZciZaZ[^abhkZgoVbZai
ZcY^hig^WjZZgi\ZegZhZciZZgYZegd\gVbbVdc"
YZgYZaZcÈ;^ab^hX]ZbViZg^ZkVcHX]bZaoYV]^cZc
?g\ZcGZWaZÉZcÈA^\]iA^\]iA^\]i½VcY6Xi^dcÉ#

9gVhi^hX]ZWZcVYZg^c\
HX]bZaoYV]^c

=dZkZg`jc_Z\VVc^c]ZibVc^ejaZgZckVc[^ab"
bViZg^VVadb_ZVgi^hi^Z`ZYdZaZciZ]VaZc4=Zi
j^iYZ_VgZciVX]i^\hiVbbZcYZ[^abXdaaZXi^Z[

HX]bZaoYV]^c]VYZZcYgVhi^hX]ZWZcVYZg^c\
kVcY^ikgVV\hij`#OZhideiZc[^abhdcYZglViZg
d[WZ\gdZkZcoZ^cYZVVgYZodYVi]Zidg\Vc^hX]Z
XdbedcZcikVcXZaajad^YZZcgZVXi^ZVVc\^c\bZi
YZZaZbZciZc#9ZgZhjaiViZc\VVchdbh]ZikZg"
hiVcYiZWdkZc#6ahd[YZ[^abY^Z_Zde]ZiYdZ`o^Zi
ZZcZmigVY^bZch^Z]ZZ[i\Z`gZ\ZcZcZZcaZkZcY
dg\Vc^hbZ^h\ZldgYZcYViVYZbi!WjWWZaiZc
o^X]oZa[igVch[dgbZZgiidiZZcVcYZgXgZVijjg#
<jnH]Zgl^ch[^abhHdjcYigVX`&.,,ZcC^\]i
IgV^c&.,.Zco^_ceZg[dgbVcXZKdlZah8dc"
hdcVcih'%%*lVgZckZgc^ZjlZcYZkddgWZZaYZc
]dZ_ZYZj^iYgj``^c\È_Z]ddgilVi_Zo^ZiZc_Z
o^ZilVi_Z]ddgiÉ`jcikZgiVaZccVVg]ZiYdZ`#
H]Zgl^ch[^abhaViZcc^ZiVaaZZco^Zc]dZ_ZegZ\"
cVciZWZZaYZc`jcibV`Zc!bVVgdd`]dZ_Z]Zi
dei^hX]Z\Zaj^YhheddgdekZghX]^aaZcYZbVc^ZgZc
`jci^coZiiZcdbZZcc^ZjlZZhi]Zi^hX]ZZgkV"
g^c\iZ\ZcZgZgZc#OdYgj`iZH]Zgl^c^cKdlZah
8dchdcVcihaZiiZghgZX]ihigZZ`hdeYZ[^ab#
7^_kZgidc^c\!bZi\ZWgj^`kVcoZhegd_ZXidgZc!
lVgZcY^ZodlZaiZo^ZcVahiZ]dgZcÄYddgYZaZi"
iZgV[WZZaY^c\Zcdd`aVc\hdei^hX]Z\Zaj^Yh`deeZc
iZaViZcadeZc#>cHdjcYigVX`ZcC^\]iIgV^clZgY
YZXVbZgV\ZWgj^`idbWZZaYZcdeiZcZbZcVah
\Zaj^Y#9ZdecVbZckVckVcj^iZZcg^_YZcYZigZ^c
\Z[^abYZgV^ahXgZ gZcZZcXdcXZeijZZaheZa!lVc"
cZZgYZ]dg^odciVaZWZlZ\^c\kVcYZde]ZiYdZ`
o^X]iWVgZigZ^cZZcgZaVi^ZVVc\VVibZi]Zi\Zaj^Y!
ZcYZoZa[YZWZZaYZckZgi^XVVaYddgYZ\Zaj^Yh`de
kVcYZegd_ZXidgkZgiVVaYldgYZc^c\Zaj^Y#

9^\^iVaZgZkdaji^Z

HiVgi^c\[gdbHXgViX]^hWZYdZaYVahVcilddgYd[
gZVXi^ZdeYZY^\^iVaZgZkdaji^Z^cYZ[^ablZgZaY#
9ZWZhiZ[^abZgkVg^c\^hcd\hiZZYhY^ZlVVg^c
XZaajad^Y^cVao^_cbVc^[ZhiVi^ZhkddgdehiVViZc
\Zk^ZgYldgYi#9VVgW^_]dgZc]ZihcdggZcYZ\Zaj^Y
kVc-bb"egd_ZXidghY^Zc]Zii]ZViZghiVVc^c
eaVVihkVclZ\\Zhidei^cZZcXVW^cZ!a^kZeZg[dg"
bVcXZhlVVg^cWZZaYZcde]ZiejWa^Z`ldgYZc
\Zegd_ZXiZZgYZcZZcW^_cViVhiWVgZbViZg^Va^iZ^i
Vah]ZiXZaajad^YWZ`gVhi!\ZkZg[Yd[bZihX]^bbZa
WZYZ`ildgYi#<ZXdc[gdciZZgYldgYZcbZiZZc
iZX]cdad\^hX]Zj^ik^cY^c\Y^Zde]ZiejcihiVViiZ
kZgYl^_cZc!bZiVgiZ[VXiZcY^ZW^ccZc`dgiVaaZZc
cd\bVVg^cbjhZVojaaZchiVVc!aZkZgiZZchiZg`Z
cdhiVa\^Zde#>chi^ijiZc!^chiZaa^c\ZcZcVgX]^ZkZc
Y^Zo^X]VaaZZcXdcXZcigZgZcdeYZWZZaYZc!kZg"
a^ZoZckgdZ\d[aVViYZ`Zcc^h]dZkZghX]^aaZcYZ
Zhi]Zi^hX]ZZgkVg^c\ZchVbZc]Vc\ZcbZiY^kZghZ
iZX]c^hX]ZVeeVgViZc!bZiZa`]jcZ^\Zc`VgV`iZg#
9ViodjodcYZo^_c#
april 2006 Skrien 7

=^e!kgZZbY!c^Zjl!heVccZcY WVcYWdZ`ZcZcYkYÉhj^i!dg\Vc^hZZgildg`h]deh
ZcbZZgdbkViiZcYZdeaZ^Y^c\Zckddg_dc\Z[^ab"
Zc^ciZgZhhVci^c?VeVc bV`ZghZcdg\Vc^hZZgiYjhdd`ZZc[Zhi^kVa!bZiZZc
XdbeZi^i^Zkddg?VeVchZZmeZg^bZciZaZ[^abhZcc
^ciZgcVi^dcVVa_jgna^Y#
HVbZcbZikZiZgVVc"Vc^bVi^Z[^abZgIV`j;jgj`VlV
ZcbjhZjbY^gZXiZjgNj`d=VhZ\VlVoV\^`^cYg^Z
YV\Zck^ZgZcoZhi^\[^abh#9Via^_`ikZZaÄZc]ZilVh
dd`lZakZZaÄbVVghdbb^\ZlVgZcbVVgZZceVVg
b^cjiZcaVc\#:cYVclVh]Zicd\iZgj\\ZWgVX]ikVc
ZZckddghZaZXi^ZkVcodÉck^_[]dcYZgYi^iZah#

CVjlZa^_`hil^ci^\

GdiiZgYVb
X]gdc^XaZh
Cdi^i^ZhkVcegd\gVbbZjg<Zgi_VcOj^a]d[dcYZglZ\
kVc]Zikdg^\ZcVVg]Zikda\ZcYZ[Zhi^kVa

?Z]ZWi]Zic^ZiVai^_Ykddg]Zi`^ZoZc#Kddgb^_]dZ[i
7Zga^_cc^ZiYg^ZYV\ZccVGdiiZgYVbiZWZ\^ccZc#
:ZclZZ`_ZodcYZg[Zhi^kVa^hdd`\dZYiZYdZc#:c
Id`^d]dZ[ikddgb^_dd`c^ZicVVYaddhde7Zga^_c
VVciZhaj^iZc#BVVg\dZY!^ZYZgZkZcZbZcihiZaio^_c
Z^\ZcYViVkVhiVa]dZ[iVaaZZc8VccZhYVVgW^_\ZZc
gZ`Zc^c\iZ]djYZcbZiVcYZgZcZc_Z`jciVaaZZc
bVVg`^ZoZcd[_ZlZad[c^Zi\VVi#:cl^ZYZ`Vch
`g^_\idbcVVgId`^diZ\VVc!bdZiYVicVijjga^_`
\ZlddcYdZc#
>`lVh^cId`^dVah_jgna^YiZ\VhikVc>bV\Z;dgjb#
9Vi^hZZcVVcYdZca^_`Z!hnbeVi]^Z`ZZcZ^\Zca^_`
bZg`lVVgY^\hjXXZhkdaaZdg\Vc^hVi^Z#=Zi^h]Zi
hddgidg\Vc^hVi^ZlVVgkVc^cYZ_VgZcoZhi^\Zc
oZkZci^\dekZZaeaZ``ZciZglZgZaYlZgY\ZYgddbY!

bVVgY^ZoZaYZcZg\ZchkVcYZ\gdcY`lVb#>bV\Z
;dgjbW^ZYiZZceaVi[dgbkddgYZbVg\^cVaZ[^ab!
kddg`dgiZ[^abh!Vc^bVi^Z[^abhZc`dgiZZcaVc\Z
ZmeZg^bZciZaZ[^abhZck^YZdÉh#
9Vi`a^c`idWhXjjgYZgYVc]Zi^h!W^ccZcYZXdciZmi
kVcYZbZ\V"jgWVcZXjaijjgkVcId`^d#6ah_Z^c
6bhiZgYVboZ\]dcYZgYWZaVc\hiZaaZcYZc]ZWikddg
]VgYXdgZVgi^hi^Z`Z[^abh!YVco^_cYViZg^cId`^d
oZ`Zgi^ZcYj^oZcY#C^ZiVaaZZcdbYViZgbZZgbZc"
hZcldcZc!bVVgdd`dbYVi]^e!kgZZbY!c^Zjl!
heVccZcYZc^ciZgZhhVciZZc]ZZaVcYZgZVVcigZ`"
`^c\h`gVX]ij^idZ[ZcZcdeZZc]ZZaVcYZgejWa^Z`#
>bV\Z;dgjbZmead^iZZgiZZc[gVV^bdYZgc^hi^hX]!
heZX^VVakddg]VVgYdZaZ^cYZcdcildgeZcW^dhXdde_Z
^cZZcYjjgYZZakVcYZhiVY!\ZZ[iVVcYZadeZcYZ

AVVi^`Y^gZXiVahXdcXajh^ZbVVgZZc\ZX]Vg\ZZgY
WZZaY\ZkZc#9Z?VeVchZZmeZg^bZciZaZ[^abbV`Zg
^hcVjlZa^_`hil^ci^\!]^_^hiZX]c^hX]oZZgWZYgZkZc
Zc]^_]ZZ[icVVhio^_cdWhZhh^ZbZio^_cVeeVgVijjg
kddgVaWZaVc\hiZaa^c\kddgo^X]oZa[#HZg^Zjh^h]^_
dd`#=ZZahZg^Zjhhdbh#
OdVahYVi\VVibZigZ^o^\Zgh^cZZcVcYZgZi^_YodcZ
`^_`_Zb^YYZc^cYZcVX]icVVgl^aaZ`Zjg^\lZa`Z
iZaZk^h^Z"j^ioZcY^c\#OdlVh^`\Zij^\ZkVc]Zi[gVV^"
hiZhiVVai_ZZbdi^Z"iZaZk^h^Zh^cYhi^_YZc!idZc]Zi
?VeVchZDanbe^hX]ZXjga^c\"kgdjlZciZVb]Zi]VY
\ZlVV\YYZ8VcVYZoZciZkZghaVVc#@aZjg^\]Z^YZc
Z^cYZaddhigVcZcigZ``Zc#DbbVVgiZdcYZghigZeZc
]dZhdbWZgkZZakVcYZ[^abe_ZhdkZgYV\lVgZc
\ZlZZhiZc]dZkZgWdg\ZcYVVgYZZbdi^ZhlVgZc#
Hdbh^hYVicVijjga^_`dd`WZiZg#7^_kddgWZZaYW^_
eg^_hl^ccVVgBnEg^cXZkVcD\jX]^Nd`d#:Zcl^c"
cVVgY^Zo^X]dkZggdbeZaZcYVVcY^ZcYZbZiZZc
hiZg`ZZcZ^\Zca^_`ZZckdjY^\Z[^ab#:cD\jX]^
^h\ZZcZZcZcil^ci^\!bVVgZZcZckZZgi^\ZcZZc
kgdjl#9Z[^abaZjcihiZg`deiZ`hi!Y^ZVahW^_ZZc
ol^_\ZcYZ[^abdei^iZa`VVgiZcijhhZcYZWZZaYZc
^h\ZbdciZZgY#IdZc^`]Zi\Z]Z^bkVcYZ[^ab
cd\ZZchgjhi^\deiVeZiZgj\l^aYZo^Zc!b^hiZ^`
idX]lZaZg\YZkZgiVaZgY^Z]ZikZg]VVa^cb^_cddg
[aj^hiZgYZ#9Z`gVX]ikVcYZ[^abo^iYZc`^`^cYVi
kZg]VVa!YVideZZclVgZ\ZWZjgiZc^hiZgj\\VVi#
>ZihbZidcikdZg^c\hoV`Zc!b^cYZg_Vg^\ZbZ^h_Zh
ZchVY^hi^hX]ZbZZhiZg$eg^ch"haVX]id[[ZggZaV"
i^Zh#:Zc[^abe_ZkVck^_[i^Zcb^cjiZcYVicVVhio^_c
\ZhX]gZkZciZ`hikdaaZY^\kZgigdjlideYZ`gVX]i
kVcZZchiZZYhlZZg`ZgZcYWZZaY#:ZckgdjlhiVVi
gdZgaddhVVc]ZiZ^cYZkVcZZc\Vc\d[ZZc\VaZg^_
kVcZZc[aVi#Hdbh^hoZ\Z`aZZY!bVVgbZZhiVa
cVV`i#:ZgYZg`lZihWVVgYVcVVcigZ``Za^_`#:cVVc
]ZiZ^cYZhiVVioZZgc^ZibZZg#H^beZaY^\^iVVa
k^YZd\ZYgVV^Y!bZilVi[^ab"^c"[^abh^ijVi^ZhZgijh"
hZcYddg#IdX]dg^\^cZZa!Z[[ZXi^Z[ZcWgdZ^Zg^\#:c
]Zi\^c\Zg\ZchdkZg#LVciYVilVhZZcVcYZgZ
kgVV\Y^ZW^_b^_de`lVbodgdcY[^abe_Zk^_[i^\#Odj
YZddgad\^c>gV`Vao^_cV[\ZadeZc4@dbZcY^Z_dc\Z
?VeVccZgh]jc`VbZgi_ZhlZaZZchj^i4

CVVgWj^iZc

LZacVVgWj^iZc\^c\JX]^bjgVH]^\ZiVbZio^_c
-bb"gZ^hYV\WdZ`7ZeejIVbV\VlV#:ZckZg\Z"
a^_`WVVgZZgYZg[^ab_ZDh]VgZ'.$'.^hde]ZilZWiZ
o^Zclll#X^cZk^hX^cZbV#Xdb$cZl[^aZ$XkX^[[TWW$
XkX^[['%%)Teg^oZWWTeaVn#]iba#:cVah^aajhigVi^Zdd`
cd\bVVgZZciZX]c^hX]kZg[^_cYZVgX]^iZXijjgdW"
hZgkVi^Z!Ha^YZ%%'kVc=^gViVIV`V]^gdlll#h]^[i#
_e#dg\$bdk$'%%*$Zc#h]iba#
OZa[hcV]Zio^ZckVchaZX]ihYZoZilZZ[^abe_Zh
oVa]ZiYj^YZa^_`o^_cYViYZ?VeVccZgh]jcZmeZg^"
bZciZaZigVY^i^Z^cZgZ]djYZcZcdec^kZVjWa^_kZc
WZdZ[ZcZc#6a^h]ZiYVcW^ccZch`VbZgh#

BnEg^cXZ
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HZ`hkZg`ddeiZc\ZlZaYdd`
>cYZ_VgZcoZhi^\WZ]ddgYZ]ZihijY^dhnhiZZb^c=daan"
lddYVaaVc\idiYZ\ZhX]^ZYZc^h!bVVg^c?VeVcWaZZ[]Zi
WadZ^Zc#GZ\^hhZjghVahHjoj`^HZ^_jcbVV`iZck^Zgidik^_[
[^abheZg_VVg#=ZiZmea^X^ZiZ\ZlZaY^cYZoZ[^abhZcYZ
WZad[iZkVcZmdi^hX]cVV`iodg\YZckddgZZcj^i\ZWgZ^YZ
gZaZVhZ^cYZCZYZgaVcYhZWjjgiW^dhXdeZc#

9^i_VVgkZgiddcYZ]Zi[^ab[Zhi^kVa^cGdi"
iZgYVb!kddg]ZiZZghih^cYhZZcgZigd"
heZXi^Z[^c&..&!lZZgZZc[^abkVcHjoj`^
HZ^_jc#DeZgZiiVIVcj`^\diZcEg^cXZhh
GVXddcÄZZckZggVhhZcYZbZc\Za^c\
kVcVc^bVi^Z!deZgV!`VWj`^Zca^kZ"VXi^dc
ÄkZgWaj[iZbZc^\WZodZ`Zg#>cYZ_VgZc
oZhi^\bVV`iZHjoj`^[jgdgZbZi\gZch"
kZgaZ\\ZcYZnV`joV"[^abh#O^_cilZZ
dekVaaZcYhiZ[^abh!Id`nd9g^[iZg&.++
Zc7gVcYZYid@^aa&.+,!o^_cdcaVc\h
YddgIdiVa;^abj^i\ZWgVX]ideYkY#9ZoZ
[^abh`dcY^\YZcbZi]jcVVc`aZY^c\!
b^hZ"Zc"hXcZZckZg]VVaa^_cYZ?VeVchZ
CdjkZaaZKV\jZVVc#7gVcYZYid@^aalVh
Hjoj`^ÉhaVVihiZolVgi"l^i[^abZcYZaVVi"
hiZkddgYZC^``Vihj"hijY^d!lVVg]^_kVc
&.*+idi&.+,\ZlZg`i]VY#9ZhijY^dWV"
oZcdcihadZ\Zc]ZbdbYVioZ7gVcYZY
id@^aakdaaZY^\dcWZ\g^_eZa^_`kdcYZc#
7gVcYZYid@^aa^hZZcheZabZigj^biZ
Zca^X]i0YZ\gdiZhiVY^hZZcWZidc"
bVhhV!kdabdYZgcZVgX]^iZXijjg#Dd`
YZ^ciZg^Zjgho^_chigV`!Yj^hiZgZcaZZ\#
KZglVX]i]^Zg\ZZc?VeVchZhX]ZgbZc
Zc`^bdcdÉh#=ZidjYZ?VeVcWZhiVVic^Zi
bZZg#OZa[hYZkdgb\Zk^c\kVcYZhV`Z"
WVgh^hbdYZgcdd`cVVg]ZYZcYVV\hZ
bVVihiVkZc#
9ZoZkZgc^ZjlZcYZ[^abhi^_aldgYide]Zi
V[[^X]Zc^ZiWZcVYgj`i#=Zi^hZZcigVY^"
i^dcZZa?VeVch_VgZcoZhi^\V[[^X]Z!bZi
W^ccZccWZZaYYg^Z[^abZaZbZciZc#De
YZkddg\gdcYo^Z_ZYZ]jjgbddgYZcVVg
=VcVYV#O^_clVeZchkdgbZco^_caZkZc
idiYViilZZkgdjlZcZgkddgodg\ZcYVi
]^_c`ZZg[VVaiW^_ZZcdeYgVX]iZcYVi
WZiZ`Zcikda\ZchYZgZ\ZahkVco^_ckV`
YZYddY#9ZkgdjlZc`dbZc^cYZ[^ab
c^ZihVbZckddg!bVVgYZlZciZaigVe
bZiYZilZZhX]VVgh\Z`aZYZ!bVVg[a^c`
WZlVeZcYZkgdjlZcaZkZgilZaZZcbdd^
WZZaYde#OZhiVVc^c]jcdcYZg\dZY!
lVciYZ?VeVchZ7"[^abhidcY^cYZ_VgZc
oZhi^\\VgVcikddgZgdi^Z`#9Z[^abW^ZYi
gZ\ZabVi^\[a^ihZckVccVV`iZa^X]V"
bZcZc\ZigZ^iZgbZiW]Éh!bVVg\ZZc
Zmea^X^ZiZhZ`h#IdX]lVhY^iheZakVc
Zgdi^Z`ZclZaZmea^X^Zi\ZlZaYZZckVc
YZgZYZcZckVc]ZihjXXZh^cYZWjjgi"
W^dhXdde#KddgÈhZ`hÉYZkZglVX]i^c\db
ZZckgdjlodcYZgha^e_ZiZo^ZcbdZhiZc
YZWZodZ`Zgh]jcidZkajX]icZbZcidi
c^Zi"6bZg^`VVchZ[^abh0lVVgYddg]Zi
ejWa^Z`!dcYVc`ho^_ckddg`Zjgkddg=da"
anlddY"egdYjXi^Zh!]ZZalVi[^abh]ZZ[i
\Zo^Zcj^iaVcYZcVahOlZYZcZc?VeVc#
Bastiaan Anink
@dgdh]^cdgV`j^c7gVcYZYid@^aa?VeVc&.+,gZ\^Z
Hjoj`^HZ^_jcdcilZgeZgdcWZ`ZcYV[bZi^c\Zc,.m+)
XbYgj``ZgdcWZ`ZcYXdaaZXi^Z;^abbjhZjb
EVjakVcNeZgZcZc7Vhi^VVc6c^c`!Zm"WZ]ZZgYZghkVc
YZV[[^X]ZXdaaZXi^ZkVc]Zi;^abbjhZjb!WZhegZ`ZcYZ
`gVX]i!hX]ddc]Z^YZcVX]iZg\gdcYZckVcidehij``Zc
j^iYZkZgoVbZa^c\#
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Ddghegdc`Za^_`odj=dj=h^Vd"]h^ZcI]gZZI^bZhbV`Zc
hVbZcbZiilZZ_dc\ZgZ\^hhZjgh#IdZcYVic^ZiYddg\^c\!
[^abYZ=djoZa[YZYg^Za^Z[YZh\ZhX]^ZYZc^hhZc!bZihiZZYh
YZoZa[YZilZZVXiZjgh!^cYg^ZkZghX]^aaZcYZi^_Yh\Zlg^X]"
iZc#=ZigZhjaiZgZcYZdZjkgZhij`gZ[aZXiZZgic^ZiVaaZZc
o^_ci]ZbVÉh!VjidW^d\gV[^ZZc[VhX^cVi^Zh!bVVgiddci
WdkZcVa]dZ]^_bZiodg\kjaY^\ZWZZaYZcZclZ^c^\lddg"
YZckZg]VaZc`VckZgiZaaZc#Kim van der Werff

>ci^_YZckV

>ci^_YZckVca^Z[YZ

I]gZZI^bZhkVc=dj=h^Vd"]h^Zc
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>ci^_YZckVc
‘A time for youth’ heet het laatste deel van
Hou Hsiao-hsiens drieluik Three Times. Een
beeldschoon meisje achterop bij een onbewogen motorrijder. Ze klemt haar armen om
hem heen, knippert angstig met haar ogen
en hapt zo nu en dan naar adem. Vanonder
de rand van de helm wappert haar lange
haar in de wind. De camera volgt de motor,
laat hem soms even gaan, neemt een kleine
voorsprong of kiest een andere weghelft om
verkeer te ontwijken. De scène duurt misschien een minuut. Er wordt niet gesproken,
er is geen aanwijzing over de bestemming, we
weten niet wie rijder en passagier zijn, hoe
lang de reis al duurt en hoe lang de reis nog
gaat duren. We weten niet wat hun relatie
is, of ze een relatie hebben of misschien naar
één op weg zijn. Het levert een onweerstaanbaar mooi beeld op, geladen met onzekerheid,
opwinding, angst en noodgedwongen intimiteit. Dit beeld keert een paar keer terug,
ergens halverwege en helemaal aan het einde
van deze derde episode. Weer de motor, weer
de jongen, weer het meisje met haar lange
zwarte haar. Minder bang misschien deze
keer, want we weten dat ze deze tocht inmiddels vaker heeft afgelegd. En wij weten ook
wat zij daar achter op die motor te zoeken
heeft, dat zij een epileptische zangeres is en
hij een fotograaf en dat ze allebei gebonden
zijn wat hen tot vreemdgangers maakt. Maar
dan raakt de camera het spoor van de motor
bijster. Het tweetal lost op in de anonimiteit
van de verkeersdrukte van Taipei en met hen
verdwijnt iedere zekerheid over de aard van
hun relatie.

&.++

?Zj\Y

Het is 2005 en in deze grootstedelijke setting
toont Hou een ontmoeting tussen twee mensen. Net als de twee voorgaande episoden,
‘A time for love’ die zich afspeelt in 1966 en
‘A time for freedom’ in 1911, gaat ‘A time for
youth’ over de liefde. Of liever nog, zoals hij
vertelde tijdens een persconferentie in Cannes, over de wijze waarop factoren als tijd
en plaats bepalend zijn voor het menselijk
gedrag. Nu wordt een titel als ‘A time for
youth’ alleen maar gegeven door iemand die
niet meer tot die groep behoort. De jeugd
noemt zichzelf nooit jeugd. Jeugd klinkt
veraf en bevoogdend. En bovendien: waarom
zou je benoemen waar je middenin staat?
Hou Hsiao-hsien is met zijn zestig jaar zijn
jeugd allang voorbij. Maar de regisseur die
een groot deel van zijn oeuvre in dienst van
de Taiwanese geschiedenis stelde, leek een
paar jaar geleden opeens in zijn tweede jeugd
te geraken. Misschien was Goodbye South,
Goodbye (1996) al een voorteken. In deze film
trekken twee gemankeerde criminelen en een
hysterisch vriendinnetje dat Krakeling heet
door het pittoreske Taiwanese landschap om
echt helemaal niets voor elkaar te krijgen,
mede doordat hun mobiele telefoons overal

&.&&
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dienst weigeren. Is hier nog sprake van een
soort discrepantie tussen hun urbane vreemdheid en de rurale setting, in Millennium
Mambo (2001) is iedere verwijzing naar een
wereld buiten het nachtelijke, hedonistische
bestaan van de personages zorgvuldig weggelaten. Met een blik die verwondering en
interesse maar ook een persoonlijke afstand
verraadt, richt Hou zich op de hedendaagse
jongerencultuur, belichaamd door het prachtige meisje Vicky dat wordt gespeeld door
Shu Qi – die in Three Times in de drie episodes
steeds de vrouwelijke hoofdrol speelt tegenover Chang Chen.
Vicky lijkt ontworteld, losgesneden van traditie en zonder historisch besef. Doordrenkt
van het nu, het momentum, maar ook van
onverschilligheid. Vicky is een blauwdruk
voor Jing, het meisje achterop de motor voor
wie seks ook een handeling is, relaties inwisselbaar zijn en het nachtleven haar natuurlijke habitat. En zo maakt Hou in zowel Millennium Mambo als ‘A time for youth’ korte
metten met het idee van de romantische
liefde. Het beeld dat zich opdringt is er een
van intense leegheid. Clichématig en nauwelijks draaglijk. Herkenbaar als uitvloeisel
van het wantrouwen dat oudere generaties
bijna per definitie koesteren jegens de jeugd
van tegenwoordig. Maar voor hij zichzelf
klemzet in verlammend onbegrip, laat Hou
zijn personages gewoon ontsnappen. Vicky
in een weergaloze, lange sequentie in een
voetgangerstunnel waarin zij, gefilmd op
de rug, haar vrijheid tegemoet wandelt, op
klaarheldere dag, weg van alle foute mannen
en het blauwgetinte nachtclubgeweld. En
Jing en haar minnaar weerstaan per motor de
controle van de regisseur. Misschien wordt
het niets tussen hen, maar misschien ook is
het ware liefde.

7ZZaYZc

Nu lijkt deze methode ontzettend simpel.
Dreigt een film te hermetisch te worden, dan
zaag je gewoon ergens een nooduitgang.
Maar zo simpel is het in Three Times absoluut
niet. De oplossingen die Hou kiest, werken
namelijk alleen als je als kijker het symbo-

=dj=h^Vd"]h^ZcaZZ`
ZZceVVg_VVg\ZaZYZc
deZZch^co^_cilZZYZ
_Zj\YiZ\ZgV`Zc
lische bereik van het beeld onderkent. Veel
meer dan in woorden, vertelt Hou namelijk
in beelden. In subtiele, soms monotone
observaties waarin expliciete hoogtepunten
zorgvuldig vermeden zijn. Omdat hij voornamelijk manoeuvreert tussen totaalshots

en medium-shots en zeker nooit extreme
close-ups gebruikt, lijkt hij altijd een afstand
te bewaren tot zijn personages en blijven

9Zbdidgg^iaZkZgiZZc
dclZZghiVVcWVVgbdd^
WZZaYde!\ZaVYZcbZi
dcoZ`Zg]Z^Y!del^cY^c\!
Vc\hiZccddY\ZYldc\Zc
^ci^b^iZ^i
grote emoties achterwege. Hou zal de kijker
niet naar een climax monteren, zo veel moge
duidelijk zijn, maar in de gelaagdheid van de
beelden die hij creëert zijn intense gevoelens verscholen. Je moet alleen goed kijken
waar het plaatsvindt, op de voorgrond soms,
of half verscholen achter een rug, of in de
beschutting van een verre hoek.
In zijn totaliteit is het eerste deel van de
film, ‘A time for love’ (dat zich afspeelt in
1966 en gezien kan worden als een autobiografische geschiedenis) een goed voorbeeld
van die aanpak. Deze episode bevat weinig
dialogen. De prille verliefdheid die ontluikt
tussen een dienstplichtige soldaat en een
biljarthalmeisje is opgebouwd uit terloopse
blikken, schuchtere toenaderingspogingen
en veel beeldherhalingen. Steeds weer wordt
de logge deur van de biljarthal opengeschoven. Steeds weer rangschikt het meisje de
biljartballen, maakt ze het laken schoon en
veegt ze de vloer aan. En als het meisje de
soldaat ontmoet, toont Hou van een afstand
hoe ze elkaar beurtelings voorzichtig bekijken en interesse beginnen te tonen. De
romantiek van dat proces wordt onderstreept
door de aanwezigheid van twee nummers uit
de jaren zestig op de soundtrack, Rain and
Tears van Aphrodite’s Child en Smoke Gets
in Your Eyes van The Platters. In de manier
waarop Hou deze nummers gebruikt is hij
schatplichtig aan Wong Kar-wai’s In the Mood
for Love (2000). Alleen is het effect minder
lyrisch en minder dramatisch, maar contrasteert de muziek fraai met de introversie van
het beeld.

8djgi^hVcZ

In ‘A time for freedom’, het tweede deel,
heeft Hou de dialogen geheel losgemaakt van
het beeld en presenteert hij ze in de vorm
van tussentitels. Hoewel deze episode zich
afspeelt in 1911, toen film nog zwijgend was,
is de stijl allerminst aangepast aan die tijd.
Shu Qi en Chang Chen acteren heel precies
en naturel. In de intieme beslotenheid van
het bordeel waar Shu Qi als courtisane haar
favoriete klant ontvangt, ontvouwt zich een
verstild drama. Meneer Chang is een politiek

geëngageerde intellectueel die uit principe
tegen het concubinaat is. En dat is nou precies wat Shu Qi voor ogen heeft. Zij wil zijn
concubine worden, zijn bijvrouw. Uit liefde,
maar ook bij wijze van ontsnapping uit het
bordeel. Wanneer zij op zekere dag informeert
of hij nog plannen met haar heeft omdat het
ernaar uit gaat zien dat ze langer dan verwacht in het bordeel moet blijven, doet hij er
het zwijgen toe. Terwijl hij op de voorgrond
strijd voert met zijn geweten, pinkt zij in de
achtergrond besmuikt een traan weg. Een
ontroerend moment. Want duidelijker kan
het dilemma niet verbeeld worden. Er is genegenheid en hun omgang getuigt van grote
vertrouwdheid, maar moraal en principes in
een politiek onrustige tijd bepalen het lot
van de courtisane.
Behalve dat Hou met dit drieluik laat zien
hoe hofmakerij en noties rondom de liefde
in amper honderd jaar tijd enorm zijn veranderd, heeft de film hem ook de kans geboden

=djoVaYZ`^_`Zgc^ZicVVg
ZZcXa^bVmbdciZgZc!
bVVg^cYZ\ZaVV\Y]Z^YkVc
o^_cWZZaYZco^_c^ciZchZ
\ZkdZaZchkZghX]daZc
driemaal een proeve van meesterschap af te
leggen door drie zeer uiteenlopende verhalen
te verfilmen en daarvan toch één geheel te
maken. De twee hoofdpersonen van iedere
episode door steeds dezelfde acteurs te laten
spelen, heeft daarbij zeker geholpen. Het
effect is zelfs dat ondanks de duidelijke situering in afzonderlijke tijden er een continuüm
is ontstaan. Van het prille begin van een
liefde, wordt de weg vervolgd langs het stille
drama van twee mensen die al jarenlang een
relatie onderhouden, die voor elkaar bestemd
lijken te zijn, maar waar traditie en principe
in de weg staan. Een grote sprong naar en
een groot contrast met de derde episode
waarin liefde verward wordt met lust, en
seks hebben eenvoudiger lijkt dan een goed
gesprek voeren. Een episode bovendien die
zich overal in de westerse wereld af zou kunnen spelen, waarmee Hou lijkt aan te geven
dat historisch bewustzijn en culturele identiteit in het hedendaagse Taiwan uitgeholde
begrippen zijn geworden. !
I]gZZI^bZhOj^]VdYZh]^\jVc\IV^lVc'%%*
gZ\^Z=dj=h^Vd"]h^ZchXZcVg^d=dj=h^Vd"]h^ZcZc
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André Waardenburg
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Om zijn vader een plezier te doen studeerde
Valerio Zurlini (1926-1982) rechten, maar na
het behalen van zijn diploma ging hij verder
met literatuur en kunstgeschiedenis. Eenmaal
in de filmwereld maakte hij wat commercials
en enkele korte documentaires, onder andere
over kunst. Een van deze korte films, Pugilatori (over amateurboksers), vormde voor
productiemaatschappij Lux voldoende aanleiding hem de kans te bieden een speelfilm te
maken. Dit werd de verfilming Le ragazze di
San Frediano (1955) naar het boek van Vasco
Pratolini uit 1951. Het is een veelbelovend
debuut, dat op ambitieuze wijze de dan in
zwang zijnde neorealistische stijl combineert

LViZZcegVX]i^\Z
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met aspecten uit de commedia all’Italiana, de
typisch Italiaanse komedies die vaak de spot
drijven met kleinburgerlijkheid en het ijdele
haantjesgedrag van (macho)mannen. Het
meest opvallende aan Zurlini’s debuut is het
gevoel voor stijl dat uit de film spreekt. Hij
had de beschikking over Gianni di Venanzo,
de cameraman die later met Federico Fellini,
Michelangelo Antonioni en Francesco Rosi
zou gaan werken. Ze draaiden op locatie in
San Frediano, vlakbij Florence. Alle shots zijn
gefilmd met de deep focus-techniek, waarbij
zowel voor- als achtergrond scherp zijn. Dit
stelt Zurlini in staat shots in de diepte te
componeren.
Een van de meest opmerkelijke elementen
in zijn mise-en-scène is de keuze de acteurs
naar de toeschouwer toe te laten acteren.
Deze frontale manier van acteren wordt
tegenwoordig nauwelijks meer gebruikt, maar
is zeer effectief. Een van de effecten van deze
speelstijl is de directheid van de emoties. Die
zijn voor de kijker in de bioscoop meteen van
het gezicht af te lezen, maar niet voor de
medeacteurs. Omdat de acteur frontaal speelt
met de andere acteurs niet naast, maar achter
hem ziet de toeschouwer meer dan zij zien.
Dat geeft ons een enorme voorsprong. Wij
weten precies hoe Bob, Tosca, Bice, Mafalda,
Gina, Silvana en Loretta – de ragazze van San
Frediano – zich voelen. Bob is een man tussen
vijf vrouwen. Hij kan niet kiezen. Hij belooft
ze allemaal van alles en nog wat. Een verloving aan de een, een vertrek naar de stad aan
de volgende en ondertussen trekt hij stiekem
van de een naar de ander. Zurlini (en schrijver Pratolini) ontleedt haarscherp de zwakke
psyche van haantje Bob en de benauwende
mores over (buitenechtelijke) seks van de
Italiaanse samenleving midden jaren vijftig.
En net zoals de hond die eerst de kippen
de stuipen op het lijf jaagt uiteindelijk het
onderspit delft, wordt ook Bob geketend. Niet
zozeer zijn seksuele, losbandige gedrag is het
probleem, wel dat hij de eer van een familie
bezoedelt.

AVgV\VooVXdcaVkVa^\^V
Het meisje met de koffer uit de titel is Aida
(Claudia Cardinale), die aan het begin van
de film gedumpt wordt door Marcello. Als ze
verhaal komt halen, ontmoet ze zijn broer
Lorenzo, een zestienjarige gevoelige puber
die de armlastige, maar knappe Aida graag
wil helpen. De film heeft een geweldige
openingsscène als Aida Marcello vraagt zijn
snelle bolide even langs de weg te zetten om
in de berm te kunnen plassen. Het typeert
zonder veel omhaal zowel haar directe en
doortastende karakter als haar nederige
afkomst. Een net opgevoed meisje zou zoiets
nooit doen.
Lorenzo (en Marcello) wonen in een kast van
een huis, waar ze opgevoed worden door een
tante. Even mooi is de scène waarin Aida voor
het eerst dit huis betreedt: haar eerste kennismaking met de bourgeoisie. Schoorvoetend
treedt ze binnen en kijkt haar ogen uit. In
een andere scène mag ze van Lorenzo daar in
bad. ‘Welke kleur badjas wil je?’, vraagt hij
terwijl hij op een trapje staat in een enorme
kamer vol kastwanden. ‘Blauw, geel of roze?’
‘Is dit allemaal linnengoed?’, verbaast Aida
zich terwijl de camera een rondje door de
kamer maakt.
Zurlini gebruikt in La ragazza con la valigia
dezelfde stijl als in zijn debuutfilm, hij laat
zijn acteurs frontaal spelen en gebruikt op
fenomenale wijze de diepte in zijn shots. De
stijl is zes jaar na zijn debuut vervolmaakt.
In lange camerainstellingen laat Zurlini de
camera kalm bewegen door de opulente vertrekken, geeft hij acteurs de kans de delicate
emoties rustig uit te spelen zonder weg te
snijden naar een overbodig tegenshot of tussenshot en gebruikt hij opnieuw het verschil
in informatie tussen wat de kijker weet en
wat de personages beseffen. Zo is ons bekend
dat Marcello de broer van Lorenzo is, Aida
niet. En zo weten wij door zijn blikken wat
Lorenzo voor Aida voelt. Het levert opnieuw
een fenomenale scène op als Aida uit de
badkamer komt en langzaam de trap afdaalt
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op de klanken van Verdi’s Aida, door Lorenzo
in de huiskamer opgezet. Wat een prachtige
schuchtere blikken!
De delicate, oprechte en emotioneel aangrijpende relatie tussen de naïef-onschuldige
Lorenzo en de door het leven getekende
Aida wordt schitterend verklankt door componist Mario Nascimbene met slechts twee
instrumenten, een klavecimbel (oude adel)
en akoestische gitaar (volksmuziek) die
steeds in unisono weerklinken als ze samen
in beeld komen, zinnebeeld van Lorenzo’s
puberale verlangen naar haar. Maar het echte
contact, dat deze twee dolende zielen hebben, kan niet voortduren. Het rauwe leven
grijpt in. Vulgaire popmuziek verdrijft dan
ook de intieme score. In een interview gaf
Zurlini commentaar op de sombere toon van
zijn werk: ‘Ik heb acht films gemaakt die een
overeenkomstig thema hebben. Het leven

:ZckVcYZbZZhidekVaaZcYZ
ZaZbZciZc^cOjga^c^Éh
b^hZ"Zc"hXcZ^hYZ`ZjoZYZ
VXiZjghcVVgYZidZhX]djlZg
idZiZaViZcVXiZgZc
heeft geen ander doel dan voorbijgaan. Het
is nutteloos van jezelf te houden als liefde
ongelukkig maakt, het is nutteloos om in
iemand te geloven als die je zal teleurstellen. Dat is geen existentiële tragedie, maar
slechts existentiële droefheid. In al mijn
films zit wanhoop.’!
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David Barnouw: ‘Hirohito wordt opgevoerd
als een kolderieke komediant, omringd door
een stelletje mallotige lakeien. Terwijl Japan
in brand staat, bestudeert hij de onderwaterfauna en schrijft hij versjes. Alsof er niets aan
de hand is. Met zijn zwarte pandjesjas, hoge
hoed en witte handschoentjes gaat er weinig
dreiging van uit. Die licht debiele keizer staat
echter ver van de werkelijkheid. Hirohito was
hoofdverantwoordelijk voor alle Japanse oorlogshandelingen en wist dondersgoed waar
hij mee bezig was.’
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Barnouw: ‘Het is juist verbazingwekkend
hoe Sokoerov als Rus bijna slaafs het beeld
volgt, dat de Amerikanen na de Tweede
Wereldoorlog doelbewust van Hirohito hebben
neergezet. In Sokoerovs vaderland dachten
ze er heel anders over. Het beeld van dat
vriendelijke wereldvreemde baasje kwam
de Amerikanen goed uit, omdat al voor de
afloop van de Tweede Wereldoorlog een nieuw
wereldwijd conflict was begonnen – de Koude
Oorlog. De VS zagen in Japan een waardevolle
bondgenoot, op een strategische locatie. Dat
is ook uitgekomen. Japan ontwikkelde zich
tot een stabiele pacifistische democratie, met

È=:IK:G=66A>HIDI66A
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een sterke kapitalistische economie. Een paar
jaar later kon het als springplank dienen naar
Korea, waar de Koude Oorlog even heel heet
werd en het tot een botsing kwam tussen de
systemen van Amerika en de Sovjet-Unie,
kapitalisme versus communisme. Generaal
MacArthur moest daar uiteindelijk bakzeil
halen.’
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Barnouw: ‘In The Sun eet MacArthur een
hapje met Hirohito, die hem uitlegt dat
hij na het gooien van de eerste atoombom
vreesde dat de barbaren in aantocht waren.
“Die Amerikanen waren ook geen lieverdjes”, lijkt Sokoerov te willen betogen. Met al
zijn zenuwtics krijgt de keizer helemaal iets
meelijwekkends. Dat Japan zichzelf achteraf
vooral als slachtoffer zag, was een manier om
met zichzelf in het reine te komen. Zo maakt
iedereen zijn eigen versie van het verleden.
De VS onderhouden van oudsher een opmerkelijk flexibele relatie met staatshoofden.
Zo ben je hun beste vriend, en zo hun ergste
vijand. Dat het ook omgekeerd kan, laat de
verhouding met Hirohito zien. Het is jammer
dat Sokoerov dat mechanisme niet blootlegt.
Hij gaat voorbij aan het opportunisme van de
internationale machtspolitiek.’
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Barnouw: ‘Als je deze film ziet, begrijp je
waarom. Maar dan begrijp je het dus helemaal
verkeerd. Er heeft geen Japanse oorlogshandeling plaatsgevonden zonder goedkeuring
van Hirohito. Het keizerlijk paleis was het
epicentrum van de oorlogvoering. Toen Stalin
zich actief ging bemoeien met Japan en het
Rode Leger oprukte naar Mantsjoerije, wilde
de Amerikaanse president Truman de oorlog
zo snel mogelijk beëindigen. Dat heeft de
beslissing versneld om atoombommen op
Hiroshima en Nagasika te werpen. Bikkelhard,
maar toen de Japanners eenmaal verslagen
waren, keken de Amerikanen resoluut vooruit. Eerst moest het rechtsgevoel worden
hersteld, en daarvoor is het Tokio Tribunaal
in het leven geroepen. Hirohito mocht aanblijven omdat er goed zaken met hem te

doen waren en zijn volk niet verder vernederd hoefde te worden. Amerika was bang
voor radicalisering van de Japanners, wat ze
richting het communisme kon drijven. Het
versterkte ook de illusie dat Japan niet bezet
maar bevrijd was door de Amerikanen.’
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Barnouw: ‘Japan had de slag gemist met het
stichten van koloniën en daarom zouden ze
wel eventjes wat gebieden gaan bevrijden,
om het eufemistisch uit te drukken. Toch is
het Japan-beeld van de Nederlands-Indische
groep ook niet het reële beeld. De echte
bevrijding van Indonesië kwam toen de
Amerikanen het kolonialisme niet langer
accepteerden. Er was een nieuwe wereldorde
ontstaan. The Sun laat aan de hand van een
detail zien hoe groot het wantrouwen van de
Japanners jegens hun Amerikaanse bezoek
is. Als er een doos chocoladerepen wordt
bezorgd, gaan ze die omzichtig uitpakken en
inspecteren, uit angst voor vergiftiging.’
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Barnouw: ‘Zo veel had dat opgeven van die
goddelijke status nou ook weer niet om het
lijf. Het keizerlijk huis van Japan bestond vrij
kort; het is een instituut uit de negentiende
eeuw. Die goddelijke status van de keizer zat
niet diep in de cultuur geworteld. Een breuk
met een eindeloze traditie kun je die menswording van Hirohito daarom niet noemen.
Die suffe scène met zijn vrouw komt overigens redelijk acceptabel over.’
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Barnouw: ‘Volstrekte flauwekul. Die immigratiewetten zullen niet veel opzien hebben
gebaard in Japan, noch in de rest van de
wereld. Dat een land paal en perk stelde aan
de instroom van buitenlanders was volstrekt
geaccepteerd. Het is wel waar dat racistische
gevoelens de Amerikanen niet vreemd waren.
Maar daar hebben de Japanners vooral van
geprofiteerd. Hun militaire slagkracht werd
enorm onderschat. Veel blanken vroeg zich
serieus af of die Japanners wel goed een
vliegtuig konden besturen met hun scheve
ogen. Dat is die Amerikanen nog behoorlijk
tegengevallen. Het land van de rijzende zon
beschikte over een gesmeerde en meedogenloze oorlogsmachine.’
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Barnouw: ‘Een interessante invalshoek,
maar daarmee doet Sokoerov de historische
feiten grof geweld aan. Een overdonderende
film als Der Untergang (Oliver Hirschbiegel,
2004) was aanzienlijk overtuigender.The
Sun wekt vooral bevreemding. Die surrealistische kleuren van de verwoeste stad, als
Hirohito een autotochtje gaat maken... Die
droomachtige sequentie met vissen, als de
bommen vallen... Knap gedaan, maar dat bij
de totstandkoming van het scenario serieuze
historische bronnen zijn geraadpleegd, is een
bespottelijke claim. Het verhaal is totaal losgeweekt van de feitelijke geschiedenis. Een
bizar kunstwerk, dat geen enkel raakvlak
heeft met de realiteit.’!
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BZiAVc\Zga^X]ibVV`iZ
9Vk^YAVbbZghZZc^bed"
cZgZcYheZZa[^abYZWjji!YVi
lZgY\ZhZaZXiZZgYkddgYZ
I^\Zg6lVgY"XdbeZi^i^ZkVc
]ZiGdiiZgYVbhZ[^ab[Zhi^kVa#
AVbbZghedgigZiiZZgiYdZa"
igZ[[ZcY`VgV`iZgh!YZbja"
i^XjaijgZaZhVbZcaZk^c\Zc
ZZcaVc\Z!lVgbZodbZg^c
6bhiZgYVb"CddgY#=^_YdZi
YViYddgkddgVac^ZiiZkZZaj^i
iZaZ\\Zc#

=Zi^hlVi]Zi^h

Nicole Santé

9Vk^YAVbbZghYZWjiZZgibZiAVc\Zga^X]i
Jonge jongens in een oer-Hollands grasland.
Het is zomer, vakantie, de lucht zindert van
oningeloste beloftes, de camera zoomt landerig in op de blote huid boven de broekriem
van een tienermeisje. Dit is Amsterdam-Noord
in de zomer en Lammers introduceert de
hoofdrolspelers in vanzelfsprekende, alledaagse actie. Mitchel (Dai Carter) gaat na
een verlummelde dag naar huis en krijgt op
zijn donder van zijn vader Lucien (Raymond
Thiry), met wie hij samenwoont en een op
z’n zachtst gezegd stroeve verhouding heeft.
Waarom, wordt nog niet uitgelegd. In de loop
van de film zal het langzaam duidelijk worden, dankzij een scenario dat als een solide
en bijna onzichtbare bodem onder de film
ligt. Het impliciet vertelde verhaal is vooral
een kapstok voor karakter- en relatieontwik18 Skrien april 2006
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kelingen. Van de vader en zoon, maar ook
van zoon en vrienden, van zoon en nieuw
vriendinnetje, en van de vader en zijn pupillen, vrienden en een los-vaste minnares.
De schaarse gebeurtenissen in de film creëren
de omstandigheden voor boeiende psychologische ontwikkelingen. Lammers toont de
mentale worstelingen van zijn hoofdpersonen
niet met geforceerde dialogen of monologen,
voice-overs of overdreven acties. De boksschoolhouder wordt in zijn donkere sportruimte, waar hij na een aanvaring met zijn
zoon dag en nacht verblijft, dicht op de huid
gefilmd als hij gekweld door schuld en wroeging vergeefs in slaap probeert te komen.
Zijn machteloosheid uit zich in krampachtige
monterheid, wanneer een paar leerlingen
hem komen melden niet meer met hem te
willen trainen. Ze hoeven hem niet te zeggen
waarom niet, dat snapt hij (en met hem de
kijker) zo ook wel.
Ook bij Mitchel openbaren de ontwikkelingen
in zijn karakter zich terloops. De introverte,
inerte, onverantwoordelijke puber vindt een
baan. Althans, een vriend vertelt hem tijdens
een gesprek achteloos dat zijn vader wel
iemand kan gebruiken in de bakkerij. De eerste, echte ontmoeting met zijn vriendinnetje
vindt plaats bij de afhaal-Chinees. Wanneer
in de daaropvolgende, al dan niet toevallige
ontmoetingen er daadwerkelijk sprake is van
‘verkering’ is onduidelijk, maar dat het zo is,
staat voor iedereen op zeker moment vast.

uit een paddenstoel neerklaterend watergordijn vangen hun eerst nog verlegen, maar
allengs stralender verliefde blikken elkaar. De
kus, die in een Hollywood-film een dergelijke
scène standaard afsluit, blijft bij Lammers
(natuurlijk en gelukkig) uit.
Dan is er het optisch fantastische shot van
een gebeeldhouwd mooie jongen die in de
deuropening staat met een enorme schaal
met groene druiven. Lammers schreef de
scène speciaal voor deze bijrolacteur met het
uiterlijk van een Griekse god. Maar terwijl het
beeld de ogen streelt, vertelt het ook van de
sociale cohesie in deze Amsterdamse wijk,
waarin buren van welke culturele achtergrond
dan ook elkaar vanzelfsprekend steunen.
Ronduit hilarisch is de scène waarin een stoet
knalrode Canta Lx-en (invalideautootjes)
achter- en naast elkaar de bocht doorscheurt.
Ook een plaatje dat Lammers al lang in zijn
hoofd had en een plek kon geven door een
oom van Mitchel lichamelijk gehandicapt te
laten zijn; een handicap waar overigens ook
al weer geen woord aan vuil wordt gemaakt.
Het is wat het is.
De scènes spelen subtiel met de verwachtingen van het publiek. De kus die uitblijft, de
Griekse god die in het verhaal verder niet
meer terugkomt, de stoet brommobielen die
domweg uit beeld rijdt nadat die van Mitchels
oom tot stilstand is gekomen. Het is een
mooie, ingehouden vorm van humor, die de
film licht maar nooit luchtig maakt.

DccVYgj``Za^_`bjai^XjaijgZZa

DcYZg]j^Yh

Met dezelfde onnadrukkelijkheid schetst
Lammers de multiculturele samenleving
die Amsterdam-Noord is. Het café dat door
Lucien wordt gefrequenteerd is zo bruin en
Amsterdams als een kroeg maar zijn kan – en
wordt ook in de film gevuld door zijn echte
stamgasten. De vrienden van Mitchel zijn rasAmsterdams, Marokkaans en Turks, evenals
de jonge leerlingen op de boksschool. Op de
grote verjaardagsbarbecue is het braadrooster vanzelfsprekend gesplitst in een halalgedeelte en een deel voor de vette schouderkarbonades. De bakkerij waar Mitchel werkt is
Turks en ook de snackbar waar hij (overigens
gekleed in een met bloedvlekken bedekte
tutu) medische verzorging krijgt, wordt
gerund en bevolkt door allochtonen. Maar
de film neemt de multiculturele samenleving nooit tot onderwerp, er wordt niet over
gediscussieerd en het vormt geen aanleiding
voor dramatische ontwikkelingen. De multiculturele samenleving is een feit en dit is de
manier waarop erin wordt geleefd.
De terloopsheid van de vertelling wordt op
mooi getimede momenten doorbroken met
scènes die bijna aanvoelen als statements. Zo
is er in de ontluikende relatie tussen Mitchel
en Monica een Hollywood-achtige scène bij
een zwembad, waar de twee zich kwijten van
een oppastaak. Tegen de achtergrond van een

Ondanks die vaak ingehouden en onuitgesproken inhoud, is Langer licht geheel
opgebouwd uit onmisbare scènes. De bijna
onstuitbare stroom clichés die boksschoolhouder Lucien werktuiglijk over zijn pupillen uitstort maskeert zijn onvermogen te
vertellen waar het werkelijk omgaat. Mitchel
zegt weinig, maar zijn onderhuids kolkende
emoties vinden een uitbarsting in even waan-

=Zi^bea^X^ZikZgiZaYZkZg]VVa
^hc^ZibZZgYVcZZc`Vehid`
kddgYZ`VgV`iZg"ZcgZaVi^Z"
dcil^``Za^c\Zc^cYZ[^ab
zinnige als begrijpelijke acties. De alledaagse
uitwisseling van gemeenplaatsen tussen
vrienden, familie en buurtbewoners wordt
gelardeerd met ongezouten meningen – eerlijk en direct, waarna de lucht onmiddellijk
weer is geklaard.
De ogenschijnlijke achteloosheid waarmee
het verhaal wordt verteld staat bijna haaks
op de zorgvuldige manier waarop het beeld
is gebracht. Lammers filmde bijna elke scène
met meerdere camera’s en een scherp oog
voor detail. In de boksschool zit de camera
bijna voortdurend op de sporters – vooral
de handen zijn veelvuldig in beeld, waarmee het fysieke karakter van de plek wordt
benadrukt. Het lichaam van de jonge Mitchel
wordt liefdevol afgetast, als een ode aan de
schoonheid van de ontluikende adolescentie.
Wijde shots, als die waarin de Canta Lx-en
komen aanrijden, zijn precies gekadreerd. In
de overvolle tuin waar Mitchels verjaardag
wordt gevierd, zwenkt de camera behendig
van gesprek naar gesprek, daarmee een even
vanzelfsprekend als raak beeld schetsend van
de sociale structuren in deze kleine samenleving.
Lammers combineert persoonlijk drama,
humor en maatschappelijk realisme in een
geheel eigen stijl, terwijl Langer licht tegelijkertijd onmiskenbaar Nederlands is, om niet
te zeggen Amsterdam-Noords. !
CZYZgaVcY'%%+gZ\^ZZchXZcVg^d9Vk^YAVbbZghXVbZgV
AZccZgi=^aa^\ZbdciV\Z?VVeEgVVbhigVbjo^Z`9Vk^Y
9gVbbegdYjXi^dcYZh^\c;adg^hKdhegdYjXi^Z?ZgdZc7Z`Zg!
;gVchkVc<ZhiZa!BdiZa;^abhY^hig^Wji^Z&bdgZ[^abYjjg-(É
bZiGVnbdcYI]^gn!9V^8VgiZg!G^Vc<Zgg^ihZc!BZadYn@aVkZg!
B^`ZBZ^_Zg!Bdc^fjZHajniZg
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Het
meesterlijke
weglaten

Boekverfilming Brokeback
Mountain

9^i^hYZYZgi^ZcYZV[aZkZg^c\^cYZhZg^Z7dZ`kZg[^ab^c\Zc!lVVg^cY^i"
bVValdgYi\Z`Z`Zcd[YZ`lVa^iZ^iZckVc7gd`ZWVX`BdjciV^c!Y^ZYZ
DhXVgldckddg]ZiWZhiZhXg^eicVVgZZcdg^\^cZZakZg]VVa!Va^cYVi
`dgiZkZg]VVaVVclZo^\lVgZcZcd[YZ`ZcbZg`ZckVcY^iÈbdd^hiZkZg"
]VVakVcYZZZjlÉVaaZbVVa^cYZ[^abiZgj\iZk^cYZco^_c#Harry Peters

‘H

ij dacht aan Petal, als een hardnekkig
refrein, als een paar halsstarrige dichtregels,
die je in je jeugd uit je hoofd had moeten
leren.’ Wie zo kan schrijven, verstaat het vak.
Bij E. Annie Proulx is het op elke bladzijde
raak. ‘Ze aten samen aan de met honingdik
zonlicht overgoten formicatafel waarop toastkruimels schaduwen zo lang als potloden
wierpen.’
Prachtige zinnen met originele vergelijkingen
en typeringen knallen de lezer tegemoet.
De twee voorbeelden (respectievelijk uit In
de kuil uit de bundel Klaaglied en de roman
Scheepsberichten) zijn typerend voor haar
stijl; origineel en krachtig. En doordat er dan
ook nog vaak een sobere omgeving schitterend wordt beschreven, mensen zijn zoals ze
zijn en er bizarre ongelukken plaatsvinden,
zijn de boeken wereldwijd een groot succes
geworden en een rijke bron voor verfilmingen.
Annie Proulx (uit te spreken als ‘proe’) zal
de komende jaren herhaaldelijk te zien zijn
op de aftiteling van films. Haar bundels korte
verhalen (Klaaglied en De gouverneurs van
Wyoming) bevatten nog vele mogelijkheden
voor films. Brokeback Mountain kan snel een
opvolger krijgen.

Het weglaten van de E.

De verhalen van Annie Proulx kenmerken
zich door weglatingen. Situaties worden summier aangeduid en een plot is lang niet altijd
aanwezig. Het zijn vooral de sfeerbeschrijvingen en dialogen die haar romans en korte
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verhalen bepalen. Het openingsverhaal Op
het gewei uit de bundel Klaaglied is zo’n voorbeeld van een intrigerend verhaal dat eigenlijk niet helemaal verteld wordt. Tenminste,
het ontwikkelt zich niet in de richting die
men zou verwachten. Een wraakactie tussen
twee mannen die elkaar al sinds de lagere
school dwarszitten, pakt totaal anders uit.
Met het verscheuren van boeken die van de
ander gekocht zijn benadeelt de ene vooral
zichzelf. Proulx laat het bij de beschrijving
van de situaties, de conclusies zijn geheel
voor rekening van de lezer. Zij lijkt zich te
beperken tot beschrijvingen van de natuur,
voorwerpen en huizen, maar achter die
mooie, treffende en beeldende detaillering
zit een heel verhaal. Haar stijl en zinnen
neigen naar muziek – en dan vooral muziek
die blijft ‘hangen’. ‘Haar taal is ruw, soepel,
roofzuchtig, vol beelden en wordt in de geest
van de lezer geëtst.’ (Nelleke Noordervliet
naar aanleiding van Accordeonmisdaden) en
‘Personages worden met een paar zinnen in
je geheugen gebeiteld en geen schrijfster die
mooiere en verrassender beelden van een
landschap kan oproepen.’ (Dirk-Jan Arensman in Het Parool)
De mensen in haar boeken worden neergezet
met een enkele eigenschap, karaktertrek
of lichaamskenmerk, waarna ze direct gaan
leven. Dat gebeurt dan altijd in een omgeving
die gekenmerkt wordt door schaarste, stof en
steen. Er is een zekere wisselwerking tussen
de personages en de omgeving. In de Van der

Iedereen die Brokeback
Mountain leest ziet de
beelden voor zich.
Het was duidelijk dat
hier een film in zat
Leeuw-lezing in Groningen (1999) verklaarde
ze dat ze zo’n waarde aan de omgeving gaf
omdat die de bewoners maakt tot wie ze zijn.
In korte, hakkende zinnen die elke andere
interpretatie lijken uit te sluiten, weet Proulx
de omgeving beeldend op papier te zetten.
Wat vooral wordt weggelaten zijn de anekdotes, de conclusies en de interpretaties. De
lezer voelt wel dat die er moeten zijn, maar
zet ze als het ware toch vooral zelf in elkaar.
Zij laat weg wat weggelaten kan worden.
Frappant is dat de boeken vanaf De gouverneurs van Wyoming de naam E. Annie Proulx
niet meer dragen. De E, die voor Edna staat,
is weggelaten. Zelfs een afkorting is te veel
geworden.

Hard, kort en smerig

De achterflapslogan ‘het leven is hard, kort
en smerig’ dekt de lading van Proulx’s boeken volledig. De beide Wyoming-bundels
kennen vele passages waarin het leven in het
Noorden van de Verenigde Staten beschreven
wordt zoals het is: hard en meedogenloos. Er
is geen tijd voor gevoelens. Voor de documentaire Go West Young Man (Mart Dominicus en
Peter Delpeut, 2003) koos ze zo’n fragment

om voor te lezen. De emotieloze seks daarin
riep duidelijk een beeld op en de constatering: het is gegaan zoals het ging.
Proulx (1935) groeide op in Vermont en
Maine en trouwde al snel na haar schooltijd,
kreeg een dochter en scheidde. Een tweede
huwelijk was ook geen succes, maar duurde
op papier twintig jaar, waarin ze een zoon
kreeg en twee kinderen aannam. Pas na haar
dertigste studeerde ze geschiedenis en dat
rondde ze uiteindelijk in 1973 niet af. Ze
werd freelance journalist, die door haar brede
studie (Renaissance, geschiedenis van de economie, Canada en China) geïnteresseerd was
geraakt in de relatie tussen individuele levens
en hun specifieke geografische achtergrond.
Maar alvorens dat in haar korte verhalen te
gebruiken, schreef ze artikelen over appels,
muizen, koken, sla en Afrikaans handwerk.
Daarna verschenen enkele how-to boeken en
schreef ze steeds meer korte verhalen. Een
met vrienden opgerichte krant Behind the
Times vestigde de aandacht van Esquire op
haar verhalen en zo verscheen in 1988 haar
late debuut Heart Songs and Other Stories.
Ze werd aangemoedigd eens een roman te
schrijven met als resultaat Postcards in 1992.

Daarna ging het in sneltreinvaart.The Shipping News (1993) werd met de belangrijke
Pulitzer-prijs onderscheiden en toen na de
derde roman Accordion Crimes en de tweede
verhalenbundel Close Range, Wyoming Stories
een wereldwijd publiek gevonden was en John
Updike uitriep dat Brokeback Mountain het
beste korte verhaal van de twintigste eeuw
was, werd Annie Proulx tot de belangrijkste
schrijvers van de Verenigde Staten gerekend.
Na het iets mindere That Old Ace in the Hole
(2002) verscheen in 2004 haar meest recente
boek Bad Dirt: Wyoming Stories 2, waarin ze
weer teruggreep op de korte verhalen uit haar
eigen woonomgeving.

Scheepsberichten

Toen de Zweedse filmregisseur Lasse Hallström na What’s Eating Gilbert Grape (Peter
Hedges, 1993), The Cider House Rules (John
Irving, 1999) en Chocolat (Joanne Harris,
2000) opnieuw naar een aansprekend boek
voor een verfilming zocht, leek de winnaar
van de Pulitzer-prijs 1994 daar geschikt voor.
Nadat John Travolta de hem aanvankelijke
toegedachte hoofdrol afwees, wat gezien de
omschrijving ‘Een lichaam als een groot en

vochtig brood. Bolle gelaatstrekken, als vingertoppen waarop gezogen is’ niet zo vreemd
is, gaf Kevin Spacey aan Quoyle een gezicht.
Zijn opvallende rol werd lang genoemd in het
geruchtencircuit rond de Oscar-nominaties.
Hallström bewees zich weer eens als een
acteurs-regisseur en maakte dit keer bijna een
ensemblefilm, met mooie bijrollen van Cate
Blanchett, Judi Dench en Julianne Moore aan
de vrouwenkant en Pete Postlethwaite, Rhys
Ifans en Scott Glenn bij de mannen. De echte
hoofdpersoon uit The Shipping News was echter New Foundland.
Zo had Annie Proulx haar roman geschreven
en daarom eiste ze ook dat de film op dat
eiland opgenomen ging worden. Met een
cameraman als Oliver Stapleton bleek het
geen enkel probleem om het ruige en onherbergzame landschap goed in beeld te brengen,
maar door enkele ingrepen in het verhaal (een
dochter minder, een hond eruit, een reis ingekort, een boottocht met een nieuwe betekenis
en een iets ander verleden van Quoyle) wilde
het tussen het landschap en de personages
niet echt knetteren. Hallström was weliswaar
subtiel en gevoelig, maar de nadruk in de film
lag toch vooral op de personen.
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Dertig bladzijden

Die invloed van de omgeving op personen
komt in de film Brokeback Mountain beter
tot zijn recht. Om een vergelijking te kunnen maken, eerst een samenvatting van het
verhaal – dat op zichzelf al een samenvatting
was.
Jack Twist (een jonge rodeocowboy) en Ennis
del Mar (een jonge boerenknecht) staan in
1963 op het punt te trouwen en krijgen die
zomer werk als schaapshoeders op de hellingen van Brokeback Mountain. Het saaie baantje houdt in dat ze op verschillende plaatsen
tussen de dieren slapen, maar wanneer ze op
een koude nacht met de whisky binnen handbereik in één tentje kruipen, hebben ze een
kortstondige en intieme relatie. Na de zomer
gaan ze ieder een andere kant op, ze trouwen
en krijgen kinderen. Na jaren laat Jack weten
eens langs te komen, waar Ennis graag op in
gaat. De twee cowboys gaan zogenaamd vissen en merken dat ze nog steeds verliefd zijn.
Toch kunnen en durven ze de keus niet te
maken; ze blijven bij hun gezin en ontmoeten
elkaar met grote tussenpozen. De vrouw van
Ennis begrijpt wat er aan de hand is en hun
huwelijk houdt geen stand. Jack krijgt een
dodelijk ongeluk, maar Ennis denkt dat hij
in elkaar is geslagen. Hij wil dan de as uitstrooien op Brokeback Mountain, maar krijgt
geen toestemming van Jacks ouders. Ennis
leeft eenzaam verder in zijn caravan.
Proulx vertelt dit verhaal op simpele en
directe wijze, waarbij het weglaten van de
emoties een belangrijk element vormt in de
vertelling. De lezer vult het zelf allemaal in
en is daardoor zeer betrokken bij de twee personages. Iedereen die het korte verhaal leest
ziet de beelden voor zich. Het was duidelijk
dat hier een film in zat.

Van tekst naar film

Larry McMurtry en Diana Ossana schreven
het scenario. McMurtry door voor acht uur ’s
morgens al een grove schets van ongeveer vijf
bladzijden klaar te hebben en Ossana door die
vervolgens in te vullen. De bijna zeventigjarige McMurtry had al zeven van zijn eigen
romans verfilmd zien worden, waaronder Hud

Vooral het begin van de film
blinkt uit in het weglaten van dialoog en uitvoerige establising-shots
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(Martin Ritt, 1963), The Last Picture Show
(Peter Bogdanovih, 1971) en Terms of Endearment (James L. Brooks, 1983). Hij had ook al
eerder met Ossana scripts geschreven. Ze lieten weten nog nooit zulk geweldig materiaal
onder handen te hebben gehad.
Van het korte verhaal konden het uitgebalanceerde verhaal en de dialogen zo worden
overgenomen. Ook de locaties waren al
bepaald. Er was slechts één enkel probleem en
dat was de lengte. Daarom breidden McMurtry en Ossana het gegeven wat uit. De twee
echtgenotes kregen een grotere rol, waardoor
het zelfs mogelijk was de overeenkomsten in
hun beider levens aan te geven, maar ook op
kleiner niveau werden toevoegingen gedaan.
Dat het tweetal begreep hoe ze in de stijl en
sfeer van Proulx konden blijven, blijkt al uit
de typering van Joe Aguirre, de baas die de
cowboys werk geeft. Terwijl het tweetal staat
te wachten, beantwoordt hij de telefoon.
Dat wil zeggen, hij luistert vooral en legt
met een enkele opmerking de hoorn er weer
op. Niemand weet waar dit telefoontje over
ging. Zo wordt een scène erg natuurlijk, het
personage wordt neergezet en bovendien
bestaat de mogelijkheid dat later in het verhaal alsnog duidelijk wordt wat er gezegd is.
Het telefoontje komt in de novelle niet voor,
daar wordt een goedkoop klokje naar de cowboys gegooid, maar dankzij deze toevoeging
vraagt de toeschouwer zich van meet af aan
af wat er gaande is. Een mooie manier om het
verhaal ingetrokken te worden. Opvallend is,
en dat geldt voor veel verhalen van Proulx,
dat er aanvankelijk zo weinig aan de hand is.
Niemand heeft een probleem, er wordt weinig
gezegd. Vierentwintig uur later zijn we een
dag verder. Dat is de simpele basis van waaruit verteld wordt.
De beide scenaristen wisten dat het een uitstekend dramatisch gegeven is wanneer er
verschillen bestaan tussen wat de personages
weten – over ontwikkelingen, over de omgeving, maar vooral over elkaar. Daar ligt het
drama. Daaroverheen komt dan weer de laag
waarin de toeschouwer zelf al of niet op de
hoogte is. En dat principe heeft filmregisseur
Ang Lee weer uitstekend begrepen. Zo zitten
er enkele mooie scènes in, waarin met perfecte dialogen een belangrijke verschuiving
plaatsvindt. De meest expliciete is die waarin
Alma, de vrouw van Ennis, hem vraagt waarom hij nooit vis mee naar huis neemt en hem
zegt dat ze argwaan over zijn uitstapjes heeft
gekregen. In enkele zinnen ontstaat een
ruzie. Subtieler is de dialoog wanneer Ennis
zonder viskoffer lijkt te vertrekken. ‘Vergeet
je niet iets?’, vraagt zijn vrouw. Hij pakt zijn
visspullen en vertrekt. De kijker voelt dat hij
opnieuw iets is vergeten; afscheid te nemen
van haar. Op die momenten komt het nog
verstopte drama meer aan de oppervlakte en
in die ‘groei’ van het probleem toont de film
zijn meesterschap.

Ook het script neemt de tijd om het verhaal te ontwikkelen en doet dat door zich
aanvankelijk te beperken tot ‘narratieve
instructie’, zoals Ossana het noemde in een
radiointerview met NPR. Aanwijzingen dus
die de regisseur zou moeten gebruiken. En
met name het begin van Brokeback Mountain
laat zien dat regisseur Ang Lee zich daaraan
heeft gehouden.

Ang Lee als perfecte ober

De ingrediënten (het gegeven en het verhaal)
zijn door de scriptschrijvers tot een smakelijk
geheel gemaakt en worden in de film door
Ang Lee perfect opgediend. Ook daarin kan
men zich een meester tonen. Vooral het
begin van de film blinkt uit in het weglaten
van dialoog en uitvoerige establishing-shots.
Alles wordt impliciet verteld. Een registratie
van een situatie waarin de kijker de kans
krijgt in het verhaal te komen. De typische
Proulx-benadering van het weglaten is door
Lee bewerkt tot het maken van summiere
aanduidingen die later pas een betekenis
krijgen. Verwijzingen naar het in elkaar slaan
van homo’s en de manier waarop hij duidelijk
maakt dat Ennis niet gelooft in een ongeluk
van Jack, zijn uitermate filmisch en to-thepoint. Opmerkelijk is dat bij gebeurtenissen
die niet uit Proulx’s verhaal komen (zoals in
de portrettering van de respectievelijke huissituaties) Lee wat geforceerd naar het middel
van filmrijm grijpt. Opeens is dat wel erg
duidelijk.
Maar in de totale vormgeving is Lee uiterst
bekwaam. Dat deed hij eerder in de perfecte
boekverfilming Sense and Sensibility (1995,
naar het boek van Jane Austen), waarin van
een vergelijkbare beheersing sprake was. Er
is uiterst zorgvuldig over de kleinste onderdelen nagedacht. Zoals bij de keuze en de
inzet van de muziek. Gustavo Santaollala
componeerde een ‘cummulatieve’ score. Na
een zeer eenvoudig begin met slechts enkele
gitaarnoten, wordt de muziek steeds voller
en komt er een melodie in, om uiteindelijk
in een orkestraal stuk uit te monden. Een
structuur die als het ware uit het verhaal van
Proulx lijkt te ontstaan. En steeds met die
terughoudendheid en beperking.
Bij Brokeback Mountain tonen boek en film
aan dat in de weglating zich de meester
toont. !
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Steeds onderweg,
altijd zelf aan het stuur
In memoriam Jan Heijs (1952-2006)

De dood komt soms razendsnel. Toen ik een
jaar geleden hoorde van Jans longkanker
hadden we weer even contact. We schreven
en belden – Jan was veel op reis, ik kreeg een
nieuwe baan. Kortom: het kwam er niet meer
van elkaar nog even echt te zien. Toch hebben beelden van onze gezamenlijke begintijd
bij Skrien me sindsdien begeleid, versterkt
door boosheid over de onrechtvaardigheid
van zijn dood. Jan was veel te jong om nu al
dood te gaan. Het scheelt dat ik hem vooral
jong heb gekend: zo blijft hij voor mij altijd
die gedreven, en soms wat tobberige slungel die steeds onderweg was: naar weer een
festival, een film, een deadline die hij moest
halen.
Jan en ik begonnen ongeveer tegelijkertijd
op de redactie van Skrien in 1977. Voor ons
beiden was het een verlengstuk van de dingen die we in en rond onze studie deden.
Activisme was daarbij een sleutelwoord: hij
in de politiek, ik in het feminisme. Juist
vanwege dat feminisme kwamen we op een
moment ook tegenover elkaar te staan. Skrien
zou gaan veranderen, gaan proberen een groter publiek te bereiken dan de achthonderd
die we tot dan toe konden verleiden zich te
abonneren. Bij die professionalisering hoorde
een hoofdredacteur, pardon: eindredacteur
(want hiërarchie paste niet in de Skrienredactie van de jaren zeventig).
We solliciteerden samen, en ik werd uitgekozen. Maar Jan zou Jan niet zijn geweest als
hij de uitkomst niet sportief had opgenomen.
Hij beloofde me zijn hulp, die ik inderdaad
nog hard nodig bleek te hebben in de stevige
redactievergaderingen die we met de oude
garde uit de redactie meemaakten over de
koers (populisme versus structuralisme, kort
samengevat). Zowel Jan als ik was daar niet
zo rechtlijnig in, en daarin vonden we elkaar
ook. Hij hielp trouw mee met het redigeren
van stukken en het corrigeren van de pagina’s bij Rob Schröder en Lies Ros in de studio
van Wild Plakken, waar Skrien toen nog met
mes en lijm in elkaar werd gezet.
En we gingen samen naar de filmfestivals,
toen nog redelijk gesubsidieerd door het
ministerie van WVC, waardoor je met een

enkele reissubsidie voor een noodlijdend filmblad en een alternatieve distributeur met z’n
allen nog een heel aardig appartementje kon
huren in de buurt van de Croisette in Cannes.
Of een paar benzinetanks kon vullen van de
overjarige Saabs die ik en Jan beiden reden,
zodat je met een klein gezelschap de kosten
kon delen.
Op een keer reden we – moe natuurlijk –
terug uit Cannes, dwars door het deprimerende loopgravengebied in Noord-Frankrijk dat
we hadden uitgekozen vanwege het filmische
decor voor onze reis, toen een manoeuvre van
een vrachtwagen ons bijna tegen de vangrail
drukte. Ik reed, maar Jan reed mee, en hij
was het ook die ons uit de benarde situatie
redde door hard aan de noodrem te trekken.
Iedereen die dat wel eens heeft gedaan met
een snelheid van honderdtwintig kilometer
per uur weet dat je dan een draai maakt van
honderdtachtig graden. Zo eindigden we dus,
achteruitrijdend op de vluchtstrook, nagestaard door de andere verbijsterde automobilisten. We hebben toen maar snel een hotel
gezocht, deelden kuis een kamer (vanwege
de kosten) en praatten nog lang na over het
naar je hand zetten van het leven.
Jan wist dat nog lang vol te houden, voortdurend eraan werkend dat hij zijn vrijheid
behield, dat hij door kon gaan met wat hij

leuk vond, waarbij hij kans zag toch een
redelijk bestaan op te bouwen. Hij knoopte
allerlei baantjes aan elkaar, waarbij het
werken voor Huub Bals een hoogtepunt zal
hebben betekend. Huub herkende meteen de
filmliefhebber in hem en gaf hem veel kansen
tijdens en rond die eerste bruisende jaren van
het Rotterdamse filmfestival. Het leverde een
levenslange vriendschap op met die ook al
jong gestorven man, zonder wie het Nederlandse filmlandschap heel wat kaler zou zijn
geweest.
Het beeld van Jan wordt voor mij dan ook
bepaald door die festivaljaren, waarbij Rotterdam nog de plaats was waar je tien dagen
onderdook, nachten lang doorpratend aan
de bar met Fassbinder of Godard, en waar
je probeerde Maria Schneider tot dansen te
verleiden op de tot hotel omgebouwde boot
in de Rotterdamse haven waar ‘iedereen’
sliep. Jan bleef daarbij vaak de toeschouwer,
hangend aan de bar, rokend (zelf gedraaide
shag natuurlijk), gekleed in gestreepte zelfgebreide truien en vesten, waarvan ik nooit
heb durven vragen wie die nu voor hem
maakte: zijn moeder of zijn toenmalige vriendin Anneke. Ze moeten in ieder geval met
liefde zijn gebreid, op maat voor zijn te lange
armen, en door hem in dankbaarheid aanvaard, want hij droeg ze altijd. Zo zal ik me
Jan blijven herinneren: iemand die wars was
van glamour, die alles deed uit liefde voor de
onafhankelijke, kleine films en filmmakers
waaraan hij zijn hart had gegeven – en altijd
zelf aan het stuur. !
Pauline Terreehorst
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Slechts vijf scores maken elk jaar kans op
de Oscar voor de beste filmmuziek. Dit jaar
waren er maar liefst drie componisten voor
het eerst genomineerd: de uiteindelijke winnaar Gustavo Santaolalla (Brokeback Mountain), Alberto Iglesias (The Constant Gardener) en Dario Marianelli (Pride & Prejudice).
Hoewel de Argentijn Santaolalla zijn basale
instrumentaties in de toekomst nodig moet
uitbreiden, past zijn gitaarwerk precies in
het ruige Wyoming. Hij won er de Oscar mee.
De twee resterende nominaties gingen naar
John Williams. Dat is te veel van het goede.
Williams’ melodieuze Memoires of a Geisha is
inmiddels winnaar van de Golden Globe en
de Engelse BAFTA. Zijn muziek voor Munich
krijgt echter overdreven eer, omdat regisseur Spielberg het sobere en ‘semitische’
percussiewerk van Williams tegen het einde
van de film in één klap tenietdoet door een
melodramatische, ‘Hebreeuwse’ cantate te
verordonneren.
Al zeven keer in zijn carrière was Williams
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dubbel genomineerd in de categorie ‘dramatische score’. Dit keer verdrong hij een hele
rij eerdere kandidaten die de Oscar nu eindelijk ook eens verdienen: Mark Isham (Crash),
Patrick Doyle (Harry Potter and the Goblet
of Fire), James Newton Howard (King Kong,
wel een Golden Globe-nominatie), Danny
Elfman (Corpse Bride), George Fenton (Mrs
Henderson Presents, wel een BAFTA-nominatie), Ennio Morricone (Sorstansag/Fateless),
David Newman (Serenity) en natuurlijk diens
broer Thomas (Cinderella Man, Jarhead).
Om nog maar te zwijgen van de talenten
die nog nooit aan de beurt zijn geweest,
zoals Christopher Young (The Grudge en The
Exorcism of Emily Rose zijn ijzingwekkende
horrorscores), Alexandre Desplat (Syriana
kreeg een Golden Globe-nominatie en De
battre mon coeur s’est arrêté won de Franse
César), Mychael Danna (Capote), John Powell
(Robots en Be Cool) of John Ottman (Kiss Kiss
Bang Bang).
Bij de Oscar-nominaties voor beste song

ontbraken vreemd genoeg Danny Elfmans
liedjes uit Charlie and the Chocolate Factory
die het hele spectrum van de populaire
muziek bestrijken, het opwekkend ironische
dolfijnenshownummer So Long and Thanks
For All the Fish uit The Hitchhiker’s Guide
to the Galaxy van componist Joby Talbot
en de (Golden Globe-winnende!) ballade A
Love That Will Never Grow Old uit Brokeback
Mountain (waarin Gustavo Santaolalla’s rustieke instrumentatie wel goed tot zijn recht
komt), die niet verkiesbaar werd gesteld
omdat het lied in de film nauwelijks te
horen is. Dit jaar waren er slechts drie Oscarnominaties in de categorie ‘beste song’.
Door een strenger selectiebeleid snijdt de
Academy zich in de vingers, aangezien de
kans dat een professionele filmcomponist in
de concurrentieslag met popartiesten voor
een lied een Oscar in de wacht sleept, daardoor nog kleiner wordt. Ook dit jaar wonnen
rappers (met een pimp-nummer uit Hustle &
Flow) van echte songs.

Tipparade soundtracks 2005
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Les soeurs fâchées

The Machinist
Er is geen filmcomponist die zo herkenbaar
geparafraseerd kan worden als Bernard
Herrmann. De favoriet van Welles, Hitchcock,
De Palma en Scorsese had zo’n specifieke
stijl, dat het nadoen van zijn onafgemaakte
melodielijnen, ongemakkelijk klinkende
akkoorden en ongebruikelijke instrumentatie
een statement vormt in elk hedendaagse
suspense-verhaal. De Spaanse componist
Roque Baños raakt exact de juiste toon
van onzekerheid in het hoofd van de
slapeloze machinebankwerker. Bij zijn
vermeende hallucinaties rijgen ijle tonen
zich aaneen in schokkende vioolritmes of
op de klassieke theremin (zoals in The Day

the Earth Stood Still, 1951). Basklarinet en
knorrende fagot kruipen onder de huid
tijdens het verergerende kluizenaarschap
(vergelijk Citizen Kane, 1942). Wanneer de
paranoïde hoofdpersoon met de keiharde
constatering ‘You fucking psycho!’ de straat
wordt opgejaagd, bewijzen de frenetieke
harmonieën van de violen rechtstreeks
eerbetoon aan de autoritten in Psycho (1960).
Samen met de typerende harparpeggio’s
creëren ze een postmodernistische hommage
aan de ouderwetse technieken waaruit cineast
Brad Anderson zijn mysterie opbouwt.
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The Constant Gardener
De Engelse diplomaat die liever tuiniert dan
achter de waarheid aangaat, komt traag in
actie om de geheimen van een farmacieschandaal in Kenia te ontrafelen. De score
van Alberto Iglesias ontwikkelt zich parallel
hieraan bewonderenswaardig ingehouden,
totdat de traditionele Afrikaanse ritmes een
beklemmende nevenklank krijgen. Eerst heeft
Iglesias de zaadjes voor de onrustbarende
stemming gezaaid: afwachtende Spaanse
gitaar met een veelheid aan inheems slagwerk
op houtblokken, flessen, marimba en ratels
klinkt dan nog zacht. Of krijgt, zeker in de
kleurige markt- en sloppenscènes, een bijna
Zuid-Amerikaanse sfeer (vanwege de Brazi-

liaanse nationaliteit van regisseur Fernando
Meirelles?). Deze wereldmuziek past bij de
sociale aanklacht over een wereldepidemie.
Als de ‘tuinman’ steeds dieper graaft in het
onderzoek van zijn bevlogen vrouw, krijgen
Turkse klarinet, altviool en serene mannenneurietoon het karakter van rouwbeklag,
zoals in de aangrijpende ontdekking van haar
webcamfilmpjes. Iglesias is indrukwekkend
veelzijdig en weet toch een verstild einde te
bereiken. Mbarak Achiengs song Kothbiro,
warm gezongen door Ayub Ogada, vult de
score op drie plaatsen mooi aan.
=^\]ZgDXiVkZ.)+("(+--,"',)/&+

Regisseur Alexandra Leclère dacht voor haar
filmdebuut over een goedmoedig provinciaaltje
dat haar verzuurde zus in Parijs bezoekt, direct
aan componist Philippe Sarde. Diens Garçon!
(Claude Sautet, 1983) vormde Leclère’s voorbeeld, omdat Sarde’s aanstekelijke score daarin
een negatief personage verheft. Voor Leclère’s
pijnlijke botsing tussen de twee zussen vond
Sarde het een uitdaging te variëren op zijn thema’s uit Garçon!. Het knappe is vooral dat hij
een doordacht programma aan zijn nieuwe score
ten grondslag legt. De opgewekte structuur, van
huppelend scherzo tot musicalachtige wals voor
de naïeve bezoekster, verandert geleidelijk in
een letterlijke mineurstemming als de zussen
helemaal niet meer met elkaar spreken. De film
sluit wat al te hoopvol af met een onverwachte
toenadering. Met Sarde’s kenmerkende weemoed
wordt dit verwoord onder de aftiteling, waarin
Isabelle Huppert en Cathérine Frot op zijn hoofdthema zingen over hun verafgelegen, gedeelde
jeugd.
Sarde ontwikkelt zijn rijke repertoire dus nog
steeds. Daarom is het ook zo’n schande dat filmmaker Alejandro Agresti op affiche en credits
van Un mundo menos peor Sarde opvoert als (origineel) componist, terwijl hij in zijn film slechts
een temp-track van Sarde’s Les choses de la vie
heeft gemonteerd. Deze score, eveneens voor
Sautet, vormde Sarde’s debuut in 1969 en kreeg
(ook toen al!) een zorgvuldige instrumentale
opbouw naar het berustende slotchanson toe:
het ontluisterende Tu ne m’aime plus door Romy
Schneider. De onmacht in deze oude melodie
past niet bij de hoofdpersonen van Agresti, die
zich wel verzoenen. Agresti had voor hetzelfde
geld Sarde om iets nieuws kunnen vragen in
plaats van twee soundtracks zo te verkloten.
Jc^kZghVaBjh^X?Voo;gVcXZ.-'"+,'"'('/&';gV\bZciZckVc
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Hoe weinig we ook van de muzikant Clint Eastwood te
horen krijgen, zijn hand is inmiddels herkenbaar
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Million Dollar Baby
Hoe weinig we ook van de muzikant Clint
Eastwood te horen krijgen, zijn hand is inmiddels herkenbaar. Hij componeert themaatjes in
folk-idioom met een lichtmelancholieke inslag,
vermoedelijk geconcipieerd op akoestische
gitaar. Lennie Niehaus, die vroeger de complete scores voor Eastwood mocht componeren,
doet nu het orkestratie- en dirigeerwerk. Eastwood heeft aan fijngevoelige accenten – vijf
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Mr. & Mrs. Smith

Een componist kan komedies bloedserieus
begeleiden, zoals Elmer Bernstein deed voor
Ivan Reitman. Aan meedogenloze spionage
kan daarentegen muziek met een knipoog
worden toegevoegd, zoals actie- en vermaakcomponist John Powell mag doen voor de
dubbele bodems van regisseur Doug Liman.
Samen maakten ze The Bourne Identity
(2002); zulke melodische voortdrijving valt
ook bij Mr. & Mrs. Smith te beluisteren onder
de vele achtervolgingen. Maar Powell doet
meer: de Spaanse gitaar is het ‘leit-instrument’ dat de hitman en zijn vrouw telkens
herinnert aan hun liefde-op-het-eerste-
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Howl’s Moving Castle
Joe Hisaishi schreef een prachtige impressionistische score voor het fin-de-siècle sprookje
van zijn vaste opdrachtgever, animatiefilmer
Hayao Miyazaki. De film beziet Europa door
Japanse ogen en daarom klinkt de muziek
klassiek Romantisch. Het merkwaardige is
echter dat Hisaishi geheel zijn eigen gang
gaat, ongeacht wat er in beeld gebeurt. Hij
kreeg er desondanks van de Los Angeles Film
Critics Association de Best Music Award voor.
Ze kenden hem natuurlijk nog van Spirited
Away (2004).
B^nVGZXdgYhB>86"%(,++./%)
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gezicht, zo’n zes jaar eerder in Colombia. Het
huwelijk bekoelt, getuige de dinerscène à la
Citizen Kane, waar Powell met akoestische
gitaar, castagnetten, houtblok, bongo’s en
trombone-uithalen het slijpen der messen
verklankt. Maar in die orkestratie blijft de
vonk gloeien, zelfs tijdens de uitdagende
tango waarin ze elkaar bestoken met woorden
en explosieven. Powell toont zich (net als dit
jaar in Robots) wederom uiterst veelzijdig,
van sluipende pizzicati tot James Bond-achtig
scheurend koper.
AV`Zh]dgZGZXdgYhA@H((-'-))/%)
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lijntjes getokkeld op snaren of zacht beroerde
pianotoetsen – genoeg om de genegenheid
tussen de karakters in de boksschool te ondersteunen. Op deze warme basis introduceert hij,
zelfbewust voor de stilte in het revalidatiecentrum, een gespatieerde score die warempel aan
de grote modernist Alex North doet denken.
Hoge vioolsolo, kalme cello en aarzelende
piano maken de twee beslissende scènes rond
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The Life Aquatic
with Steve Zissou
Acteur/filmmaker Wes Anderson balanceert
in zijn scenario’s aanstekelijk tussen zoete en
zure humor. Deze aandoenlijke toon wordt
door zijn vaste componist Mark Mothersbaugh
precies geraakt in de computerdeuntjes
die hij de laborant aan boord van Zissou’s
(bananen)boot, de Belafonte, laat spelen.
Deze muziek op keyboards werkt als score bij
de oceanografische reportages van de titelfiguur. De seventies-pulsen klinken, aangevuld
door covers van David Bowie-songs die door
het Braziliaanse crewlid te pas en te onpas
worden ingezet, ook als muzak op het onderzoeksschip en via een antenne in hun duikpakken. Zissou’s grote probleem is namelijk
dat hij in zijn vroegere successen is blijven
steken – tot hij alsnog een moderne actieheld
wordt, op gezellig Starsky & Hutch-achtig
synthesizertempo.

de doodswens aangrijpend. Helaas zitten
hieromheen gevouwen een paar klassiekerige
strijkerstukjes, waar alleen het geluid van de
beademingspomp effectiever was geweest. Bij
een regisseur annex muzikant kun je echter
goed zien welke waarde de filmmaker toekent
aan de score. En die is niet te onderschatten.

Ladies in Lavender

&Ray

In het sound-design van de film laat Craig
Armstrong zijn ragfijne score aansluiten bij
de laatste beelden die de blind wordende Ray
Charles zich voor de geest kan halen: de lege
flessen die in de boom van zijn jeugdjaren
hingen. Licht getingel in de dramatische
ondergrond vertaalt naar het creatieve brein
van de zanger wat hij alleen nog in zijn verbeelding kan waarnemen. Helaas staat op de
cd voornamelijk de bluesy score die de uitdrukking vormt van Ray Charles’ persoonlijke
vorming, gedragen aangezet door een haast
huilende mannenstem over droef stemmende
strijkerslagen.

Team America
World Police

Twee bejaarde zusters leven in het interbellum aan de kust van Cornwall. Elegante harp
en dwarrelende piano kenmerken, keurig
Engels, hun weggeborgen passies. Tot er een
leuke jongeman aanspoelt. Lyriek sluipt in
hun leven, door Nigel Hess (huiscomponist
van de Royal Shakespeare Company) in neoRomantisch idioom aangezet. De Poolse drenkeling blijkt viool te kunnen spelen: er komt
aarzelend een instrument in de score bij. Hess
schreef ook het ‘midden-Europese’ improvisatiespel van het muziektalent (ingespeeld
door vioolvirtuoos Josha Bell). De ontroerend
mooie Fantasy for Orchestra and Violin symboliseert de onmogelijke liefde van de ouwe
besjes voor hun idool. Een illusie armer maar
een ervaring rijker keren ze waardig terug
naar hun leven aan de kust.
Hdcn8aVhh^XVaH@".'+-.**/(.

Al sinds zijn televisieserie South Park schrijft
Trey Parker de liedjes voor zijn provocerende
animaties. Van zijn samenwerking met componist Marc Shaiman is nu alleen de musicalsong Everyone has AIDS overgebleven – naast
de parodie op de ‘Cantina Band’ uit Star Wars
(1977), in de terroristentaveerne. Helaas,
want Parkers muziek is vrij vlak; een pastiche
op de lamme ballade van Sylvester Stallone’s
broer Frank uit Rambo (1985) klinkt nog vreselijker dan het origineel. Maar waarschijnlijk
beoogt Parker dat ook. Zijn venijnige teksten
hekelen alle Amerikaanse bijdragen aan de
wereldbeschaving (‘Fuck yeah!’), achten het
gemis van een geadoreerde collega minder
erg dan het optreden van Ben Affleck in Pearl
Harbor en leggen onder een tijdsoverspannende sequentie op lelijk Harold Faltermeyerritme uit dat zoiets een montage heet. De
plaatsing van de liedjes geldt als monologue
intérieur en tilt tegelijkertijd het clichégebruik ervan naar de overtreffende trap van
superieur sarcasme.
De instrumentale score van Harry GregsonWiliams ondergraaft, anders dan in zijn Kingdom of Heaven (zie Skrien 6, augustus 2005),
deze ironische toets door zijn rechttoe-rechtaan martiale karakter. Ook zijn Chronicles
of Narnia was (niettegenstaande de lyrische
aanpak) gebaat geweest bij sterkere, herkenbare melodieën.
6iaVci^X-(,*."'),/%.
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stellen. Cinema in Context maakt het mogelijk
om na te gaan of een bepaalde film ooit in
Amsterdam heeft gedraaid, hoe lang hij
gedraaid heeft en in welke bioscoop of bioscopen. En dus kun je onderzoeken in welke bioscopen vooral Duitse films werden vertoond en
waar alleen Amerikaanse films speelden. Ook
kun je een hiërarchie uittekenen van theaters.
Welke bioscopen hadden als eerste de grote
films en welke vertoonden alleen B-titels? Die
informatie kan ons veel vertellen over bijvoorbeeld de klassenverschillen binnen een stad.
Maar dit soort projecten wordt pas echt interessant als ze op meerdere plekken tegelijk
uitgevoerd worden, waardoor je steden en landen met elkaar kunt vergelijken. Het leuke is
dat dit soort onderzoek niet zozeer antwoord
geeft op bestaande vragen, maar vooral nieu-

‘Dit onderzoek

9Z6bZg^`VVchZ[^ablZiZc"
hX]VeeZgGdWZgi8#6aaZcYdZiVa
YZXZcc^VdcYZgodZ`cVVgYZ
[^abkZgidc^c\\ZhX]^ZYZc^h^c]Zi
oj^YZckVcYZKZgZc^\YZHiViZc#
7Z\^cYZXZbWZglVh]^_^c
6bhiZgYVbkddglZg`VVcÈ8^cZ"
bV^c8dciZmiÉ!ZZcdcYZgodZ`h"
^chigjbZci\Zg^X]idelVVgZc
lVccZZglZa`Z[^abhlZgYZc
kZgiddcY#:Zcbdcdadd\dkZgYZ
WZeZg`^c\ZckVcigVY^i^dcZaZ
[^abi]Zdg^Z#Mike Peek

k ben altijd meer geïnteresseerd geweest in
de sociale dimensies van film dan in de films
zelf. We weten nog steeds zo weinig over hoe
mensen films ervoeren en hebben geen idee
wat de filmgeschiedenis ons kan leren over
het verleden. In filmstudies wordt ‘de film’
doorgaans op een voetstuk geplaatst, wordt
gedaan alsof film voor iedereen even belangrijk is. In werkelijkheid is film vooral belangrijk voor mensen die betaald krijgen om ze te
bekijken. Ik denk dat we doorgeslagen zijn in
het projecteren van onze eigen filmgekte op
het verleden. Als we echt meer willen weten
over de sociale rol die cinema in de twintigste
eeuw heeft gespeeld, dan moeten we ook kijken naar mensen die niet iedere vrije minuut
in een donkere bioscoopzaal doorbrachten.
Dat gebeurt lang niet altijd. Als er al onderzoek wordt gedaan naar de vertoninggeschiedenis in de vroege twintigste eeuw, dan
wordt er meestal gekeken naar grote steden
als New York, terwijl in 1910 bijvoorbeeld
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kan de filmtheorie

over Cinema in Context

echt veranderen’
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Filmwetenschapper Robert C. Allen

tweederde van alle Amerikanen in kleine
plaatsjes woonde met minder dan tweeënhalfduizend inwoners. Vaak worden de resultaten
uit grote steden echter wel gepresenteerd als
de resultaten van een heel land, maar dat is
niet representatief. Zo woonde in 1910
negentig procent van alle Afrikaanse Amerikanen in het zuiden van de Verenigde Staten,
waarvan zeventig procent op het platteland.
Op 16 mei 1896 werd sociale en economische
apartheid legaal door een beslissing van het
Hooggerechtshof. De eerste commerciële filmvoorstellingen vonden plaats op 23 april
1896. Deze twee geschiedenissen lopen dus
vrijwel parallel en de filmervaringen van Afrikaanse Amerikanen verschillen dan ook
wezenlijk van die van andere Amerikanen. De
apartheid zorgde ervoor dat zwarte Amerikanen tot 1960 op het balkon van een theater
moesten zitten of gewoon niet werden toegelaten. Je zou dus kunnen zeggen dat ze geen
deel uitmaakten van de eerste vijfenzestig

jaar van de filmgeschiedenis, maar ik denk
dat juist de afwezigheid van zwarte Amerikanen essentieel is voor ons begrip van de filmgeschiedenis.’
‘Als we alleen kijken naar de mensen die wel
naar de film gingen, negeren we veel informatie die de vertoninggeschiedenis ons biedt.
We weten bijvoorbeeld dat religie in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten, lange
tijd bepaalde wie naar de film ging en wie
niet. De grootste kerkgemeenschappen in het
zuiden van de Verenigde Staten waren tegenstanders van de cinema. Niet vanwege de
inhoud van bepaalde films, maar vanwege de
connectie met de moderniteit. Mijn grootvader was bijvoorbeeld een baptist en heeft in
zijn hele leven nooit één film gezien. Je zou
kunnen zeggen dat mijn opa dus geen onderdeel uitmaakt van de filmgeschiedenis, maar
het is juist zo boeiend om te kijken naar de
redenen achter de weerstand tegen de cinema. Ik denk dat filmstudies een interessanter

onderzoeksveld wordt als we de sociale dimensies van de filmgeschiedenis in ogenschouw
nemen; als we niet alleen kijken naar waar
films werden vertoond, maar ook naar waar ze
niet werden vertoond. De plaats waar films
worden gedraaid is nooit van groot belang
geweest in filmstudies. Het draait altijd om
individuele films en als die al een relatie hebben met een bepaalde plek, dan is het met het
mythische Hollywood. Zodra je de definitie
van cinema iets breder neemt en ook naar de
sociale ervaring kijkt, dan wordt ‘plaats’
opeens een stuk belangrijker. De relatie tussen cinema en de plek waar films vertoond
werden, wordt dan gecompliceerder. De filmgeschiedenis komt veel dichterbij, het wordt
iets wat zich niet alleen in Hollywood
afspeelt, maar ook in onze eigen woonplaats.’

Cinema in Context

‘Met het werk dat hier in Amsterdam gedaan
wordt kunnen we veel interessante vragen

we vragen oproept. Vragen waar we vroeger
nooit aan gedacht zouden hebben. De studie
naar de relatie tussen cinema en plaats kan de
filmtheorie echt veranderen. Maar ook verbaal
onderzoek is belangrijk, het is zeer leerzaam
om te zien hoe mensen in de praktijk met film
omgaan.’
‘De komst van video en dvd laten ons zien hoe
beperkt de traditionele filmtheorie eigenlijk
is. Die theorie vertelt ons bijvoorbeeld dat het
plezier dat een Hollywood-film oplevert, sterk
gerelateerd is aan het verhaal, aan de uiteindelijke oplossing van een probleem. Sinds ik
een dochter heb weet ik dat kinderen daar
heel anders over denken. Voor een driejarige
betekent het einde van een film alleen dat het
tijd is om de band terug te spoelen om verder
te kunnen kijken. De traditionele filmtheorie
gaat er ook van uit dat iemand alleen naar de
bioscoop gaat, daar in een zaal vol vreemden
zit en na afloop direct naar huis gaat. Maar
dat geldt, wederom, alleen voor mensen die
veel met film bezig zijn. Voor de grote meerderheid van de bioscoopbezoekers is film
slechts een onderdeel van het avondje uit, die
gaan niet in hun eentje naar de bioscoop.

‘Mensen praten voordat ze een film
zien, mensen praten nadat ze de film
gezien hebben en misschien praten
ze ook wel tijdens de film’
Mensen praten voordat ze een film zien, mensen praten nadat ze de film gezien hebben en
misschien praten ze ook wel tijdens de film.
De film zelf is niet altijd even belangrijk. Dat
heb ik ook gemerkt toen ik met mensen sprak
die in de jaren dertig van de vorige eeuw als
jonge mensen naar de bioscoop gingen. Ze
weten vaak nog precies hoe het theater eruitzag, in welke rij ze meestal zaten en hoeveel
ze moesten betalen om naar binnen te komen.
Over de films zelf herinneren ze zich vaak bar
weinig.’

Nerveus

‘Ik denk dat iedereen wel eens tegen een
vriend heeft gezegd “deze film moet je echt
zien”, waarna je samen met die vriend de film
nog een keer ging bekijken. Je bent wat nerveus en kijkt opzij of die vriend de film wel
leuk vindt. Jij ervaart de film anders dan de
eerste keer, maar die vriend ervaart hem ook
heel anders dan wanneer hij alleen was
gegaan. Misschien lacht hij wel om een grap
die hij niet zo leuk vindt, alleen om jou niet
teleur te stellen. De relatie tussen film en kijker is dus nooit zo rechtlijnig als vaak wordt
aangenomen in filmstudies, juist omdat film
een sociale aangelegenheid is. Dat films nu
steeds vaker thuis worden bekeken, verandert
daar weinig aan. Mensen gaan wel minder
vaak naar de bioscoop, maar blijven sociale
wezens. Al heel vroeg in ons leven zijn we ons
bewust van ‘de ander’, van het feit dat we
niet alleen zijn en daardoor is de idee dat we
in isolement naar een film kijken absurd. Ook
als we thuis alleen naar een film kijken, kijken we toch vaak naar een film die ons door
vrienden aangeraden is, of die in de markt
gezet is als een film die je gezien moet hebben, omdat je anders ‘iets mist’. Ook het illegaal uitwisselen van films komt voort uit dat
sociale verlangen om ‘erbij te horen’. Het
wordt daardoor lastig om na te gaan wie welke
films ziet, maar voor het verleden is dat wel
vast te stellen. Ik hoop dat Cinema in Context
en soortgelijke projecten de filmwetenschap
ervan kunnen overtuigen dat de vertoning
van films minstens evenveel interessante
informatie op kan leveren als de films zelf.’!
GdWZgi8#6aaZc^hYZ`ZncdiZ"heZV`ZgdeYZXdc[ZgZci^Z
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astig hoor, zo’n filmmaker als de Canadees
Bruce Bailey. Wordt zijn werk geconserveerd, waarbij er alles aan wordt gedaan om
de oorspronkelijke look van de film te herscheppen, blijkt dat Bailey liever had gehad
dat zijn film op modern filmmateriaal werd
geprint, met de kleuren die hij tegenwoordig mooi vindt.
Hoe ga je om met de wensen van een nog
levende filmmaker? Zomaar een van de
kwesties die ter sprake kwamen op de Super
8-conserveringsbijeenkomst, onderdeel van
het Starting from Scratch-programma van
het afgelopen International Film Festival
Rotterdam. Op de bijeenkomst bogen zo’n
vijftien professionals, voor de helft afkomstig uit Nederland, zich over de conservering van Super 8-film. Er is in ons land nog
relatief veel kennis over Super 8 voorhanden, doordat er twee kleine Super 8-laboratoria zijn.
Aangezien films in archieven onderdeel uitmaken van het cultureel erfgoed, moeten zij
geconserveerd worden. Super 8 is een
omkeerfilm, wat bij het filmen in tegenstelling tot de industriestandaard 35mm geen
negatief oplevert, maar een reeds ontwikkelde film (al bestaat er ook een negatieffilmversie van Super 8, die in dit artikel verder buiten beschouwing gelaten zal worden). Super 8 vertonen betekent dus een
kans op beschadiging van het origineel,
waardoor een gedegen visie op conservering
onontbeerlijk is. Daar komt bij, dat het
sinds kort onmogelijk is nog een Super 8kopie van een Super 8-kleurenfilm te
maken, omdat fabrikant Kodak de Super 8printfilm heeft afgeschaft.
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Op de discussiebijeenkomst, waar filmmakers, distributeurs en vertegenwoordigers
van laboratoria en archieven aanwezig
waren, deden wel meer ethische vragen de
ronde. Bijvoorbeeld, wat wil men conserveren bij een restauratie: alleen het beeld of
meer, zoals de ervaring? Onder Super 8gebruikers bevinden zich veel puristen.
Sommigen zouden opblazen naar 35mm
zelfs een gotspe vinden; Super 8 hoort volgens hen klein te worden vertoond, liefst
met de projector ratelend in de zaal. Voor
velen is Super 8 omhangen met nostalgie;
een van de twee Nederlandse labs die Super
8-films overzet naar dvd, voegt op verzoek
zelfs het ratelende geluid van een projector
aan de dvd toe.
Ook de vraag wat nu precies conservering is,

:g^h^cdchaVcYgZaVi^Z[
kZZa`Zcc^hdkZgHjeZg-!
YVc`o^_ilZZ`aZ^cZHjeZg
-"aVWdgVidg^V
kwam aan de orde. Er bestaat passieve en
actieve conservering: bij passieve conservering sla je de materialen op onder de beste
omstandigheden. Bij actieve conservering
maak je een nieuwe kopie, waarbij ervoor
gekozen kan worden om die kopie verder te
vertonen en het origineel veilig op te bergen. Als de filmmaker nog leeft, kan deze
betrokken worden bij het conserveringspro-

ces, en de intenties van filmmakers kunnen
gedocumenteerd worden voor toekomstige
conserveringen. Eén deelnemer drong aan
op het gebruik van de term ‘interpretatie’
in plaats van ‘conservering’, omdat er toch
altijd een subjectief element bij komt kijken.
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Door het wegvallen van de Super 8-kopieeroptie is een 16mm-kopie momenteel de
meest reële mogelijkheid voor actieve conservering. Op de discussiebijeenkomst werd
die optie besproken door Ludwig Draser van
het Berlijnse laboratorium Andec. Volgens
hem is echter alleen het Internegative 2materiaal van Kodak goed genoeg om alle
contrasten juist weer te geven. Probleem is
het omkeermateriaal, zoals bijvoorbeeld
Kodachrome, dat een zodanig groot contrastbereik heeft, dat het moeilijk in kopieen terug te vangen is. Draser kwam nog met

een andere, relatief dure mogelijkheid: via
een tussenstap op 16mm-internegative kan
de film naar Super 8-positief worden
geprint.
Een andere mogelijkheid is digitalisering
met een digital intermediate: scannen onder
hoge resolutie, softwarematig bewerken en
dan terugschrijven naar film. Het pleidooi
hiervoor werd met verve gehouden door
Giovanna Fossati van het Filmmuseum, maar
zij vond Draser tegenover zich. Volgens hem
zijn filmscanners gebouwd voor negatieffilm
en is er geen scanner die het contrast en de
kleurstelling van Kodachrome-omkeerfilm
kan vangen. Fossati was het daar niet mee
eens, maar helaas was er niemand aanwezig
van Haghefilm, de conserveringstak van het
Nederlandse lab Cineco, om hierop in te
gaan.

=ZiVaiZgcVi^Z[kVcXdb"
eaZZiY^\^iVaZXdchZgkZg^c\
lZgYYddgYZYZZacZbZgh
VVcYZY^hXjhh^ZkZgldgeZc
Het alternatief van compleet digitale conservering werd door de deelnemers aan de
discussie verworpen. Vooralsnog zijn er volgens hen geen digitale opslagmedia waarvan bewezen is dat ze de tand des tijds
doorstaan, zoals film dat kan. Er zou
gewacht kunnen worden totdat de digitale
revolutie zover is dat films wel goed
gescand kunnen worden en dat digitale

opslag verantwoord is. Maar wanneer dat als
enig alternatief wordt gezien, zullen vele
Super 8-films lang niet te zien zijn.

IZd=ZgcVcYZo

Een praktisch voorbeeld van filmconservering kwam van Christophe Bichon van Light
Cone. Deze Franse distributeur van experimentele films heeft een aantal Super 8-films
van de overleden filmmaker Teo Hernandez
in distributie en ook van de tegenwoordige
eigenaar van diens films Michel Nedjar.
Omdat Hernandez’ films door het ontbreken
van 8mm-apparatuur in de filmtheaters
amper meer werden verhuurd, besloot men
een tijd lang de verhuuropbrengst van Nedjars films opzij te zetten. Daardoor kon twee
jaar geleden een 16mm-print worden
gemaakt van de film Lacrima Christi (1980),
die nu weer volop verhuurd wordt. Van Hernandez’ andere films werden digitale kopieen gemaakt, wat door puristen wordt gezien
als ‘moord op de meester van Super 8’.
Tijdens de discussie kwam vanuit de laboratoria de vraag hoeveel behoefte er is naar
Super 8-conservering, maar daar werd door
de aanwezigen van het Filmmuseum niet op
ingegaan. Dit was, naast de vele afmeldingen en het feit dat het gesprek slecht werd
geleid, een van de zwakke punten van de
discussie: niet alle kaarten kwamen op
tafel. Verder was dit een lovenswaardig initiatief en is het Rotterdamse filmfestival
een uitstekend podium om ook in de toekomst ontmoetingen tussen Nederlandse en
buitenlandse vakmensen te organiseren. !
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Gilliam tekent tijdens het interview voortdurend poppetjes en doosjes op zijn blocnote.
Gesloten doosjes, met één schaduwkant. Ze
zijn als zijn films: het is altijd een verrassing
wat erin zit, maar het heeft hoe dan ook
zwarte randjes. Tideland, naar het gelijknamige boek van Mitch Cullin, is minder chaotisch dan zijn eerdere werk. Er zijn wel de
gebruikelijke onorthodoxe camerastandpunten en fantasiesequenties, maar zonder Gilliameske handelsmerken als mensen die door
muren bewegen, identieke begin- en eindshots en een held die droomt van een obscure vrouw. Desondanks verontrust Gilliam met
Tideland meer dan ooit.
Tideland is volledig gefilmd vanuit de belevingswereld van een klein meisje, maar de
leeftijdsclassificatie zal wel hoog uitvallen?
‘Dat is precies wat me zo mateloos irriteert.
The Brothers Grimm werd in Amerika op dertien jaar gezet. Belachelijk, het is een film
voor kinderen. Miramax testte ’m op zeventien- tot vijfentwintigjarige mannen, als
actiefilm! Ik vroeg vervolgens om een familiefilmtest, waarna de waarderingscijfers
omhoogschoten. Bij Miramax snapten ze er
niks van, terwijl het zo simpel is: kinderen
zijn gek op de Grimm-materie. Maar het zou
te angstaanjagend zijn, omdat paarden kinderen opeten. Ja, en…? Kinderen kunnen
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dat prima van de werkelijkheid onderscheiden, het zijn de ouders die moeilijk doen.
Maar ja, kinderen mogen ’m dus niet zien.
Ik denk zelf dat Tideland een van mijn beste
films is. Er ligt een vergelijkbare motivatie
aan ten grondslag als destijds bij Brazil
(1985). Toen wilde ik het punt maken dat
Amerika terroristen creëert, omdat het terroristen nodig heeft om de militaire uitgaven te
verantwoorden. Nou ja, wat dat betreft doen
ze hun werk erg goed op dit moment. Ook
Tideland is gemaakt om te testen hoe de
wereld ervoor staat. Opmerkelijk genoeg wist
mijn testpubliek dit keer niet meteen wat ze
ervan moesten vinden. Sommigen wezen hem
direct af, Michael Palin van Monty Python
liep weg bij de vertoning. Dat vond ik interes-
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IZggn<^aa^Vb

sant. De volgende ochtend belde ik ’m en hij
zei: “Er waren meerdere dingen die me niet
bevielen, maar het grootste probleem is dat
de beelden nog steeds in mijn hoofd zitten.
Dus het is of de beste film die je ooit hebt
gemaakt, of de slechtste.” Dat vond ik een
briljante reactie. Ik wil dat deze film blijft
hangen en dat mensen nadenken over de
wereld die we krijgen voorgeschoteld waarin
kinderen alleen maar slachtoffers zijn. Ik
erger me eraan hoe van seksualiteit en kinderen tegenwoordig politiek wordt gemaakt. Er
waart een hysterie rond, alsof mensen weten
dat ze de wereld niet in de hand hebben en
zich dan maar vastklampen aan het waken
over hun kinderen. Ik heb mijn eigen drie
kinderen zien opgroeien en dan weet je dat
kinderen anders zijn dan in de media. Misbruik bestaat, maar het wordt uitvergroot.
Kinderen zijn sterk en veerkrachtig. Als ze
vallen, stuiteren ze terug. Zo is het ook met
hun verbeelding.’
Jeliza-Rose raakt anders wel een deel van haar
onschuld kwijt. Haar sneeuwwitte huis bladdert langzaam af en ze verliest steeds meer
denkbeeldige vriendjes.
‘Ze verandert wel, maar ik heb het idee dat ze
terugstuitert. Ik maak me niet zo’n zorgen
om haar. Wat veel mensen verontrustend vinden, zijn de scènes waarin ze de achterlijke
Dickens opmaakt. Omdat daar de seksualiteit
loert. Maar dat is een volwassen invulling.
Voor die twee zelf – de ene fysiek een kind en
de andere mentaal – is het een onschuldig
spel. Ik oordeel niet in de film. Veel mensen
haken aan het begin al af, als zij Jeffs dagelijkse spuit heroïne klaarmaakt. Zo zien kinderen de wereld: als pa en ma een blik bonen
nodig hebben om te overleven, kookt ze een
blik bonen. Nu maakt ze de drugs klaar. Het
is zo moeilijk voor mensen om hun eigen

ÈI]Z7gdi]Zgh<g^bbodj
iZVc\hiVVc_V\ZcYo^_c
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deZiZc#?V!Zc½4É
visie even opzij te zetten en onbevangen te
kijken wat er gebeurt. Ik wilde het laten zien
zoals een kind het ziet, een beetje uitvergroot en een beetje magischer.’
Misschien ook luchthartiger? Neem nou die lik
pindakaas die Jeliza-Rose in haar vaders dode
mond smeert?
‘Precies! Dat is toch grappig? Je hoeft het niet
afschuwelijk te vinden, je kunt kiezen: je
wijst het meteen af, of je durft erom te
lachen. Ik denk dat mensen hun werkelijke
gevoel voor humor langzaam vervangen door
een oppervlakkig idee over waar je wel en
niet om mag lachen. Leer eens te lachen om
de rare, verontrustende dingen van het leven.
Lachen is namelijk een heel goed overlevingsinstrument.’
Hoofdrolspeler Jodelle Ferland had dus zelf ook
de grootste lol op de set?
‘Ze genoot van elk moment. Mijn vaste grap is
dat ik op mijn vierenzestigste opnieuw het
kind in mezelf heb ontdekt, en dat het een
klein meisje bleek te zijn. We hebben de film
spelenderwijs gemaakt. Ik heb haar helemaal
niet geregisseerd, ik legde alleen situaties uit:
daar is de spiegel, je hebt een pruik op je
hoofd, hier heb je wat spullen, ga je gang. Of:
hier is de kamer, hier is je dode vader en je
gaat op zijn schoot zitten. Zij verraste ons
steeds met de keuzes die ze maakte. En soms
stonden we achter de camera met kromme
tenen en dachten: dit is gênant, ze moet een

klein meisje voorstellen, maar ze praat als
een achttienjarige. Dan bleek dat ik me ook
vergiste in hoe een negenjarig meisje denkt
en doet. Dat maakte het zo interessant.’
Want alleen kinderen en gekken vertellen de
waarheid in uw universum?
‘Mijn films zitten inderdaad vol met gekken,
kinderen en drugverslaafden, omdat zij allemaal een soort vreemde onschuld hebben.
Mijn films zijn als Alice in Wonderland, waarin je door een vergrootglas en vanuit een
totaal andere hoek naar de wereld kijkt. In
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uitgestorven culturen werden gekken als heilig gezien, omdat hun afwijkende blik inspiratie schonk. Dat probeer ik ook, in een
voortdurende strijd met de buitenwereld die
zegt dat je te oud bent om te dromen. Maar
zonder die dromen zou ik niet weten wat het
doel van het leven is.’
Toch zit Jeliza-Rose tijdens de busrit naar het
platteland nadrukkelijk naast de nooduitgang.
Is dat het moment dat de werkelijkheid had

moeten ingrijpen en iemand haar had moeten
redden?
[Glimlacht] ‘Kan best. Kijk, daarom maak ik
films, zodat mensen er iets bij denken. Misschien was dat het moment dat ze zelf de
keuze had kunnen maken. Maar te laat, ze
blijft bij papa.’
Nog zo’n kijkersvraag dan: wat is de symboliek
van de smileys?
‘Dat was Jeffs idee. Hij wilde een tatoeage
van een smiley op z’n arm waar hij de heroïnespuit inzet. En omdat papa er één heeft,
heeft z’n dochter een grote smiley op de
muur van haar kinderkamer geschilderd.’
Maar ze wordt er bang van?
‘Nee, ze schrikt van een voorbijtrekkende
schaduw op de muur, als een voorteken. Wat
grappig dat in die scène de smiley opviel. Dat
komt door mijn werkwijze met groothoeklenzen. Als ik lange lenzen zou gebruiken, zou
ik precies focussen op de schaduw, zodat het
overduidelijk is waaraan de kijker moet denken. Nu laat ik ruimte om je eigen film te
creëren.’
Heeft u uw eigen kinderen wel eens gecensureerd?
‘Nooit. Wat ik had moeten doen is mijn zoon
verbieden televisie te kijken. Hij was bang
om van ons huis tweehonderd meter naar de
winkel te lopen, omdat buiten moordenaars
en verkrachters rondliepen. Ik probeerde ’m
aan z’n verstand te brengen dat hij in zijn
leven waarschijnlijk maar met een klein beetje ellende te maken zou krijgen en dat de
wereld meestal veilig is. Maar dat klopte niet
met het wereldbeeld dat hij van de televisie
had geleerd, en hij vond mij daarom een
slechte vader.’

Had u vroeger zelf denkbeeldige vrienden?
‘Nee, maar ik creëerde wel eigen werelden.
We woonden op het platteland, tegenover
een moerasgebied. Daar werden allerlei rekken en kasten ingegooid, waar mos op groeide. Ik klom langs die kooien naar beneden,
het werd een soort sprookjesrijk. Sprookjes
waren trouwens de eerste verhalen die ik las,
die vormden mijn blik op de wereld. Ik deed
wat sprookjes ook doen; ik nam mijn natuurlijke omgeving van bossen en meertjes en
maakte ’m iets magischer – dan heb je als
kind gewoon meer lol.’
Over fantasiewerelden gesproken. Is er na
David Lynch, de Coen-broers, Tim Burton en
Terry Gilliam nog plaats voor nieuwe surrealistische dromers in Hollywoods formulefabriek?
‘Op animatiegebied gebeurt er wel het een en
ander, kijk naar Rosto AD uit Nederland,
maar in live-action? Een van mijn favorieten
van vorig jaar was Kung Fu Hustle van Stephen Chow. Zo grappig, raar en uitzinnig, dat
had ik nog nooit gezien. En Jan Švankmajer
is nog steeds een grote inspiratiebron. Altijd
verontrustend omdat zijn films zo meaty zijn,
er is in zijn films altijd vlees dat kruipt en
vliegt en likt.’
Zou tegenwoordig een religieuze satire als Life
of Brian (1979) nog gemaakt kunnen worden?
‘Platenmaatschappij EMI stak destijds geld in
de film, maar twee dagen voordat we naar
Tunesië vertrokken voor de opnamen, trokken ze de stekker eruit. De enige reden dat
Life of Brian er toch is gekomen, is omdat
George Harrison ons geld gaf. Pink Floyd gaf
ons geld voor The Holy Grail (1975). Python
is altijd gered door popsterren, ook Led Zeppelin en Elton John schonken ons geld. We
hebben dus altijd buiten het systeem om
gewerkt. Als we nog met dezelfde groep
mensen waren, zouden we nu, zeker na Mel
Gibsons The Passion of the Christ (2004),
opnieuw een Life of Brian maken. Met of zonder steun van de studio’s.’!
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Macaber, magnifiek, muzikaal
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avonturen van Kapitein Rob.
Wie was de maker van De duivel is
Hoe ontdekte u dat Kuhn ook filmeen vrouw?, vroegen we ons af in
een gangbare techniek.’
affiches heeft gemaakt?
Skrien 5 van 2001, toen dit bloedWat gaf voor u de doorslag bij de
‘Dat kwam spontaan ter sprake tijmooie affiche besproken werd in
dens een interview met zijn wedu- identificatie?
de rubriek ‘Schatten van het Film‘Mevrouw Kuhn vertelde dat de afwe in 1977. Zij herinnerde zich
museum’. Ook van twee andere
toen met name affiches met Marle- fiches gemaakt zijn in hun verloNederlandse affiches van Marlene
vingsperiode. Het Filmmuseum
Dietrich-films uit de periode 1933- ne Dietrich.’
heeft drie anonieme Nederlandse
1935 was de ontwerper onbekend. Hoe ging Kuhn te werk?
affiches van Dietrich, die alledrie
‘Mevrouw Kuhn vertelde dat hij
Auteur Lex Ritman komt nu met
uit deze periode dateren. Die affikleine afbeeldingen met een vereen verrassende onthulling: de
ches zijn gezien de belettering en
ontwerper is Pieter Kuhn, tekenaar grotingsprojector op een muur
het gebruik van steeds één domivan de legendarische stripreeks De projecteerde. In de jaren dertig
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nante kleur zonder twijfel van één
hand. Bovendien liet Paramount
altijd slechts één affiche per film
maken en deed Kuhn al zijn reclamewerk anoniem. Alles bij elkaar
opgeteld was het duidelijk.’
Paul van Yperen
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Gerlinda Heywegen
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o^_cY^Z[^abhkVV`odg^Y^XjjaYVi\ZZc
lZaYZc`ZcYbZchYZ^YZZ chZg^Zjh
`VccZbZc4:c]dZ`jccZcWZeVVaYZ
[^abh^c[dgbVi^ZWZkViiZc!Y^Zi^_YZch
YZWZigZ[[ZcYZegdYjXi^ZeZg^dYZhj^i"
haj^iZcY^cWZhadiZcdkZg]Z^Yh`g^c\Zc
WZ`ZcYlVh4Paul van de Graaf

‘Klaatu barada nikto’, luidt de boodschap van
een buitenaards wezen dat zijn buitenaardse
voertuig geparkeerd heeft in een park in
Washington. Hij komt in vrede, maar de mensen willen niet naar zijn wijze woorden luisteren. Het merkwaardige van deze pacifistische bezoeker is dat hij uiterlijk niet verschilt van de moderne mens, tot de kleding
aan toe. Maar in ethisch opzicht staat hij op
een heel ander niveau en hij blijkt zomaar
uit de dood te kunnen opstaan, wat onder de
aardbewoners op onbegrip stuit en met
agressie wordt beantwoord. The Day the Earth
Stood Still (Robert Wise, 1951) is een fabel vol
christelijke symboliek over de menselijke
onwil tot verlossing.
Vier jaar eerder had bij het plaatsje Roswell
in New Mexico een opzienbarende gebeurtenis plaatsgevonden. Buitenaardse wezens
zouden per vliegende schotel op aarde zijn
geland, om na een kort bezoek weer te verdwijnen. Verschillende mensen beweerden
korte tijd ontvoerd te zijn geweest door de
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raadselachtige wezens. Overheidsdiensten
doken erop. Daarna werd het verdacht stil.
Wel kwam vervolgens een lawine aan sciencefictionfilms op gang, vol vliegende schotels
en buitenaardse monsters, hetgeen de serieuze aandacht afleidde. Volgens complottheoretici is het verweven van allerlei (mis)informatie in die films een aanwijzing dat
Hollywood moet hebben deelgenomen aan
een geheim regeringsprogramma. Want voor
The Day moet zijn geput uit de allesbehalve
openbare getuigenissen van ontvoeringsslachtoffers.
Een andere film uit 1951, The Thing from
Another World, gaat over de confrontatie van
een groep Amerikaanse wetenschappers met
een buitenaards wezen op Antarctica. De
regie-credit ging naar Christian Nyby, maar
de gezaghebbende Halliwell’s Film Guide (editie 1991) vermeldt tussen haakjes: ‘with mysterious help, either [Howard] Hawks or Orson
Welles’. The Thing zit vol frappante details.
De optische verschijnselen rond de landingsplek van het ruimteschip en de verschijningsvorm van het wezen zijn identiek aan
de beschrijvingen in geheime rapporten over
het Roswell-incident. Het rare is dat die pas
jaren later publiekelijk bekend werden.

DchX]jaY^\
Filmhistoricus Bruce Rux – als onnavolgbaar
expert in de mysteriekunde zelf een groot
vraagteken – zette de feiten op een rijtje.
Hoe konden de makers over deze (toen nog)
geheime informatie beschikken? Wie had ze
ingelicht? Waarom brachten ze het op deze
manier naarbuiten?
In zijn studie Hollywood vs. the Aliens: The
Motion Picture Industry’s Participation in UFO
Disinformation (Berkeley, 1997) laat Rux ons
met andere ogen kijken naar ogenschijnlijk
onschuldige films. Rux’ levenswerk werd
door de serieuze (lees: officieel erkende)

=ZigdYZ\ZkVVg^hilZZaZY^\/
Xdbbjc^hiZcZcWZodZ`ZghkVc
YZgdYZeaVcZZiBVgh

media besproken als een curiositeit, waarmee
het boek op dezelfde hoop belandde als het
onderwerp dat erin ontleed wordt – het amusement. De turf van dik zeshonderd bladzijden lag onlangs voor nog geen vijf euro op
de ramsjtafel van het American Book Center
in Amsterdam, met als aanbevelingstekst
‘Crazy conspiracists’. Daarmee was de cirkel
rond – de ontmaskering van onschuldig vermaak onschuldig gemaakt.
Rux claimt niet alleen te staan. Achter in zijn
boek is (benevens een register dat alleen
ervaren puzzelaars zullen doorgronden) een
bronnenlijst van tientallen pagina’s opgenomen. Het is onduidelijk hoe serieus Rux zichzelf neemt, want gaandeweg ondergraaft hij
steeds opzichtiger zijn eigen theorieën. Zo
beweert hij dat onder Republikeinse presidenten systematisch films zijn gemaakt met
vijandige buitenaardse wezens en onder
Democratische presidenten films met vriendelijke buitenaardse wezens. E.T. (Steven
Spielberg, 1982) kwam echter tijdens het
bewind van de Republikein Ronald Reagan
tot stand en Independence Day (Roland
Emmerich, 1996) onder de Democraat Bill
Clinton.

8dccZXi^Zh
Wellicht onbedoeld demonstreert Rux met
zijn omgevallen videokast waarom film-kij-

ken en complot-denken in elkaars verlengde
liggen. In een Hollywood-film heeft elk
teken een betekenis. Als de camera inzoomt
op een manchetknoop, weten we dat die
manchetknoop een aanwijzing vormt voor de
ontrafeling van de intrige. Het insigne op de
knoop verraadt de drager bijvoorbeeld als lid
van een zeker geheim genootschap. Iemand
die zich dagelijks urenlang in zo’n hermetisch universum verliest, kan een visie op de
wereld ontwikkelen, waarin elk detail een
clou is. Die redeneertrant – overigens een
amusant gedachtespel – ligt ten grondslag
aan Hollywood vs. the Aliens.
En zo voert Rux het presidentschap van
Ronald Reagan terug op diens verleden als
acteur. Tijdens de communistenjacht onder
senator McCarthy zou Reagan (van 1947 tot
1952 voorzitter van de Screen Actors Guild)
als FBI-informant hebben gefunctioneerd
door collega’s met communistische sympathieën op de zwarte lijst te laten zetten.
Decennia later mocht Reagan, als bewoner
van het Witte Huis, zich laten huldigen als
bedwinger van het communistische sovjetmonster.
Op zijn beurt overlegt Rux een lijst van personen die het rode gevaar in Hollywood van
binnenuit bestreden. Het rode gevaar is daarbij tweeledig (communisten en bezoekers van
de rode planeet Mars) en Hollywood een ruim
begrip (grofweg de film- en televisie-industrie van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië). Iedereen die in de Tweede Wereldoorlog zijn land verdedigde is verdacht vanwege de contacten met het defensieapparaat,
dat na het Roswell-incident (dat vrijwel
samenviel met het begin van de Koude Oorlog) infiltreerde in de filmwereld.
Reden om het werk van regisseurs als Roger
Corman (driejarig dienstverband US Marine)
en Jack Arnold (maker van voorlichtingsfilms
voor de regering) met een speciale bril te

bekijken. Ook de James Bond-films, gebaseerd op de boeken van Ian Fleming (tijdens
de Tweede Wereldoorlog bij de inlichtingendienst van de Britse Marine) zitten vol sleutels naar verborgen waarheden. Hoogtepunt
in die reeks is On Her Majesty’s Secret Service
(1969), waarin Telly Savalas (voormalig lid US
State Department) als de schurk Blofeld jonge
vrouwen onderwerpt aan een programma van
geestelijk manipulatie. De later in de adelstand verheven Diana Rigg treedt in die film
met James Bond in het huwelijk. Eerder
speelde ze Emma Peel in de serieThe Avengers, naast Patrick Macnee, die in de Tweede
Wereldoorlog een collega van Fleming was.
Van Corman loopt – via regisseur Ed Wood
Jr – een lijn naar Tim Burton, die met Mars
Attacks! (1996) een eerbetoon bracht aan de
sf-pulpfilm van de jaren vijftig en tevens de
ernst van de bevindingen van gerespecteerde
UFO-logen onderuithaalde.
Maar de amusementsindustrie was al voor het
Roswell-incident een werktuig van de overheid. Met zijn roemruchte radiohoorspel van
The War of the Worlds deed Orson Welles in
1938 niets anders dan testen hoe de Amerikaanse bevolking zou reageren op een invasie van marsmannetjes. Welles, gelieerd aan
president Franklin D. Roosevelt en gespecialiseerd in mystificaties, werkte in opdracht
van de regering. De uitleg dat hij ‘onbedoeld’
voor zo veel commotie zorgde, gaat er bij Rux
niet in.

GddY!olVgiZcl^i
Een van de technische adviseurs van Roger
Corman was William Joseph Bryan Jr, voormalig codeermachinedeskundige van de CIA
en hoofd van de brainwashing-afdeling van
de Amerikaanse luchtmacht gedurende de
Korea-oorlog, waaraan ook generaal MacArthur verbonden was. Bryan gebruikte zijn
expertise op het gebied van geestelijke mani-

pulatie (mind-control) bij de totstandkoming
van The Manchurian Candidate (John Frankenheimer, 1962), waarin een man gemanipuleerd wordt tot het plegen van een aanslag
op een ongewenste presidentskandidaat.
Deze beproefde hersenspoelmethode is volgens Rux daadwerkelijk gebruikt om de waarnemers van het buitenaardse leven in ons
midden onschadelijk te maken. De grens tussen feit en fictie is dan vervaagd bij de
auteur, die zich aansluit bij Gray Barker, die
in 1956 in zijn boek They Know Too Much
About Flying Saucers onthulde dat een drietal
‘mannen in zwarte pakken’ hem bezocht met
de waarschuwing zijn ervaringen met vliegende schotels niet te onthullen. Dit gegeven vormde de basis voor de sciencefictionkomedie Men in Black (Barry Sonnenfeld,
1997), waarin de titelhelden (gespeeld door
Will Smith en Tommy Lee Jones) in opdracht
van de regering buitenaardse ontmoetingen
uit het geheugen van ooggetuigen wissen. De
blanke agent merkt daarin achteloos op dat
de uitvinding van steeds weer nieuwe
geluidsdragers hem er telkens opnieuw toe
dwingt The White Album van The Beatles te
kopen. Achterliggende suggestie is dat niet
de aliens van een rode planeet of de aliens
met een rode ideologie de mensheid in gijzeling houden, maar een monsterverbond van
het conservatieve establishment met de amusementsindustrie. Kennedy, Carter en Clinton
waren slechts korte onderbrekingen van de
hegemonie van rechts, dat met Eisenhower,
Nixon, Reagan, Bush Senior en Bush Junior
ruim een halve eeuw de wereld domineert.
Niet alleen de sciencefictionfilms bestendigen die macht, maar de hele naoorlogse amusementsindustrie, die de massa zand in de
ogen strooit.
Over de boodschap in die bedrieglijke cadeauverpakking gaat de volgende aflevering van
deze serie... !
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Peter Benchley
65, PRINCETON NJ, 12 FEBRUARI,
LONGAANDOENING

6bZg^`VVchhX]g^_kZgZchXZcVg^hi!
\ZZhiZa^_`kVYZgkVcYZZZghiZbd"
YZgcZ WadX`WjhiZg ?Vlh HiZkZc
He^ZaWZg\!&.,*#KddgbVa^\ZheZZX]
lg^iZg kVc egZh^YZci AncYdc 7#
?d]chdc hX]gZZ[ hVbZc bZi 8Vga
<diia^ZW]ZihXZcVg^dcVVgo^_cZ^\Zc
WZhihZaaZg# Dd` lZg`iZ ]^_ VVc YZ
VYVeiVi^Zh kVc o^_c gdbVch I]Z
9ZZeEZiZgNViZh!&.,,ZcI]Z>h"
aVcY B^X]VZa G^iX]^Z! &.-%! bVVg
c^ZiVVcYZkZgkda\[^abhkVc?Vlh#
7ZcX]aZnlVhiZo^ZcVahiZaZk^h^Z"
kZghaV\\ZkZg ^c ?Vlh! Vah bVigddh
^cI]Z9ZZeZcVah;gVc`8gdlc^ch"
]^ZaY! ]dd[YgZYVXiZjg kVc KVc^in
;V^g!^cBgh#EVg`ZgVcYi]ZK^X^djh
8^gXaZ6aVcGjYdae]!&..)#

EZiZg7ZcX]aZnVahiZaZk^h^ZkZghaV\\ZkZg^c?Vlh
HiZkZcHe^ZaWZg\!&.,*

Marquard Bohm
64, WETTER AN DER RUHR, 3 FEBRUARI,
NA EEN LANGE ZIEKTE

9j^ih VXiZjg! WgdZg kVc gZ\^hhZjg
=Vg`7d]b#HeZZaYZo^_cZZghiZgda
^c YZ Yddg ]ZboZa[ \ZgZ\^hhZZgYZ
adlWjY\Zi[^abCVjcY&.+,#DeYZ
`dgiZ [^ab IZggdg 9Zh^gZ &.,& cV
odj]^_\ZZcZ^\ZclZg`bZZgbV"
`Zc#LZalVh]^_iZo^Zc^coZh[^abh
kVcGV^cZgLZgcZg;VhhW^cYZg/9Zg
VbZg^`Vc^hX]Z HdaYVi &.,%! LVg"
cjc\kdgZ^cZg]Z^a^\ZcCjiiZ&.,&!
L^aYlZX]hZa &.,(! 6c\hi ZhhZc
HZZaZ Vj[$6aaZ Ijg`Zc ]ZiZc 6a^
&.,)! ;VjhigZX]i YZg ;gZ^]Z^i
&.,*!HViVchWgViZc&.,+ZcY^Zch
iZaZk^h^ZhZg^Zh 6X]i HijcYZc h^cY
`Z^cIV\&.,'Zc7Zga^c6aZmVcYZg"
eaVioVahDiid0&.-%#Dd`^c9ZiZ`"
i^kZide"W^aaZY0GjYda[I]dbZ!&.+.!
IhX]ZiVc! YZg >cY^VcZg_jc\Z ide"
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=Zi>cBZbdg^VbkVcYZ^ciZgcVi^dcVaZ
[^ablZgZaY!W^_\Z]djYZcZc\ZhZaZXiZZgYYddg
[^ab"ZciZaZk^h^Z_djgcVa^hi=Vch7ZZgZ`Vbe#:Zc
j^i\ZWgZ^YZgZa^_hi^hiZk^cYZcdelll#h`g^Zc#ca#

W^aaZY0=Vg`7d]b!&.,(! @VgaBVn
=Vch ?g\Zc HnWZgWZg\! &.,)! >b
AVj[YZgOZ^iL^bLZcYZgh!&.,+!
EVgVY^hdÄH^ZWZcIV\Zb^ih^ZWZc
;gVjZc O^akZgZc7ZZgkddgYZ]ZaZ
XVhi0 I]dbZ! '%%% Zc AÉVbdjg!
aÉVg\Zci! aÉVbdjg E]^a^e <gc^c\!
'%%%#

Richard Bright
68, NEW YORK, 18 FEBRUARI,
AANGEREDEN DOOR EEN BUS

6bZg^`VVch W^_gdaVXiZjg! heZZaYZ
WdYn\jVgY 6a CZg^ ^c VaaZYg^Z I]Z
<dY[Vi]Zg"[^abh;gVcX^h;dgY8de"
edaV!&.,'$&.,)$&..%#9ZWjiZZgYZ^c
DYYh 6\V^chi Idbdggdl GdWZgi
L^hZ!&.*.#Dd`^cA^dchAdkZ6\"
chKVgYV!&.+.!Vah^cWgZ`Zg^cEV"
c^X ^c CZZYaZ EVg` ?Zggn HX]Vio"
WZg\!&.,&!Yg^Z[^abhkVcHVbEZX"
`^ceV]I]Z<ZiVlVn!&.,'0EVi<Vg"
gZiiVcY7^aani]Z@^Y!&.,(07g^c\bZ
i]Z =ZVY d[ 6a[gZYd <VgX^V! &.,)!
BVgVi]dc BVc ?d]c HX]aZh^c\Zg!
&.,+! Add`^c\[dgBg#<ddYWVgG^"
X]VgY 7gdd`h! &.,,! =V^g B^adh
;dgbVc!&.,.!I]Z>YdabV`ZgIVn"
adg=VX`[dgY!&.-%!Vah8]^X`Zc?dZ
^c DcXZ Jedc V I^bZ ^c 6bZg^XV
HZg\^d AZdcZ! &.-)! 8g^bZlVkZ$
I]ZMNOBjgYZghHVbGV^b^!&.-*!
C^\]i ;Vaah dc BVc]ViiVc H^YcZn
AjbZi!&..,ZcVah;gVc`8g^hX^^c
V[aZkZg^c\)(kVcI]ZHdegVcdhI]Z
LZ^\]i!?VX`7ZcYZg!'%%'#

G^X]VgY7g^\]iVah6aCZg^^cI]Z<dY[V"
i]ZgeVgi>>;gVcX^h;dgY8deedaV!&.,)

Darry Cowl
80, NEUILLY-SUR-SEINE, 14 FEBRUARI,
LONGKANKER

;gVch `db^Z` kVc 7Vh`^hX]Z V["
`dbhi!ehZjYdc^ZbkVc6cYg9Vg"
g^XVj# Ldc cV bZZg YVc ]dc"
YZgYil^ci^\[^abhZZc8hVgkddgYZ
WZhiZbVccZa^_`ZW^_gda^cEVhhjgaV
WdjX]Z 6aV^c GZhcV^h! '%%(# GZ"
\^hhZZgYZ o^X]oZa[ ZZc `ZZg ^c ?V"
adjm XdbbZ jc i^\gZ &.+) Zc
hX]gZZ[ kddg kZghX]^aaZcYZ Z^\Zc
[^abhhXZcVg^dÉhd[bjo^Z`#9ZWjji
^c8djgiZiiZCdgWZgi8VgWdccVjm!
&.*+#7ZWg^aYZhidiiZgVVg`gZZ\gZ"
\ZabVi^\ide"W^aa^c\!dcYZgbZZgVah
`gj^Zg ^c AZ ig^ediZjg ?VXfjZh E^"
cdiZVj!&.*,ZckZghX]^aaZcYZkZg"
kda\[^abh#>ciZgcVi^dcVVaWZ`ZcYhiZ
[^abh lVgZc YZ 7VgYdi"]^ih 8ZiiZ
hVXgZ \Vb^cZ B^X]Za 7d^hgdcY!
&.*+Zc:cZ[[Zj^aaVciaVbVg\jZg^iZ
BVgX 6aa\gZi! &.*+ VahbZYZ AZh
ig^WjaVi^dch YÉjc 8]^cd^h Zc 8]^cZ
E]^a^eeZYZ7gdXV!&.+*!:aaZXVjhZ
eajh! ZaaZ [a^c\jZ B^X]Za 6jY^VgY!
&.,'!IdjX]ZeVh|aV[ZbbZWaVc"
X]ZBVgXd;ZggZg^!&.,)!9Zjm]Zj"
gZh bd^ch aZ fjVgi VkVci ?hjh"
8]g^hi?ZVcNVccZ!&.-'ZcAZhb^"
hgVWaZh8aVjYZAZadjX]!&..*#

Jan Heijs
53, ALKMAAR, 22 FEBRUARI,
LONGKANKER

CZYZgaVcYh [^ab_djgcVa^hi Zc "egd"
YjXZci! j^i\ZkZg! [Zhi^kVaegd\gVb"
bZjg! WZaZ^YhVYk^hZjg Zc X^cZ[^Za#
Deg^X]iZg ^c &.-&! j^i\ZkZg Zc idi
kZg^cYZ_VgZccZ\Zci^\]dd[YgZYVX"
iZjgkVcYZ;^ab`gVci<djYZc@Va[
8jaijjgeg^_h &..&! kddgbVa^\ kddg"
o^iiZgkVcYZ@g^c\kVcCZYZgaVcYhZ
;^ab_djgcVa^hiZc @C;! hX]gZZ[
dkZg [^ab kddg dcYZg kZZa bZZg

H`g^Zc gZYVXiZjg gdcY &.-%! YZ
Kda`h`gVci!YZ<gdZcZ6bhiZgYVb"
bZg!IgdjlZchedgVY^hX]9ZLVVg"
]Z^Y Zc CG8=VcYZahWaVY#Kddgo^i"
iZg kVc YZ Hi^X]i^c\ ;^abj^i\VkZc!
kVcV[ &.-% kZgVcilddgYZa^_` kddg
]Zi ;^ab_VVgWdZ`#@lVbVah`VVgi"
_ZhhX]ZjgYZgkVc]Zi;^abbjhZjb
ZchiV\^V^gZkVc]Zi>ciZgcVi^dcVaZh
;dgjbYZh_jc\Zc;^abZh^c7Zga^_c
iZgZX]i W^_ ;^ab >ciZgcVi^dcVa! ]Zi
[Zhi^kVakVc=jjW7Vah^cGdiiZgYVb!
lVVg]^_dcYZgbZZgejWa^X^iZ^ihbZ"
YZlZg`ZgZc]dd[YgZYVXiZjgkVcYZ
YV\`gVci lVh# HX]gZZ[ hVbZc bZi
;gVchLZhigVZZcW^d\gV[^ZkVc7Vah
FjZ aZ i^\gZ YVchZ! &..+# 6jiZjg
kVcZZcWdZ`dkZgi^Zc_VVg6bhiZg"
YVbh HiVYh_djgcVVa Zc WZodg\Zg
kVc ZZc [VXh^b^aZ"j^i\VkZ kVc ]Zi
WaVYkVcYZ;^aba^\V#
IdZc^c&.-'c^ZbVcY^cCZYZgaVcY
YZ Ol^ihZghZ adlWjY\Zi [^ab :
cVX]iaVc\;jgaVcY8aZbZch@ade"
[ZchiZ^c Zc GZbd AZ\cVoo^! &.-'
l^aYZ j^iWgZc\Zc! `dX]i =Z^_h bZi
YZWZkg^ZcYZkdgb\ZkZg=Zc`GVW"
WZghYZY^hig^Wji^ZgZX]iZcZcWgVX]i
Y^ZdcYZg^cYZhi^X]i^c\;jjgaVcY!
Y^Zdd`j^i\ZkZglZgYkVcYZ;^ab"
`gVci VVckVc`Za^_` hVbZc bZi
_djgcVa^hiL^aaZbDdhiZgWZZ`#=Z^_h
hZaZXiZZgYZ[^abhkddgdcYZgbZZg
]ZiCZYZgaVcYh;^ab;Zhi^kVakddg"
hZaZXi^Z! ]Zi >9;6 Zc ]Zi [Zhi^kVa
kVcBVcc]Z^b"=Z^YZaWZg\#Dd`WZ"
ddgYZZaYZ ]^_ VVckgV\Zc kddg ]Zi
I]j^h`de^Z[dcYh! oVi ]^_ ^c Y^kZghZ
_jgnÉhZcVYk^hZZgYZ]^_]Zi6bhiZg"
YVbh;dcYhkddgYZ@jchi#
=^_ \^c\ ZZc egdYjXi^dcZaZ hVbZc"
lZg`^c\ VVc bZi 9^X` G^_cZ`Z Zc
B^aYgZY kVc AZZjlVVgYZc GdiiZg"
YVb ;^abh# IlZZ kVc ]jc [^abh
deZcYZc ]Zi GdiiZgYVbhZ [Zhi^kVa/
Kdgd"cdkV G^_cZ`Z Zc KVc AZZjl"
VVgYZc! &.-) Zc YZ ^ciZgcVi^dcVaZ
Ze^hdYZc[^ab 8^in A^[Z dcYZg bZZg
G^_cZ`ZKVcAZZjlVVgYZc!@gonh"
oid[ @^Zhadlh`^! @ade[ZchiZ^c! 7aV
IVgg!6aZ_VcYgd6\gZhi^!Bg^cVaHZc!
&..%#KVcV[&..'hVbZclZg`^c\bZi
GjjY BdchiZg ^c ?jgV ;^abegdYj`"
i^Zh# 9VVg egdYjXZZgYZ =Z^_h YZ

heZZa[^abh AVjgV 7VgWVgV BZiZg!
&..)ZcD[[b^cZjgGVbc<^Za^c\!
&..+! bVVg kddgVa iVaadoZ `dgiZ Zc
aVc\Z YdXjbZciV^gZh! kVV` kVc YZ"
WjiZgZcYZ gZ\^hhZjgh# :Zc \gZZe/
9Zdci`Zcc^c\I]dbKZg]Zja!&..'!
DWhZgkVi^dch BdchiZg! &..(! 9^i
`Vc]VgYZgAZZcYZgiEdi!&..(!?d]"
ccnBZ^_Zg?d]c6eeZa!&..(!EgdXZ"
YjgZ,+.ÄI]ZL^icZhhZhidVc:mZ"
Xji^dc ?VVe kVc =dZl^_`! &..*!
D[gZcYV YZ eg^bVkZgV ?VXfjZa^cZ
kVcKj\iZc<gZ\dgBZZgbVc!&..,!
8]^X`^Zh! 7VW^Zh VcY LVccVWZZh
@Vg^c?c\Zg!&...!I]ZBV`^c\d[V
CZl :be^gZ ?dh YZ EjiiZg! &...!
7dkZcWVY Adcn HX]VgZcWdg\ Zc
B^g_Vb7dZahjbh!&...!IX]Vj7gV"
h^a6ccZadiiZKZg]VV\Zc!&...!KZg"
Ygdc`ZcaVcY 8Vg^c<dZ^_Zgh!'%%&!
YZXk"egdYjXi^ZI]ZNZVgOZgdL^Z`
AZchhZc!'%%&!;Vb^a^Z\Z]Z^bKVc
=dZl^_`!'%%&!:ceVhhVciHX]VgZc"
Wdg\Zc7dZahjbh!'%%(Zc9VaYZg
ojX]iZc<dZ^_Zgh!'%%)#

HdjcYigVX`kVc<dYo^aaVkVc
Xdbedc^hi6`^gV>[j`jWZ

Akira Ifukube
91, TOKYO, 8 FEBRUARI,
BEZWIJKEN VAN MEERDERE ORGANEN

?VeVchXdbedc^hi#HX]gZZ[bjo^Z`
kddg',,[^abh!lVVgdcYZgYZhZg^Zh
dkZgYZWa^cYZolVVgYkZX]iZgOVi"
^X]^ kVcV[ OVi"^X]^ bdcd\ViVg^!
@Zc_^B^hjb^!&.+'ZcdkZg<dYo^aaV
kVcV[ <d_^gV! >h]^g =dcYV! &.*)#
>[j`jWZ XgZ ZgYZ YZ ^_hZa^_`Z
hX]gZZjlkVc<dYo^aaVYddgbZiZZc
^c]Vgh\ZYgZc`iZ]VcYhX]dZcdkZg
YZhcVgZckVcZZcXdcigVWVhiZgVh"
eZcZchiVViWZ`ZcYVahZZckVcYZ
k^Zg\ZZhiZa^_`ZkVYZghkVc]Zibdc"
hiZg! hVbZc bZi gZ\^hhZjg =dcYV!
egdYjXZciIdb^nj`^IVcV`VZcheZ"
X^Va Z[[ZXih"dcilZgeZg :^_^ Ihj"
WVgVnV# :ZghiZ [^ab lVh ]Zi Yddg
6`^gV @jgdhVlV \ZhX]gZkZc Hcdl
IgV^a$<^cgZ^cd]ViZHZc`^X]^IVc^"
\jX]^! &.),# 7Z`ZcYhiZ dkZg^\Z i^"
iZah/6H^aZci9jZa$H]^oj`VcVgj`Zi"
id@jgdhVlV!&.).!8]^aYgZcd[=^"

gdh]^bV$<ZbWV`j cd `d @VcZid
H]^cY!&.*'!I]ZHV\Vd[6cViV]Vc
?dhZ[ kdc HiZgcWZg\! &.*)! I]Z
7jgbZhZ=Vge$7^gjbVcdiViZ\did
@dc >X]^`VlV! &.*+ Zc ), Gdc^c$
8]jh]^c\jgV"=VcVcdbV`^nj`^cd
bV`^>cV\V`^!&.+'#

Don Knotts
81, BEVERLY HILLS, 24 FEBRUARI,
LONG- EN ADEMHALINGSPROBLEMEN

6bZg^`VVch `db^hX] VXiZjg# Ide"
W^aaZY^cZZcgZZ`hadlWjY\Zi`dbZ"
Y^ZhkVcJc^kZghVa!odVahI]Z>cXgZ"
Y^WaZBg#A^beZi6gi]jgAjW^c!&.+)
ZcI]ZGZajXiVci6higdcVji:YlVgY
BdciV\cZ! &.+,# Dd` WZ`ZcY j^i
9^hcZn"[^abh/ I]Z 6eeaZ 9jbea^c\
<Vc\CdgbVcId`Vg!&.,*!Cd9Z"
edh^i!CdGZijgciZ\ZcdkZg9VggZc
BX<Vk^c!o^ZkZgYZgde0Id`Vg!&.,+!
=ZgW^Z <dZh id BdciZ 8Vgad BX"
:kZZin!&.,,Zc=diAZVYVcY8daY
;ZZi bZi BX<Vk^c0 GdWZgi 7jiaZg!
&.,-#9ZWjiZZgYZbZiCdI^bZ[dg
HZg\ZVcihBZgkncAZGdn!&.*-!\Z"
kda\YYddgcd\ilZZaZ\Zg`ajX]iZc#
Dd`>iÉhVBVYBVYBVYBVYLdgaY
HiVcaZn@gVbZg!&.+(!BdkZDkZg!
9Vga^c\ Vah hX]dZckZg`deZg kVc
9dg^h 9Vn0 B^X]VZa <dgYdc! &.+(!
8VccdcWVaa Gjc >> =Va CZZY]Vb!
&.-) Zc Vah YZ bZg`lVVgY^\Z
iZaZk^h^ZgZeVgViZjg ^c EaZVhVcik^aaZ
<Vgn Gdhh! &..-# HegV` YZ hiZb
kVc YZ Wjg\ZbZZhiZg ^c 8]^X`Zc
A^iiaZBVg`9^cYVa!'%%*#

Darren McGavin
83, LOS ANGELES, 25 FEBRUARI,
NATUURLIJKE DOOD

6bZg^`VVch iZaZk^h^Z" Zc [^abVX"
iZjg#KVV`Vaheda^i^ZbVc!d[[^X^Zgd[
kVYZg[^\jjg# HiZggdaaZc ^c I]Z BVc
l^i] i]Z <daYZc 6gb Vah ;gVc`
H^cVigVÉh ejh]Zg0 Diid EgZb^c\Zg!
&.**! HjbbZgi^bZ 9Vk^Y AZVc!
&.** Zc I]Z 8djgi"BVgi^Va d[ 7^aan
B^iX]ZaaEgZb^c\Zg!&.**#Dd`de"
bZg`Za^_`!o^_]ZidbkV`WdcYhgZYZ"
cZcdckZgbZaY!^cI]ZCVijgVa7Vg"
gnAZk^chdc!&.-)#6cdc^ZbYZWjji
^cYZ8]de^c"W^d\gV[^Z6Hdc\idGZ"
bZbWZg 8]VgaZhK^Ydg!&.)*#Dc"
YZgbZZg@^hhVcYIZaad[[^X^ZZaYZ"
Wjji!iZ\ZcdkZgH]^gaZnIZbeaZ0G^"
X]VgY LVaaVXZ! &.)*! iZ\ZcdkZg
?Zggn AZl^h ^c I]Z 9Za^XViZ 9Za^c"
fjZci 9dc BX<j^gZ! &.*,! ^c 6^g"
edgi É,, ?Zggn ?VbZhdc! &.,,! 6
8]g^hibVh Hidgn 7dW 8aVg`! &.-(!

Ijg`&-'8aVg`!&.-*!]ZiHX]lVg" '%%%#Oddc<dgYdcEVg`h?g#gZ\^h"
oZcZ\\Zg"kZ]^`Za GVl 9ZVa ?d]c hZZgYZ YZ WaVmead^iVi^dc"[^abh Hj"
>gk^c! &.-+! ;gdb i]Z =^e 8aVg`! eZg[an&.,'ZcI]gZZi]Z=VgYLVn
&.-, Zc VahkVYZgkVc6YVbHVcY" &.,)!kddg]^_^c&.,.kZgdc\Zaj`iZ#
aZg ^c 7^aan BVY^hdc IVbgV 9Vk^h!
&..*# GZ\^hhZZgYZ YZ ehnX]dad\^"
hX]Z i]g^aaZg =Veen Bdi]ZgÉh 9Vn!
AdkZ!<Zdg\Z&.,(#HeZZaYZdeiZ"
aZk^h^ZYZi^iZagda^cYZiZaZk^h^ZhZg^Z
=VbbZg &.*+"*-ZcYZ8Va^[dgc^"
hX]ZkVbe^Zg8Vga@daX]V`^cYZiZ"
aZk^h^Z[^ab I]Z C^\]i HiVa`Zg ?d]c
AaZlZaancBdmZn!&.,'ZcYZXjaihZ"
9Zcc^hLZVkZg^c9jZa
g^ZY^ZZgj^ikddgi`lVb#

Dennis Weaver

Tom Milne
79, ABERDEEN, 14 DECEMBER,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

>cBVaV``V\ZWdgZcHX]dih[^abXg^"
i^Xjh# =dd[YgZYVXiZjg kVc Bdci]an
;^ab 7jaaZi^c! kddg YZ [jh^Z bZi
H^\]i  HdjcY! ZZc aZ\ZcYVg^hX]
WaVYYViVaaZ^c<gddi"7g^iiVcc^ j^i"
\Z`dbZc [^abh kVc XdbeaZiZ XgZ"
Y^ih! j^i\ZWgZ^YZ hncdeh^h Zc Yddg"
lgdX]iZgZXZch^ZhkddgoV\#HX]gZZ[
oZa[ dd` ^c H^\]i VcY HdjcY! I^bZ
Dji ZcYZYV\WaVYZcI]ZI^bZhZc
I]Z ;^cVcX^Va I^bZh VahbZYZ I]Z
DWhZgkZg# =dd[YgZYVXiZjg kVc YZ
ZZghiZ Yg^Z ZY^i^Zh kVc ZZc VcYZg
cjii^\cVhaV\lZg`!YZI^bZDji;^ab
<j^YZ# DcYZgi^iZaYZ gj^b k^Zg]dc"
YZgY!kddgVa;gVchiVa^\Z[^abh#<gddi
a^Z[]ZWWZgkVcZcZmeZgide]Zi\Z"
W^ZY kVc 6bZg^`VVchZ b^hYVVY"
[^abh! 8Vga 9gZnZg! GdjWZc BVbdj"
a^Vc!?ZVc"AjX<dYVgY!?VbZhL]VaZ!
?dhZe]AdhZn#

Gordon Parks
93, NEW YORK, 7 MAART,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

6[gd"6bZg^`VVch [did\gVV[ Zc gZ"
\^hhZjg# LZg`iZ Vah [did\gVV[ kddg
A^[Z BV\Vo^cZ &.)-"+- Zc gZ\^h"
hZZgYZ^cY^ZeZg^dYZilZZ`dgiZYd"
XjbZciV^gZh/ ;aVk^d &.+) Zc I]Z
LdgaYd[E^g^I]dbVh&.+-#9ZZZg"
hiZ6[gd"[^abZgY^ZZZc[^abkddgZZc
\gdiZ hijY^d LVgcZg 7gdh# gZ\^h"
hZZgYZ!]Zideo^_cZ^\ZchZb^"Vjid"
W^d\gV[^hX]ZgdbVc\ZWVhZZgYZI]Z
AZVgc^c\ IgZZ &.+.# =VY YVVgcV
ZZc\gdiZ]^ibZiYZWaVmead^iVi^dc"
[^ab H]V[i &.,& Zc ]Zi kZgkda\
H]V[iÉh7^\HXdgZ&.,'#B^cYZg\Z"
haVV\YlVgZckZgkda\ZchI]ZHjeZg
8deh&.,)ZcYZW^de^XkVcWajZh"
oVc\Zg AZVYWZaan &.,+# <Vhigda ^c
YZ gZbV`Z H]V[i ?d]c H^c\aZidc!

81, RIDGWAY CO, 24 FEBRUARI,
KANKER

6bZg^`VVch VXiZjg# I^Zc`VbeZg!
kZ\ZiVg^ g Zc Jc^kZghVa"XdcigVXi"
hiZg!heZZaYZidcZZade7gdVYlVnde
kddghegVV` kVc H]ZaaZn L^ciZgh#
LZgYWZ`ZcYVah8]ZhiZg^cYZlZh"
iZgchZg^Z <jchbd`Z &.**"+)0
:bbn^c&.*.ZcVahi^iZa]ZaYkVcYZ
eda^i^ZhZg^Z BX8adjY &.,%",, dkZg
ZZch]Zg^[[Y^ZYddgYZhigViZckVc
BVc]ViiVc \VadeeZZgi# HeZZaYZ YZ
]dd[Ygda ^c YZ ]^Zg ^c YZ W^dhXdde
j^i\ZWgVX]iZiZaZk^h^Z[^ab9jZaHiZ"
kZc He^ZaWZg\! &.,&# :ZghiZ W^dh"
Xdde[^ab=dg^odchLZhi7jYY7dZi"
i^X]Zg! &.*'# Dd` ^c I]Z AVlaZhh
7gZZY GVdja LVah]! &.*(! iZ\Zc"
dkZgGdcVaYGZV\Vc^cAVlVcYDg"
YZg CVi]Vc ?jgVc! &.*(! I]Z BVc
[gdb i]Z 6aVbd 7dZii^X]Zg! &.*(!
9gV\cZi ?VX` LZWW! &.*)! Vah YZ
cVX]ibVcV\Zg kVc ]Zi bdiZa ^c
IdjX] d[ :k^a Dghdc LZaaZh! &.*-!
9jZaVi9^VWadGVae]CZahdc!&.++!
YZ?ZggnAZl^h"`ajX]iLVn###LVnDji
<dgYdc9dj\aVh!&.++ZciZ\ZcdkZg
L^ciZgh ^c L]ViÉh i]Z BViiZg l^i]
=ZaZc4 8jgi^h =Vgg^c\idc! &.,&#
9VVgcV kZZa iZaZk^h^Z[^abh# AVVihiZ
W^dhXddekZghX]^_c^c\
iZ\ZcdkZg
8dda^d ^c HjWbZg\ZY ;gZY DaZc
GVn! '%%%# GZ\^hhZZgYZ V[aZkZg^c"
\ZckVc<jchbd`ZZcBX8adjY#

Jack Wild
53, LONDEN, 1 MAART,
MONDKANKER

:c\Zah kddgbVa^\ `^cYVXiZjg# Dh"
XVg"cdb^cVi^Z Vah I]Z 6gi[ja 9dY"
\Zg ^c YZ bjh^XVa Da^kZg 8Vgda
GZZY! &.+-# 9VVgcV cd\ Zc`ZaZ
[^abhodVahI]ZE^ZYE^eZgbZi9d"
cdkVc Vah gViiZckVc\Zg0 ?VXfjZh
9Zbn!&.,'ZcVahbdaZcVVghoddc
^c GdW^c =ddY/ Eg^cXZ d[ I]^ZkZh
@Zk^cGZncdaYh!&..&#
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:Zc]Va[_VVgcVo^_cV[hijYZgZc[^abi9VcnVZaHj\VlVgV
^cHeVc_ZZZcXdbbZgX^VabZi^cY^VcZc#9VVgk^cYi]^_
]Zi^YZZkddgo^_cZZghiZheZZa[^ab#>cCZYZgaVcYk^cYi]^_
ZZcegdYjXZciZcZZchXZcVg^hiZ#:c^cEdaZcWZodZ`i
Hj\VlVgVo^_c\gddikVYZg/È9^i^hYZbVcY^Zb^_[^ab
]ZZ[i\ZaZZgY#É

b^_\ZkdcYZcÉ

È=Zi^YZZ]ZZ[i

YV\WdZ`9VcnVZaHj\VlVgV
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9V\&+,Titia Rieter, de scenarioschrijver van The Quiet One, belt. Ons
plan voor de serie One Night Stand is door de eerste ronde. Daarna
belt Rogier Dorant die The Quiet One heeft geproduceerd. De film
kreeg de publieksprijs bij het Nieuwe Blikken Festival. Een onwerkelijke avond.
9V\&,%Een mailtje van school. The Quiet One is geselecteerd voor
het festival in Clermont-Ferrand.
9V\&,*Ik heb nu een idee voor een speelfilm. Ik weet alleen niet
hoe ik het moet opstarten. Moet ik eerst een uitgebreider stuk
tekst hebben of kan ik gewoon zo een producent benaderen? Zoals
ik altijd deed tijdens mijn academiejaren loop ik het kantoor van
Wolke Kluppell binnen met de vraag: wat moet ik doen? Hoe begin
ik met een speelfilm? Wolke noemt een aantal producenten die ik
met mijn idee zou kunnen benaderen. Een ervan is Digna Sinke.
9V\&-.Titia en ik gaan met de VPRO praten over onze One Night
Stand. Ik ben nu echt dat schildpadje dat pas een stukje het strand
overgekropen is... ik heb geen idee hoe het allemaal werkt. Mariek
Mols, die ook The Quiet One begeleidde, ontvangt ons en stelt me
gerust.
9V\'%'Op kantoor bij Digna vertel ik mijn speelfilmidee:
Een Noorse buschauffeur met een vaste route naar een afgelegen fjord,
dat niet alleen beroemd is vanwege het uitzicht maar ook berucht als
oord voor (aanstaande) zelfmoordenaars, krijgt op een dag een vrouwelijke buitenlandse passagier (een Nederlandse) op zijn bus die geen
retourtje koopt, maar een enkeltje. Wetend wat dat betekent, besluit
hij voor het eerst in zijn leven in te grijpen en probeert hij haar zelfmoord te verhinderen.
Digna vraagt of ik weet wie het zou moeten schrijven. Ik zeg meteen: Helena van der Meulen. Digna zegt dat Helena niet voor anderen schrijft. Jammer. Wie dan?
9V\'%(Digna belt. Ze heeft Helena toch gebeld en die is geïnteresseerd!
9V\'&)Naar het Filmmuseum. Mijn eerste ontmoeting met Helena. Ik
ben nerveus. Zij heeft zo veel meer ervaring en zulke mooie dingen
geschreven en ik kom maar net kijken. Vroeger had ik spoken en
monsters onder mijn bed, nu zitten die spoken soms in mijn hoofd.
Dan komt Helena binnen en al snel voel ik me op mijn gemak. Ze
zegt dat het idee iets is dat zij ook had kunnen bedenken. Mooi!

8jgg^Xjajbk^iVZ
9VcnVZaHj\VlVgV
&.,*hijYZZgYZ^c'%%)
V[VVcYZCZYZgaVcYhZ
;^abZcIZaZk^h^Z6XV"
YZb^ZVahgZ\^hhZjg^c
YZg^X]i^c\[^Xi^Z#O^_c
V[hijYZZg[^abI]ZFj^Zi
DcZlZgYdeY^kZghZ
[Zhi^kVahkZgiddcYZc
`gZZ\bZZgYZgZeg^_"
oZcidZ\Z`ZcY#H^cYh
o^_cV[hijYZgZc]ZZ[i
Hj\VlVgVbZZgYZgZ
XdbbZgX^Vah\ZbVV`i#
KgZYZhe^_e'%%)lZgY
\Zcdb^cZZgYkddgZZc
<djYZcAdZ`^!I]ZEVX"
`V\Z'%%)`gZZ\odlZa
YZ@dYV`6lVgY!YZ
EdghX]ZHijYZci>ciZg"
cVi^dcVa6YkZgi^h^c\
;^ab6lVgY9Vk^Y'%%*
Zc!^c8VccZh!YZNdjc\
9^gZXidgh6lVgY#9Vcn"
VZaHj\VlVgV\ZZ[iaZh
VVcYZ6gX]^iZXijgVa
6hhdX^Vi^dcHX]ddad[
6gX]^iZXijgZ^cAdcYZc
ZclZg`ideY^ibdbZci
VVcilZZ[^abhkddg
iZaZk^h^ZZcVVcZZc
heZZa[^ab#

;DID7D77GDCH=D;;

9V\&Ik ben afgestudeerd! Ik voel me net een zeeschildpadje dat uit
zijn ei kruipt en een ongelooflijke drang heeft de zee te bereiken.
9V\')Marco en Stef van Productiemaatschappij Artcore nodigen me
uit, ze willen mijn showreel aan reclamebureaus presenteren.
9V\,&Voor de pitch van een commercial moet ik een regie-interpretatie schrijven. Ik ben hier niet zo’n held in. Schrijven hoe je het
voor ogen ziet? Waarom eigenlijk? Is film niet een ‘visuele’ kunstvorm?
9V\,'Ik besluit de regie-interpretatie met plaatjes te ‘verwoorden’.
Ik begin te tekenen en te schetsen en digitaal te plakken en te
knippen met zo nu en dan wat uitleg in woorden.
9V\-(Artcore belt. Ik mag de commercial maken. Ik spring een gat
in de lucht!
9V\..Vanwege het budget vier commercials in één dag gedraaid.
Doodop. Het leek op de filmacademietijd: weinig tijd, weinig geld.
Maar daardoor waren we allemaal wel veel inventiever.
9V\&',Ik bezoek, samen met Stef van Artcore, reclamebureau BVH
voor een commercial voor een anti-rookcampagne. Met indianen.
Mijn dag kan niet stuk. Mijn filmliefde begon met John Ford-films!
9V\&((Naar een concert van The Gathering die de titelmuziek voor
mijn eindexamenfilm heeft gemaakt. Anneke zingt zo prachtig,
hun muziek is zo filmisch. Achteraf mag ik backstage en het idee
ontstaat om een documentaire te maken over hun nieuwe plaatopnames.
9V\&(-Ik mag de ‘indianencommercial’ maken. We draaien in Spanje in dezelfde streek waar Sergio Leone’s westerns zijn gefilmd!
9V\&)&Er blijken in Europa maar weinig native Americans te vinden.
Ik wil zo veel mogelijk iets echts laten zien. Geen lolbroekachtige
Bassie en Adriaan-praktijken. We gaan casten in Amerika.
9V\&*(In Spanje. Ik raak in gesprek met Fatima Engelhard (producent Artcore). Mijn zoektocht naar een idee voor mijn eerste speelfilm stopt hier. Wat ze vertelt wordt de basis voor mijn film. Het
idee heeft mij gevonden.
9V\&+*The Quiet One draait op het filmfestival in München. Ik
zie alleen de fouten, ‘had ik maar dit gedaan’ of ‘dat shot had zo
gemoeten’. Na afloop krijgen we een staande ovatie. Ik moet naar
voren komen om vragen te beantwoorden. Ik loop langs Hal Hartley, hoofd van de festivaljury en een van mijn favoriete regisseurs.
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È:Zc9j^ihZegdYjXi^ZbVVihX]Vee^_kgVV\id[
^`ZZc^cY^VcZcXdbbZgX^Val^agZ\^hhZgZc#
>`WZc^cY^VcZcXdbbZgX^VagZ\^hhZjgÉ
9V\'*'Ik word gevraagd voor een commercial met in de hoofdrol
een Rita Verdonk-lookalike! Wie kan hier nou nee tegen zeggen. Er
zit ook een Geert Wilders-lookalike in.
9V\'+.The Quiet One wint de Publieksprijs en de Juryprijs op het
Cinema of Tomorow Festival in Augsburg.
9V\',(De Geert-lookalike lijkt echt op Geert. Het vervoeren van de
acteur wordt moeilijk omdat we diep in Amsterdam-West filmen. Hij
krijgt een zwarte doek over zijn gezicht. De draaidag is een ramp.
Ik voel me meer geregisseerd dan dat ik regisseer.
9V\'..Nouchka van Brakel stopt met lesgeven op de filmacademie.
Als afscheidscadeau maken we een korte film.
9V\(&'Ik verlies een pitch voor een commercial. En ik ben blut.
9V\(((Bloednerveus. De Stoel, het script voor Nouchka’s film, is af.
Iedere minuut kunnen Renée Soutendijk, Monique van de Ven en
Nelly Frijda binnenkomen. Wat kan ik als broekie nou doen? Hoe
spreek ik ze aan? Wat als ze mijn regieaanwijzingen totaal onzin
vinden? Uiteindelijk is de repetitie een ramp. Ik klap dicht en weet
niks meer.
9V\((*Cameraman Bas en ik lopen alle shots nog een keer langs.
Ik klap weer dicht. Renée en Monique zijn ongelooflijk aardig en
meedenkend maar ik ben zo bang. Wat is dit toch? ’s Middags komt
Nelly. Ik heb met haar al een aantal korte films gemaakt, dus ik
voel me veilig en krijg weer zelfvertrouwen.
9V\(*%De Stoel wordt vertoond tijdens Nouchka’s afscheid. Jammer
dat ze weggaat. Ze heeft een blijvende indruk op ons gemaakt.
9V\(++Ik ben exact een jaar afgestudeerd. Ik ben zes commercials
en een korte film verder. Dit is niet genoeg. Krijg ik de kans mijn
droomproject Nordfjord te maken?
9V\(-(Ik vlieg naar Cannes. Een studentencommercial die Joris
Kerbosch en ik maakten, naar een idee van Luuk van Bemmelen, is
geselecteerd voor de Young Directors Award. We moeten gelijk door
naar de uitreiking. Alweer gestresst zit ik naar alle genomineerde
films te kijken en uiteindelijk winnen we ook nog. Is this for real?
9V\)'&We bespreken Nordfjord. Helena heeft er een echte film van
gemaakt. De schildpad in mij proeft de zee.
9V\)*-Ik begin mijn documentaire over The Gathering. Ik heb nog
nooit documentair gefilmd en ontdek hoe moeilijk het is. Bij fictie
heb je een soort controle over de scène; dit is anders. De tapes
raken snel op. De gesprekken zijn real-time! Ik kan de band moei46 Skrien april 2006

lijk dwingen om sneller to the point te komen.
9V\),-Artcore belt dat ik in Canada een commercial voor een
verzekeringsmaatschapij mag maken voor Lode Schaeffer en Erik
Wünsch, iconen in de commercialwereld, onder meer bekend van
het filmpje met Bill Clinton en de voodoopop!
9V\)-&Een Duitse productiemaatschappij vraagt of ik een indianencommercial wil regisseren. Weer in Spanje, op dezelfde locatie. Ik
ben indianencommercialregisseur!
9V\).%Terug uit Spanje vlieg ik gelijk door naar Canada. Ik voel
dat ik nog niet klaar ben voor dit soort acties. Ik wil graag carrière
maken, maar ik begin mijn vrienden ontzettend te missen!
9V\).*In Canada filmen we alles met een super technocrane. Voor
een naïeve ex-filmacademiestudent is dat een natte droom. Ik merk
dat ik meer een acteursregisseur ben dan een visuele regisseur.
Commercials leren me wel duidelijker en visueler te vertellen.
9V\*%.Voor het eerst neem ik een moment vrij. Ik ga naar Polen.
Naar mijn zieke opa. Het is een van de meest pijnlijke momenten in
lange tijd. Mijn opa weet niet eens wie ik ben. De clichéscènes uit
slechte ziekenhuisfilms worden ineens werkelijkheid. De opa die mij
op mijn zesde een 8mm-camera gaf, is een zombie geworden. Dit is
de man die mij film heeft geleerd. Dankzij hem weet ik wie Kurosawa is. Ik wil hem bedanken voor zijn inspiratie maar het komt
niet aan. Ik loop huilend uit het sanatorium.
9V\*'-Onze One Night Stand Dolce Vita is afgewezen.
9V\*+%Tijdens het filmen van de documentaire over The Gathering
komt Henk Rutten, de vader van drummer Hans en gitarist René,
koken. Het wordt een zwarte dag. Rond een uur of zeven treffen
we hem in de keuken op de grond aan. Achteraf blijkt zijn aorta
gescheurd. Hij overlijdt die nacht. Ik voel me zo hulpeloos.
9V\*+&Mariek van de VPRO belt. We mogen Dolce Vita voor de serie
Lola indienen.
9V\*++Onderweg naar de begrafenis van Henk belt Matthijs ten
Berge van Lemming Film. Of ik voor de serie Kort! met scenariste
Mieke de Jong een voorstel wil indienen.
9V\*+,Ik lees Mieke’s scenario Blondje. Het doet me denken aan
mijn moeder. Gek dat een per toeval aangeboden verhaal zo persoonlijk kan zijn. Altijd maar op zoek naar nieuwe verhalen en dan
plots vindt het verhaal mij.
9V\*,.Nordfjord krijgt geld van het Filmfonds! Mijn debuutfilm
wordt misschien werkelijkheid.
9V\*-&Dolce Vita wordt afgewezen voor de Lola.
9V\+&&Op de set van Martin Koolhoven kook ik Surinaams voor zo’n
veertig man. De crew maakt grapjes. De meesten kennen mij als
regisseur en nu loop ik rond met een vies schort.
9V\+''Matthijs ten Berge belt me wakker: ‘We mogen onze Kort!
maken!’ Ik wil mijn blijdschap delen maar iedereen is in gesprek of
ik krijg de voice-mail. Komt nog wel. Ik ga hoe dan ook weer een
film maken!
Met mijn miniflappertjes kruip ik met mijn broertjes en zusjes richting
zee. Hoeveel van ons zullen het halen? Ik flapper door en bereik eindelijk het water. Voordat ik kan genieten van het uitzicht spoelt een golf
over me heen en sleurt me de zee in. Waar ben ik? Ik doe mijn ogen
open. Ik heb de zee bereikt... en nu?
9V\+'*Scenarist Rogier de Blok en ik hebben een afspraak met Frans
van Gestel van Motel Films over een nieuw plan: De blauwe dag. We
gaan met een goed gevoel weg. We hebben een producent!!
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'9"Vc^bVi^Z!\ZbVV`iYddgoZZg
hX]Z[^abbV`ZgC^XdaVhEgdkdhiZc
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\Zhi^aZZgYZYdXjbZciV^gZDkZgb^_c
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CVijjga^_`ldgYi7gd`ZWVX`BdjciV^c
\ZeVgdY^ZZgY#KddgVaYZl]dd]ZZ
lVVgbZZ?V`Z<naaZc]VVao^_ca^Z[_Z
=ZVi]AZY\ZgZZcYjl\ZZ[iYdZi]Zi
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dcVVc\ZcVVb]dcY_ZI]Z
A^iiaZ;ZaaV#@a^`ZkZcde
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WdZ`VahYZbV^chigZVb[^ablVVg^c
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\ZiZaYZbdbZciZchiVVc^cHXVg[VXZ
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W^_\Z]djYZcdeYZ:c\ZahiVa^\ZL^`^"
eZY^V"ZcXnXadeZY^Z!^cb^YYZahZZc
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FjZci^cIVgVci^cd"i^iZahVahGZhZgkd^g
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;VXidijb;VXidijb!d[lZabVcjh_Z"
kVc"VaaZh=Zcgn8]^cVh`^BVii9^aadc^hZZc
ineZkVcilVVa[VbWVX]iZc!YZgi^Zcdc\Zaj``Zc#
KddgZZcWdggZaoZi]^_o^_clZg`\gVV\deo^_#:c
YddgÈhVkdcYhaVVi^cZZcWVgZZckgdjlkVco^_c
aVVihiZ\ZaYdeZZcYgVc`_ZiZigV`iZgZc!lZZi
]^_o^X]kddgade^\kZgoZ`ZgYkVchZ`h!YgVc`
ZcdcYZgYV`#AZj\ZcVX]i^\]Z^Y!]nedXg^h^Z!
dckZghX]^aa^\]Z^YZcb^haj``ZcYbVX]ihkZgiddc!
`dbZcVahcVijjga^_`ZZ^\ZchX]VeeZckVcYZ
eZghdcV\Zhg^_`Za^_`VVcWdY#D[]Zicjdbo^_c
i^_YZa^_`Zkg^ZcY^ccZc?VcA^a^IVnadgZcAVjgV
BVg^hVIdbZ^d[dbYZodkZZahiZlZg`\ZkZg
\VVi#8]^cVh`^dWhZgkZZgi]ZiZcaVVidch^c^gd"
c^hX]Zkd^XZ"dkZghYZaZc^co^_cde^c^ZhdkZg]Zi
lVgZaZkZc#6Vc\Zo^Zc8]^cVh`^]ZiVaiZgZ\d^h
kVc8]VgaZh7j`dlh`^^hYZoZ\\^c\h`gVX]ikVc

YZiVVaY^ZlZ]dgZc^cY^ZchdkZgYZc`^c\Zc!
dWhZgkVi^ZhZc\Zkda\igZ``^c\Zc!dcb^h`ZcWVVg
hiZg`#BVVg^c]ZiYV\Za^_`haZkZcXdbbjc^XZZgi
8]^cVh`^!Y^ZYddgBVii9^aadcgZ\ZabVi^\ldgYi
cZZg\ZoZiVahd[_Z]ZbYddgo^_col^_\oVVb]Z^Y
]ZZckdZaiYZc`Zc!cVjlZa^_`h#9ViWa^_`ilVc"
cZZg8]^cVh`^YddgYZY^gZXiZjgkVcYZlZg`kadZg
ldgYi\Z]VVaYdb`Zcc^hiZbV`ZcbZiZZc
kZgbZZcYZXdaaZ\V"VjiZjg#CVZc`ZaZb^cjiZc
kVco^caddhhVbZco^_cbZikZZaWZiZ`ZcZcYZhi^a"
iZhZch^\VgZcgdd`!lVVg^cYZheVcc^c\egVX]i^\
ldgYide\ZWdjlY!deZciYZdc\ZejWa^XZZgYZ
hX]g^_kZg8]^cVh`^o^_cbdcYZc[dgbjaZZgibdZ^"
oVVbbVVgdcYjWWZao^cc^\/È@Vc^`cj\VVc4É
GZ\^hhZjg!hXZcVg^hi7Zci=VbZgZZcCddg
WZlZg`iZYZ\Za^_`cVb^\ZgdbVckVc7j`dlh`^
idiZZcdcYZg]djYZcYZ!Ze^hdY^hX]Z[^abdkZg
ZZc\ZeVhh^dcZZgYZYlVgha^\\Zg!Yddgl^Zch
d\ZclZYZVWhjgY^iZ^ikVc]ZiYV\Za^_`haZkZc
o^Zc#8]^cVh`^aZZ[ikddgo^_c\ZcdZ\ZchZc]ZZ[i
\ZZcVbW^i^Zh!WZ]VakZYZYgVc\dbigZ[[ZcYo^_c
kZgVcYZga^_`Zdb\Zk^c\YddgiZeg^``Zc#7Zci
=VbZghgZ\^ZdcYZghiZjciYVihigZkZc^ch^ijZ"
g^c\!`aZjgiddcZcbjo^Z`#
Dineke de Zwaan
KZgZc^\YZHiViZc$CddglZ\Zc'%%*gZ\^Z7Zci=VbZghXZcVg^d
7Zci=VbZgZc?^bHiVgX`XVbZgV?d]c8]g^hi^VcGdhZcajcY
bdciV\ZEVa<Zc\ZcWVX]\Zaj^YEZiiZg;aVYZWnZc?d]cA#H^bh
?g#bjo^Z`@g^hi^c6hW_³gchZcZcIgn\kZ7g³h`ZegdYjXi^dcYZh^\c
:kZ8VjaZnegdYjXi^Z7Zci=VbZg!?^bHiVg`!8]g^hi^cZLVa`ZgZc
8]g^hi^cZ@#LVa`ZgY^hig^Wji^Z8^cZb^ZcYjjg.)bZiBVii9^adc!
A^a^IVnadg!BVg^hVIdbZ^

9Vg`=dghZ>c'%%(WgV`
gZ\^hhZjg9V\jg@{g^YddgbZio^_c
YZWjji[^abC^VaWcd!ZZcW^iiZg"
odZiZ`dbZY^ZY^Zo^X]V[heZZai^c
o^_c\ZWddgiZaVcY>?haVcY#>cdekda"
\Zg9Vg`=dghZaVVi@{g^]dd[YeZg"
hddc9Vc^ZabZiZZchej^iWjhYddg
@deZc]V\ZcolZgkZc#9ZcdcX]V"
aVciZ\gV[[^i^"ZcaZkZch`jchiZcVVg
hej^ia^Z[YZhWZij^\^c\ZcdebjgZc
^cdeYgVX]ikVckZga^Z[YZbVccZc!
Y^Z]jcbZ^h_Zl^aaZckZggVhhZc#
Gj^b`Vc9Vc^ZakVcYZoZ^aaZ\VaZ
kZgY^ZchiZcc^ZiaZkZc!bVVgkZZa
bVV`i]Zi]Zbc^Zij^i#O^_ciZbed
ZcaZkZch^cYZa^c\adeZcc^Zi\Za^_`
bZiYZgZhikVcYZlZgZaY!Y^Z
kZgYZg\Zlddcc^ZiVVco^_c`de
bdZioZjgZc#9Vc^Zah\ZaViZc!bVVg
c^Zidckgda^_`Z]djY^c\iZ`ZciYZ
h[ZZgkVcYZ[^ab#BZiZZcaZZ\
[aZh_Z\VVi]^_WZco^cZiVc`Zcdb
lZZgZZceVVg`^adbZiZgiZ`jccZc
g^_YZc^co^_c;^Vi_Z*%%#=^_hcVei
ZmegZhc^ZihkVc]ZiWZaVhi^c\hiZa"
hZa#=^_^hdegZX]ikZgdcilVVgY^\Y
Vaho^_c]j^hWVVh]Zbj^ioZi#OZa[h
o^_c]^ee^ZkVYZgk^cYiYVi]^_lVi
bZZgkZgVcilddgYZa^_`]Z^Yh\ZkdZa
odjbdZiZcidcZc#:cYVcldgYZc
9Vc^ZaZco^_cWZhiZkg^ZcYÈDeVÉ
VaaZWZ^kZga^Z[YdeZZcWV``Zgh"
bZ^h_Z!YVidclZa^h\ZldgYZckVc
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bV\^Xbjh]gddbh#
9ZigV\^`db^hX]ZkZgiZaa^c\^h
\ZhX]diZc^c`dggZa^\olVgi"l^iZc
de\ZYZZaY^c]dd[Yhij`_Zh#9Zkda\"
dgYZkVcY^Z]dd[Yhij`_Zh^hidide
oZ`ZgZ]dd\iZl^aaZ`Zjg^\!ZZc
WZcVYZg^c\Y^Zhigdd`ibZiYZ]dj"
Y^c\kVcYZ]dd[YeZghddcZcbZiYZ
i^iZa#:ZcYVg`]dghZ^hZZc`VcY^"
YVVikddgZZckZg`^Zo^c\!W^_kddg"
WZZaYY^Zj^i]Zic^Zih`dbi#7^_c
kZgidc^c\!bZaYYZZZcgZXZchZci
kVcYZ7Za\^hX]Z`gVci9ZBdg\Zc!
lZgYZceZgdc\Zaj`YZilZZYZZc

YZgYZ[^abgdakZgl^hhZaY#9Vi]Zi
aVc\YjjgYZkddgYVi^ZbVcY]Zi
Yddg]VY!dbYViYZ[^abcd\hiZZYh
iZkda\ZclVh!eaZ^iiZkda\Zch]Zb
iZ\ZcYZ[^ab#B^_a^_`i]ZiZZchiZg`
Vg\jbZciZgkddg#
Florence van Berckel
Kd`hcZbZccZh`Zg9ZcZbVg`Zc$>?haVcY'%%*
gZ\^Z9V\jg@{g^hXZcVg^d9V\jg@{g^ZcGjcZ
HX]_diiXVbZgVBVcjZa6aWZgid8aVgdbdciV\Z
9Vc^Za9ZcX^`\Zaj^YEijg:^cVghhdcbjo^Z`
hadlWadlegdYjXi^ZH`a^;g#BVabfk^hiZcI]dg
H^\jg_dchhdcY^hig^Wji^Z7;9Yjjg&+%ÉbZi?V`dW
8ZYZg\Zc!I^aanHXdiiEZYZghZc!C^XdaVh7gd

K^kVOVeViZgdHVW^cV

I]Z8VkZd[i]Z
NZaadl9d\CVchVa^h
ZZc_VVgd[oZkZc!bVVgVahdjYhiZ
YdX]iZg`g^_\ioZkZgVcilddgYZa^_`Z
iV`ZcidZWZYZZaY^c]VVgBdc\ddahZ
cdbVYZc\Zo^c#Od]dZYioZ^c]VVg
ZZci_ZiZeVVgYZZc\gdiZ`jYYZ
hX]VeZcZcldgYioZZgdej^i\Z"
hijjgYdbbZhiiZkZgoVbZaZckddg
WgVcYhid[#DeZZcYV\cZZbioZZZc
olZg[]dcY_ZbZZcVVg]j^h#OZl^a
]ZiWZZhi_Z]djYZcbVVg]VVgkVYZg
kdZaiYVVgc^Zihkddg0]^_^hWVc\kddg
YZ^ckadZYkVcl^aYZldakZc#O^ZYVVg
YZWZaVc\g^_`hiZkZg]VVaa^_ckVcI]Z
8VkZd[i]ZNZaadl9d\!ZZc[^abY^Z
^ckZZadeo^X]iZciZkZg\Za^_`Zc^h
bZiYZhjXXZhkdaaZZZghiZaVc\Z[^ab
kVc9VkVV!I]ZHidgnd[i]ZLZZe^c\
8VbZa'%%(#Dd`Y^i^hZZc[^Xi^Z[
kZg]VVa!\Z[^abYbZiZZcYdXj"
bZciV^gZWa^`!d[lZaZZcheZZa[^ab!
\Zh^ijZZgY^cZZcYdXjbZciV^gZlZg"
`Za^_`]Z^Y#9ZkVcddghegdc\Bdc"
\ddahZgZ\^hhZjg!kddgl^ZY^i]VVg
V[hijYZZg[^ab^hVVcYZ[^abhX]dda
kVcBcX]Zc!kZgWaZZ[bZi]VVg
eadZ\ilZZbVVcYZcW^_ZZc[Vb^a^Z
Y^ZoZi^_YZchYZgZhZVgX]]VY\Zkdc"
YZcZcj^i\Z`doZcdb]VVgkZg]VVa
iZkZgida`Zc#OZ[^abYZ]Zc^c]jc
YV\Za^_`hWZhiVVc!ZclZZ[YZYVVgYZ
[^Xi^ZkZZaZbZciZcgV\[^_cYddg]ZZc#
9ZXVbZgVkdZg^c\^hWZeVVaYc^ZilVi
`^_`Zgh]Zg`ZccZcVahÈYdXjbZciV^gÉ/
YZ[^ab^hoZZgodg\kjaY^\\Z`VYgZZgY!
kZZaVa\Z[^abYkVcV[hiVi^Z[!bZiZZc
[gVV^ZV[l^hhZa^c\kVclZ^YhZaVcY"
hX]VeeZcZc^ci^ZbZXadhZ"jeh#Dd`
cjlZ`iYZdchZci^bZciZaZ!bVVg
a^Z[YZkdaaZZc]Vgbdc^ZjoZbVc^Zg
lVVgdebZchZcbZiZa`VVgZcbZi
]jcY^ZgZcdb\VVc!WZldcYZg^c\
ZcdcigdZg^c\#DcYZgYZZZckdjY^\Z
kZg]VVaa^_ca^\iZZche^g^ijZaZ\ZYVX]"
iZlZgZaYlVVgW^_c\ZgjhihiZaaZcYZ
l^_h]Z^YhiZZYhWdkZc`dbiYg^_kZc/
^ZYZgZZchiZg[i!bVVgc^ZbVcY^h
YddY#A^Z[]ZWWZghkVcI]ZHidgnd[
i]ZLZZe^c\8VbZaZc$d[=ZieVVgY
kVcH^ciZg`aVVhojaaZcodcYZgil^_[Za
dd`YZoZ[^abdcb^YYZaa^_`^c]jc]Vgi
haj^iZc#Annelotte Verhaagen
9j^ihaVcY'%%*gZ\^ZZchXZcVg^d7nVbWVhjgZc
9VkVVXVbZgV9Vc^ZaHX]cVjZgbdciV\ZHVgV]
8aVgVLZWZgbjo^Z`<VcejgZk9V\kVcegdYjXi^Z
HiZe]VcHX]ZhX]Y^hig^Wji^Z8dciVXi;^abYjjg.(É
bZiYZ[Vb^a^Z7ViX]jajjcZcYZ]dcYOdX]dg

<jooVci^ÉhK^kVOVeViZgdYZi^iZa^h
ZZcdYZVVcYZHeVVchZegZb^Zg?jVc
OVeViZgd!Y^ZYddg]Zikda`^c]ZioVYZa
lZgY\Z]daeZc^hZZcVVc`aVX]iiZ\Zc
YZl^_oZlVVgdeH^ak^d7ZgajhXdc^^c
>iVa^ oV`ZcVaheZghkg^_]Z^YZcYZbd"
XgVi^Z]ZZ[ij^i\Z`aZZY#<jooVci^!ZZc
egd\gZhh^ZkZ>iVa^VVchZXdbY^ZccZ!
oV\Zc^\Zi^_Y\ZaZYZc]VVgiZaZk^"
h^ZXVgg^gZhiV\cZgZcYddgYVi]VVg
hVi^g^hX]Zegd\gVbbVGV^DiVacVYZ
ZZghiZV[aZkZg^c\\ZhX]gVeilZgY#=VVg
\ZZhi^\Z!bVVglZ^c^\kaZ^ZcYZeZgh^"
[aV\ZkVcegZb^Zg7ZgajhXdc^`dhiiZ
<jooVci^]VVgWVVc#OZhidcYdehigVVi!
e^`iZYVic^Zi!\^c\cVVgYZgZX]iZgdb
]VVgdcihaV\VVciZkZX]iZcZc`gZZ\
\Za^_`#BVVglVi]ZW_ZYVVgVVc!Vah
_ZiZ\Za^_`Zgi^_YWZhZ[iZZcdeedcZci
iZWZhig^_YZcY^Zc^ZiVaaZZccZ\Zci^\
egdXZcikVcYZbZY^V^co^_coV`]ZZ[i!
bVVgY^ZVahWZl^cYkdZgYZgdd`cd\
ZZcho^_cbVX]iVVc\g^_eidblZiiZciZ
bV`Zc!iZWgZ`ZcZccVVgo^_c]VcYiZ
oZiiZc#
DkZgY^Z]ZaZ`lZhi^Z]ZZ[ioZZZc[^ab
\ZbVV`iY^ZdckZgb^_YZa^_`YZkZg\Za^_"
`^c\degdZeibZi]ZilZg`kVcB^X]VZa
BddgZ#9db^cVcikd^XZ"dkZgXdbbZc"
iVVg!iVa`^c\]ZVYhkVc_djgcVa^hiZc
dkZg]jceZghddca^_`ZZgkVg^c\ZcbZi
YZWZ\gZchYZeZghkg^_]Z^Y!ZmeZgihY^Z
o^X]j^ihegZ`ZcdkZg]ZibVVihX]VeeZ"
a^_`WZaVc\kVchVi^gZZc^ciZgcVi^dcVaZ
kddgWZZaYZckVchVi^gZY^ZVVcidcZc
]dZg^Y^XjjaYZh^ijVi^Z^c>iVa^ ^h#IdX]
b^hioZ]ZiVVcdkZgbdZY\gZcoZcYZ
oZa[kZgigdjlZclVVgbZZBddgZo^X]
delZgeiidiVVc`aV\ZgZcVVc_V\Zg#
B^hhX]^ZcdciWZZgioZYZZgkVg^c\db
j^iodkZZabViZg^VVaZZcheVccZcY!
Yl^c\ZcYWZidd\iZaViZckZgg^_oZc#>c
eaVVihYVVgkVc^h]ZiiZbedkVV`iZ
\Za^_`bVi^\Zc]Vc\iYZkd^XZ"dkZgVah
ZZcbdcdidcZYZ`ZcdkZgYZlVi]dj"
iZg^\ZZchdbhoZa[hl^aaZ`Zjg^\d\Zc"
YZbdciV\Z#=Zi^hZZc\Zaj`kddg
<jooVci^YViYZ[Z^iZcY^Z]VVgkZg]VVa
dcYZgWdjlZcodhiZg`o^_cYVioZYZ
]VeZgZcYZkdgbdcihi^_\Zc#
Kim van der Werff
>iVa^ '%%*gZ\^ZZchXZcVg^dHVW^cV<jooVci^
XVbZgVEVdadHVcida^c^bdciV\Z8aZa^d7ZcZkZcid
\Zaj^Y6aZhhVcYgd<VXX^degdYjXi^ZHVW^cV<jooVci^!
6cYgZVDXX]^e^ci^!KVaZg^dIZgZco^dZc;ZgY^cVcYd
K^XZci^c^Dg\cVc^Y^hig^Wji^Z&BdgZ;^abYjjg-%ÉbZi
:cod7^V\^!Gdgn7gZbcZg!9Vg^d;d!HVW^cV<jooVci^

7daaZi_Zh7ajZh>`]djYc^ZiZX]ikVc
bjh^XVah#9Zbjo^Z`^hbZZhiVaiZ\aVYZcYZdkZg"
\Vc\ijhhZcegViZcZco^c\ZciZ\Z[dgXZZgY#BVVgW^_
7daaZi_Zh7ajZheVhiYZbjo^Z`cVVYaddh^c]ZikZg"
]VVa!lVVg^cYZ]dd[YgdaaZco^_clZ\\ZaZ\YkddggVe"
eZcYZ7^_abZg"WZldcZgh#9ZgVebjo^Z`^hWdkZc"
Y^ZchiZk^\ZckV``jcY^\ÄkZZakVcYZVXiZjgho^_c
gVeeZgh#OdVah]dd[YgdaheZaZgCZ\Vi^k!Y^ZYZhiZg"
gZckVcYZ]ZbZaheZZai!ZcHj\V8VcZ!Y^ZZZcbVh"
h^ZkZhX]ZgbVVclZo^\]Z^Y]ZZ[iVahYZWZaVc\g^_`hiZ
WVY\jn#=ZibdZigVVgadeZcl^aYZ[^abc^ZikZg\Z"
oZaY\VVckVccd[bZZgYZgZ]^ihdeI]Z7dmZc
IB;#9ZÈ=daaVcYhZÉa^ZY_Zh!\Zodc\ZcYddgHde]^Z
kVcDZgh!kVaaZcYVVgW^_kZg\ZaZ`ZcVahodZihVee^\
YddgYZbVcY#O^_dkZgij^\ikddgVabZi]VVgkZga^Z[YZ
Wa^``ZcdeCZ\Vi^k#9^ZYjh\ZaYcdY^\]ZZ[ikddgj^i"
\VVcZc\djYZch^ZgVYZcZcYjhYZXg^b^cVa^iZ^i
^c\VVi#@Vg^c?jc\ZgZc7^g\^i=^aaZc^jhWZ`ZcYVah
YdXjbZciV^gZbV`ZghZc^c'%%)WZ`gddcY^c7Zga^_c
kddgYZ`dgi[^abKZi]ZWWZco^X]kddg]jcheZZa"
[^abYZWjjiaViZc^che^gZgZcYddgZZc_dc\ZHjg^"
cVVbhZ`Zcc^h!Y^ZWdaaZi_Zhha^`iZZcV[\ZaZZ[Y
iZgj\`ZZgYZj^iYZ\ZkVc\Zc^h!ZckZg\dZa^_`ZcXg^"
b^cVa^iZ^ic^Zi#9Z[^ab^hgVjlZcgZVa^hi^hX]\ZhX]d"

iZc!bVVgdd`hl^c\ZcYZcXdda#7daaZi_Zh7ajZhoVa
YVVgdbW^_YZYdZa\gdZedc\Zil^_[ZaYYZCZYZgaVcY"
hZ\Vc\hiV"XjaijjgbVX]d!V\gZhh^Z[!Xdchjbei^Z[
ZckZgdc\Za^_`iVaaZZcbVVgkZg]ZZga^_`Zc!odVahYZ
ZkZcZZch`g^i^hX]ZHVijgYVnC^\]i;ZkZg?d]c7VY"
]Vb!&.,,ZcIgV^chedii^c\9Vccn7dnaZ!&..+YVi
YZYZcbZigZheZXi^ZkZa^_`]ZiY^hXdcVX]iaZkZcZc
]ZgdcZ#BVVgdd`YVilVgZc\dZYZ[^abh#
9ZVaadX]idcZHjg^cVVbh"CZYZgaVcYhZXjaijjg
ldgYiY^i`ZZgc^ZibZi]jbdgdcibVciZaY!odVah
\ZWZjgYZ^cH]dj[h]dj[]VW^W^6aWZgiiZg=ZZgYi!
'%%)Zc=ZihX]c^ioZaeVgVY^_hBVgi^c@dda]dkZc!
'%%*!bVVgYgVbVi^hX]^c\ZoZi#6ahdd`7daaZi_Zh
7ajZhXdbbZgX^ZZahjXXZhkda^h!]ZZ[i]Zibjai^Xja"
ijgZaZYgVbV]deZa^_`Z^cYZa^_`o^_cYZ[^c^i^ZkZeaZ`
\ZkdcYZc^cYZCZYZgaVcYhZX^cZbV#Kees Driessen
CZYZgaVcY'%%+gZ\^Z@Vg^c?jc\ZghXZcVg^d@Vg^c?jc\ZgZc7^g\^i
=^aaZc^jhXVbZgV7g^\^i=^aaZc^jhbdciV\Z:a_VYZAVc\Z\Zaj^YBVg`
LZcZgbjo^Z`<^dg\^dIj^c[dgi!7^\DgVc\Z!:Vg[dgXZ!7VgiKVc9Z
A^hYdc`egdYjXi^dcYZh^\cK^cXZciYZEViZgegdYjXi^ZGZc=jn"
WgZX]ihZ?dgVbL^aa^c`Y^hig^Wji^Z7jZcVK^hiVYjjg&%*ÉbZiCZ\Vi^k!
Hde]^ZkVcDZgh!Hj\V8VcZ!GVnbioZg!Bg#EgdWo!@^bd!9ZgZcod!
<daYn!?VkÉa^c!HVaV]:Y^c!B86aYg^c!KZg\^c^VDa^_[kZaY!GZ^cVA^c\Zg!
B^`ZGZjh!<aZcc9jg[dgi

GdbVcXZ8^\VgZiiZh>`]djYc^ZiZX]i
kVcbjh^XVah#9Zbjo^Z`^hbZZhiVaiZ\aVYZcYZdkZg"
\Vc\ijhhZcegViZcZco^c\ZciZ\Z[dgXZZgY#BVVg^`]djY
lZakVcGdbVcXZ8^\VgZiiZh#:Zcbjh^XVa!bVVgYVc
VcYZgh#IZcZZghiZ^h]ZiZZc`dbZY^Z!YjhYVcbV\]Zi
\Z[dgXZZgYo^_c#IZcilZZYZ^h]Zio^c\ZcVcYZgh#9Z
VXiZjgh!odiZ]dgZcdc\ZhX]ddaYZoVc\Zgh!eaVnWVX`Zcd[
o^c\ZcbZZbZi`aVhh^Z`Zedehdc\h#=jcYVcheVhhZc
o^_cgdbbZa^\Zc]jcoVc\hiZb`a^c`ic^Zi!odVahbZZhiVa
W^_bjh^XVah!deZZchdkZg\ZegdYjXZZgYj^iYZhijY^d#=Zi
`a^c`iVahd[oZbZZo^c\ZcbZiYZVjidgVY^d!bVVgYVc
bZicjbbZghlVVgkVcYZiZ`hi]ZikZg]VVakZgYZg]Zaei#
OdVahlVccZZgYZ\ZlZaY^\ZHjhVcHVgVcYdcbZi]Zi
`Zg``ddgE^ZXZd[Bn=ZVgiVVc]Z[i#È7gZV`Vcdi]Zga^iiaZ
e^ZXZd[bn]ZVgi#É@gVX]i^\`^eeZckZa#HVgVcYdc^hhVbZc
bZi?VbZh<VcYda[^c^WZ`ZcYkVcI]ZHdegVcdhZZc
\Zadd[lVVgY^\hiZa"bZi"]jlZa^_`hegdWaZbZc#=^_odZ`i
o^_c\ZcdiW^_@ViZL^chaZi!Y^ZVa]VVggdcY^c\ZcZcbdc"
YZckdakj^\ZiVVa^cYZhig^_YlZgei#Dd`YZgZhikVcYZ
XVhihl^c\i#HiZkZ7jhXZb^^h^co^_cZaZbZciVahYZdcZa^"

cZghYZW^iZgZcYZXdaaZ\VbZil^Z<VcYda[^c^i^_YZchYZ
ajcX]deZZchiVVaWVa`o^iZZchZii^c\!gZX]ihigZZ`hj^i
ZZcXVgiddcZc8]g^hide]ZgLVa`ZceVgdY^ZZgiVah
HVgVcYdchcZZ[de]^aVg^hX]Zl^_oZo^_cgda^cYZ;Vi7dn
Ha^b"k^YZdXa^eLZVedcd[8]d^XZ'%%&ÄlVioZa[VaZZc
eVgdY^ZlVhdeo^_cWVY\jn"^bV\d#BZiYZa^ZY_Zh!YZj^i"
\ZWgZ^YZXVhiZckdaYdZcYZkgZZbYZdd`k^hjZaZ\gVe"
eZcZceadilZcY^c\ZclZZiGdbVcXZ8^\VgZiiZhVVcYZ
adeZcYZWVcYiZkZggVhhZclVikZZagZXZchZciZcÈZZc
\ZWgZ`VVchVbZc]Vc\É]ZWWZc\ZcdZbY#=ZieaZo^Zg
heVikVc]ZihX]ZgbV[!YZbjo^Z`]djYiYZkVVgiZg^cZc
YZoVc\hXcZho^_c[VciVh^Zg^_`#Od]djY^`kVcbjh^XVah#
Kees Driessen
KZgZc^\YZHiViZc'%%*gZ\^ZZchXZcVg^d?d]cIjgijggdXVbZgVIdbHiZgc
bdciV\ZGVn=jWaZn\Zaj^Y:a^oVEVaZnbjo^Z`EVja8]^]VgVBVg^anc9É6bVid
egdYjXi^dcYZh^\c9dccVOV`dlh`VegdYjXi^Z?d]cEZcdii^Zc?d]cIjgijggd
Y^hig^Wji^Z6";^abYjjg&&*ÉbZi?VbZh<VcYda[^c^!HjhVcHVgVcYdc!@ViZ
L^chaZi!HiZkZ7jhXZb^!@jbVgEVaaVcV!8]g^hide]ZgLVa`Zc!BVcYnBddgZ!
6^YVIjgijggd!BVgn"Adj^hZEVg`Zg!:YY^Z>ooVgY!:aV^cZHig^iX]!6YVb
AZ;ZkgZ!9Vk^YI]dgcidc!7VgWVgVHj`dlV
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>cYZeZcYZci6c^bVi^dcKdajbZ>>

9ZWadiZWjgZckVc=daanlddY
:ZcbVcV\ZgkVcZZc\gddiZgd"
i^Z`XdcXZgckZgiZaYZb^_aVVihi/È>`
`Vc_ZdkZgYZedgcdWjh^cZhh\ZZc
]VgYZX^_[Zgh\ZkZcÄY^Zo^_cZg
c^Zi#?Z`jcilZab^_cZ^\Zc^chX]Vi"
i^c\ZcZc^cYgj``Zc`g^_\Zc#É9ZoZ
hjW_ZXi^k^iZ^i`ZcbZg`idd`Zc`ZaZ
kZgYZgZg\kZghX]^aaZcYZWdZ`Zc
dkZgYZ6bZg^`VVchZedgcd[^ab"
WgVcX]ZY^ZYZaVVihiZi^_Yo^_c
kZghX]ZcZc#
AZ\hBXCZ^a!?Zcc^[ZgDhWdgcZZc
EZiZgEVk^VcdZbYZc]jcWdZ`
I]ZDi]Zg=daanlddY#I]ZJcXZc"
hdgZYDgVa=^hidgnd[i]ZEdgc;^ab
>cYjhign#ÈJcXZchdgZYÉa^_`iiZWZiZ"
`ZcZcÈAVVioZbVVgajaaZc!lZ
`jccZc]ZiidX]c^ZikZg^[^ gZc#É9Z
VjiZjgh]ZWWZcbZZgYVcoZh]dc"
YZgYeV\^cVÉhaVc\^ciZgk^Zl"hc^e"
eZghVVcZa`VVg\ZeaV`ikVc
VXiZjgh!gZ\^hhZjgh!egdYjXZciZc!
bV[[^dh^Zc;7>"V\ZciZc#OZWZhiZ"
YZccVjlZa^_`hVVcYVX]iVVcYZ
YZXZcc^VkVcYZ`dgiZhiV\"[^abh!
cjY^hiZc[^abh!YZcjY^Z"Xji^Zh
odVahGjhhBZnZghI]Z>bbdgVa
Bg#IZVh!&.*.!YZbVgg^V\Z
bVcjVabdk^ZhZcYZWZVkZgaddeh#
=ZiWdZ`WZ]VcYZai^c]dd[YoVV`
YZeZg^dYZkVcYZejWa^Z`ZYddg"
WgVV`kVcYZedgcd[^ab^cYZKZg"
Zc^\YZHiViZcgdcY&.,%idiYZ
b^a_VgYZcWjh^cZhhkVcYZ_VgZc
cZ\Zci^\!Y^ZbZiYZ]^k"WZYgZ^\^c\
iZ`VbeZc]ZZ[i#

7ZkZg[^abh

I]ZDi]Zg=daanlddYWZ\^ciZ^cY
_VgZcoZhi^\kVcYZkdg^\ZZZjl#
9VcYjgkZcYZZZghiZW^dhXddeZ^"
\ZcVgZc^cAdh6c\ZaZhZcHVc
;gVcX^hXd!cVYZV[hX]V[[^c\kVcYZ
=Vnh8dYZ!WZVkZgbdk^ZhiZkZgid"
cZc#>cY^Zi^_YdcibdZiZcZ8]jX`
IgVncdgZZcoZ`ZgZA^cYV7dgZ"
bVc#=ZikZg]VVa^hWZ`ZcY/7dgZ"
bVcldgYiAdkZaVXZZcYdZikddgVa
VaaZhlVi]VVgZX]i\Zcddi8]jX`
l^aÄdd`bZiZZc]dcY#>c_VcjVg^
&.,'hiVVi!o^iZca^\ioZkddgYZ
XVbZgVkddglVij^iZ^cYZa^_`
<ZgVgY9Vb^VcdÉh9ZZeI]gdVioVa
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ldgYZc#HVbZcbZiYZ^cYVioZa[YZ
_VVgj^i\Z`dbZc7Z]^cYi]Z<gZZc
9ddg?^b6gi^ZB^iX]Zaaodg\i
YZoZYddgYZbV[[^V\Z[^cVcX^ZgYZ
[^abkddgZZcgV\Z/]Zi^hdeZZch
X]^Xkddgedgcd^cYZg^_iZhiVVc#
?j^hiYZWZhX]g^_k^c\kVcYZ
\ZWZjgiZc^hhZcgdcYdb9ZZe
I]gdViiddciZX]iZgYZegdWaZbV"
i^Z`kVcI]ZDi]Zg=daanlddY#=Zi
bV\YVcheVccZcYo^_cYZWZaZkZ"
c^hhZcZcbZc^c\ZckVcWZigd``Z"
cZciZaZoZc!bVVgj^iZ^cYZa^_`
ldgY_ZVahaZoZgkdaaZY^\VaaZZc
\ZaViZcbZiVaaZiZ\Zchig^_Y^\]Z"
YZc^cYZ^ciZgk^Zl"hc^eeZgh#>hYZ
aViZgidi[Zb^c^hi^hX]ZVci^edgcdVX"
i^k^hiZ\ZbjiZZgYZA^cYVAdkZaVXZ
bZi\ZlZaYidi]VVgVXiZZgegZhiV"
i^Zh\ZYldc\Zcd[]ZZ[ioZZgkVc
\ZcdiZc!odVahW^_kddgWZZaY]VVg
Zm"bVcWZlZZgi4:c]ZZ[iYZ[^ab
cdjk^_[Zck^_[i^\!]dcYZgYd[oZh"
]dcYZgYb^a_dZcYdaaVgde\ZaZkZgY
lVVgkVcZZc\gddiYZZa^cYZ`Vh"
hVkVcYZ8dadbWd"XaVc^h
\ZhigddbY4
9Zedgcdc^ZjlZa^c\Y^Zc^ZilZZi
l^Zd[lVi_ZbV\\ZadkZcWa^_[i
kZgYZgaZoZc!dbYVi]^_W^_kddgWZZaY
l^alZiZclViZgkVcYZbVccZa^_`Z
edgcdhjeZghiZgkVcYZ_VgZc
oZkZci^\!?d]c=dabZh!iZgZX]i"
`dbi#:ZcVVcYdZca^_`"\Zadd[lVVg"
Y^\hiViZbZci`dbikVc=dabZhÉ
kgdjl!Y^ZkZgiZailVioZYVX]iidZc
oZYZedgcdVXi^k^iZ^iZckVc]VVg
ZX]i\ZcddidciYZ`iZ/È>`WZcbZi
ZZc]dZg\ZigdjlY#ÉKVcV[YVi
bdbZci`dcoZ\ZZchZ`hbZZg
]ZWWZcbZiYZlZa\ZhX]VeZc
=dabZh#O^_cXdaaZ\VH]VgdcB^i"
X]ZaaoZ\idkZgYZedgcdWjh^cZhh/
È=ZilVh\gVi^hhZ`hZcZZc]dde
Ygj\h#ÉIZkZZakddgYZVaheg^kYZ"
iZXi^kZ?d]ccnLVYYWZ`ZcY
\ZldgYZcVXiZjg=dabZh#=^_\VVi
VahYgj\hkZghaVV[YZ^cYgj\hYZV"
aZc!WZaVcYi^cYZegdhi^iji^ZZc
eaZZ\iY^Z[hiVaaZc#>c&.-&$-'ldgYi
]^_\ZVggZhiZZgY^ckZgWVcYbZiYZ
od\ZcdZbYZLdcYZgaVcY"bddg"
YZclVVgW^_k^ZgbZchZc^c]jc
haVVeldgYZc\ZYddY^cZZcYgj\h"
eVcYVVcLdcYZgaVcY6kZcjZ!Adh
6c\ZaZh#=^_ldgYiaViZgkg^_\Z"
hegd`ZckVcbddgY#>c&.--dkZg"
a^_Yi]^_VVcYZ\Zkda\ZckVcV^Yh#
9ZWZ]VcYZa^c\kVcYZi^_YcV=da"
bZhÉiZaddg\Vc\^h^c]ZiWdZ`
Yj^YZa^_`b^cYZg^ciZgZhhVci#Kddg"
YViYZedgcdXdchjbei^ZYddgYZ
k^YZdgZXdgYZgZcaViZgYZYkY"
heZaZghiZZYhbZZgcVVgYZlddc"

`VbZgkZg]j^hi^hZX]iZgcd\Vah
W^_odcYZg]dd\iZejciIgVX^AdgYh"
XdbeaZmiZcdZbZc#=ZibZ^h_Z
heZZaiijhhZc]VVgoZhi^ZcYZZc
VX]ii^ZcYZ_VVg^cZZc]ZaZgZZ`h
edgcdegdYjXi^ZhÄdd`]^Zgo^ZclZ
lZZgZZc^ciZch^ZkZXdbW^cVi^Z
kVchZ`hZcYgj\h#>c&.-+ldgYi
AdgYhYddgYZ;7>kVcWZY\Za^X]i
ZcbdZiZcYZ[^abhY^ZoZVahb^c"
YZg_Vg^\Z]ZZ[i\ZbVV`ildgYZc
kZgc^Zi^\Y#J^iYZ^ciZgk^ZlhWa^_`i
YViZg^cYZedgcdWjh^cZhhcd\Va
lVibZchZco^_cY^Zo^X]Yddg]Zi
bZ^h_ZZc]VVgkVahZ>9"XVgY
WZ]ddga^_`WZYdcYZgYkdZaZc#

I^ZcYj^oZcY[^abh

Kda\ZchI]Z7^\7dd`d[EdgckVc
HZi]<gV]VbZHb^i]lZg`Zc^c
Oj^Y"8Va^[dgc^ bdbZciZZabZZg
YVcilVVa[Yj^oZcYbZchZc^cYZ
edgcd^cYjhig^Z!YZbZZhiZc^cHVc
;ZgcVcYdKVaaZn!^cYZhX]VYjl
kVc=daanlddY#OZegdYjXZgZc
_VVga^_`hbZigZaVi^Z[lZ^c^\\ZaYZc
^c]dd\iZbedodÉci^ZcYj^oZcY
[^abh#<gV]VbZ"Hb^i]hWdZ`^hZg\
`aZjg^\ZcbVV`iZZckgda^_`Z!
bVVggdbbZa^\Z^cYgj`#KddgYZ
VaaZgZZghiZ!c^ZiVaiZegZX^ZoZ
^c[dgbVi^ZdkZgWZeVVaYZVXiZjgh!
gZ\^hhZjghZc[^abh^h]Zi\ZhX]^`i#
Dd``jc_Z^ZihaZgZcdkZgYZVcYZ"
gZWZiZ`Zc^hkVcWZ\g^eeZcVah
WjWWaZ\jbWdkZcbVi^\kZZagdoZ
]j^YgdcYYZhX]VVba^eeZcZc
h`^^c\kgdjlY^ZijhhZcilZZ
bVccZcWZ^YZcbZiYZ]VcY
WZkgZY^\i#L^ZkVceaVc^hdboZa[
Vahedgcd[^abZgVXi^Z[iZldgYZc!
`Vc]^ZgWZaVc\g^_`ZY^c\ZcaZgZc
odVah/^ZYZgbZ^h_ZYViZZcWg^ade
]ZZ[iegdWZZgiVaaZZcbVVgiZkZg"
WZg\ZcYVioZZZcdckZgoVY^\WVgZ
]dZg^h#:cegdWZZgkddgVadd`
ZZchZZcbZ^h_Z^c]VVgd\ZciZ
hej^iZcÄ]ZiejWa^Z`oVaaVX]Zc
=jbdg\VViW^_<gV]VbZ"Hb^i]!
Y^ZkVcedgcd[dWZcedgcd[^ZaZcl^a
bV`Zc!WdkZc^c[dgbVi^Z#>c]Zi
]dd[Yhij`dkZgedgcdWj^iZc6bZ"
g^`V`dbZclZdkZgCZYZgaVcY
VaaZZciZlZiZcYVi_Z^c6bhiZg"
YVbkddgVaZZcWdgYZZabdZi
deodZ`ZcZcYZYVbZh^cYZZiVaV"

\ZhbVVgWZiZgc^Zi`jci[did\gV[Z"
gZc#
=dZlZa<gV]VbZ"Hb^i]?ZccV
?VbZhdcÈYZ\gddihiZhiZgÉcdZbi
kVcYZ6bZg^`VVchZedgcdWjh^"
cZhhlVVgkVcYZ_VVgdboZildgYi
\ZhX]Videi^Zcb^a_VgYYdaaVg!
hX]g^_[i]^_dkZg]VVghaZX]ihZZc
eVVggZ\ZahdbYVi]^_?VbZhdcidi
YZXgdhh"dkZghgZ`Zci#BVVgVah_Z
]VVgXVgg^gZWZ`^_`iÄY^ZoZidi
]Zi_VVg'%%)dd`^c]VVgVjidW^d"
\gV[^Z=dlidBV`ZAdkZA^`ZV
EdgcHiVg]ZZ[iWZhX]gZkZcÄYVc
^h]ZibV^chigZVb"\ZYZZaiZYVVg"
kVcidX]Zg\\Zg^c\#CVijjga^_`
]ZZ[ioZW^_kddgWZZaY^c&..,ZZc
`aZ^cZgda\ZheZZaY^c=dlVgY
HiZgcÉhEg^kViZEVgih7ZiinI]d"
bVhZc^hoZkV`ZgdeiZaZk^h^ZiZ
o^Zc\ZlZZhi#>ciZ\ZchiZaa^c\idi
IgVX^AdgYh!Y^ZZZc_VVgkddg
?VbZhdc]VVgbZbd^gZhJcYZg"
cZVi]>i6aaejWa^XZZgYZ!o^ioZZX]"
iZgbZi]VVgZ^\ZcegdYjXi^ZWZYg^_[
8ajW?ZccVcd\Y^`^cYZWjh^cZhh#
AdgYh]ZZ[icV]ZihX]VcYVVakVc
&.-+VXiZZgaZhhZc\ZcdbZc#=Zi^h
]VVg\Zaj`iÈhZg^ZjoZÉ[^abgdaaZciZ
`g^_\ZcZcYVVgcVVhicd\ZZc
bjo^`VaZXVgg^gZiZhiVgiZc#=dZ"
lZaoZ]VVgj^iYZedgcd[VhZ
WZ`ZcYZcVVbWa^_[i\ZWgj^`Zc
]ZZ[ioZkddgYZedgcd[^abh\ZZc
kg^ZcYZa^_`lddgYbZZgdkZgZc
lVVghX]jlioZbZ^h_ZhkddgYZ
Wjh^cZhhiZgl^_a?VbZhdci^eh
\ZZ[ikddgZZcedgcdaddeWVVc#
IgVX^AdgYh]ZZ[i^ZihWZgZ^`ilVi
kZZaedgcdVXiZjghZ^\Zca^_`l^aaZc/
c^Zi^c]ZiÈVcYZgZÉ!bVVg^c]Zi
ZX]iZ=daanlddYhjXXZh]ZWWZc#
Ingo Schiweck
?djgcVa^hi$[^ab]^hidg^Xjh>c\dHX]^lZX`^hWZo^\
ZZc\Z[jcYZZgYZZcXnXadeZY^ZhVbZciZhiZaaZc
dkZgYZedgcd[^abeZghdcZc![^abh!WZ\g^eeZc
Zc^hYVVgkddgdeodZ`cVVg\Z`lVa^[^XZZgYZ
VjiZjgh#<ZciZgZhhZZgYZc`jccZcgZV\ZgZcde
>c\d#HX]^lZX`5\bm#YZ#

I]Z7^\7dd`d[Edgc#6EZcZigVi^c\Add`Vii]Z
LdgaYd[9^ginBdk^Zh#HZi]<gV]VbZ"Hb^i]#
Fj^g`7dd`h!E]^aVYZae]^V'%%*'%-Wao##>H7C
&"*.),)"%)%"'#lll#W^\Wdd`d[edgc#Xdb#
=dlidBV`ZAdkZA^`ZVEdgcHiVg#68Vji^dcV"
gnIVaZ#?ZccV?VbZhdcbZiCZ^aHigVjhh#
GZ\Vc7dd`h!CZlNdg`'%%)*-%Wao##>H7C%"
%+"%*(.%.",#
I]ZDi]Zg=daanlddY#I]ZJcXZchdgZYDgVa
=^hidgnd[i]ZEdgc;^ab>cYjhign#AZ\hBXCZ^a!
?Zcc^[ZgDhWdgcZZcEZiZgEVk^V#GZ\Vc7dd`h!
CZlNdg`'%%*+'%Wao##>H7C%"%+"%%.+*.")#
JcYZgcZVi]>i6aa#IgVX^:a^oVWZi]AdgYh#=VgeZg
:ciZgiV^cbZci!CZlNdg`'%%('-+Wao##>H7C
%"%+"%*%-'%"*#lll#igVX^adgYh#Xdb#

6c^bViZYH]dgih
&..("'%%):ZckVcYZVXi^k^"
iZ^iZckVc]ZiCZYZgaVcYh>chi^ijjikddg
6c^bVi^Z[^abC>6[^h]ZiÈViZa^ZgÉ#9VVg
`jccZccZiV[\ZhijYZZgYZVc^bVi^Z"
[^abZghd[bZchZckVckZg\Za^_`WVVg
c^kZVjdcYZgWZ\ZaZ^Y^c\lZg`ZcVVc
ZZcegd_ZXi#9ZgZhjaiViZcj^iYZeZg^"
dYZ&..(idZc]ZiC>6[lZgYde\Zg^X]i
idi'%%)o^_ccjdeYkY\ZWjcYZaY#9Z
bZZhigZXZciZW^_YgV\Z`dbidkZg^\Zch
j^i'%%(!^clZa`_VVgYZoZ[^abhdd`
VaaZbVVaYgVV^YZc^cZZcW^_egd\gVbbV
kVc]ZiCZYZgaVcYh;^ab;Zhi^kVao^Z
H`g^ZccjbbZg-!'%%(#
=Zi^h\dZYYVi]ZiC>6[deYZoZbVc^Zg
gZ`ZchX]VeV[aZ\iZcdd`]Zi\Zb^YYZa"
YZc^kZVjkVcYZVc^bVi^Z[^abhgZX]i"
kVVgY^\iYZgZaZVhZ#9ZVWhigVXi^ZZc
VWhigV]Zg^c\kVcDZgYkVc8j^_aZcWjg\
^hc^ZiVVcbZWZhiZZYZcIldd[V@^cY
]VVai]Zic^ZiW^_YZ`aVhh^Z`ZVc^bVi^Z
del^ZchiZggZ^c]Zio^X]WZ\ZZ[i#=Zi
]^eeZ=ZgdodjYVVgZciZ\Zcodj^i\Z"
odcYZc`jccZcldgYZcdeC^X`ZadYZdc#
>ciZgZhhVciZgo^_cYZZmeZg^bZciZaZgZ
egd_ZXiZc!dd`lVccZZgoZc^Zi]dcYZgY
egdXZci\ZhaVV\Yo^_c#9ZWZlZ\ZcYZ
[didÉhde]Zieg^`WdgY^cI]ZE^cWdVgY
a^_YZcdcYZgYZdc^ciZgZhhVciZ:c\ZahZ
kd^XZ"dkZg]Zi^hYZZc^\Z[^ablVVg^c
\Zhegd`ZcldgYi!bVVgYZVc^bVi^Z^h
Zci]djh^VhbZgZcYkZZao^_Y^\#<djYZc
@Va["l^ccVVgH^Zci_Z\ZWgj^`iZ[[ZXi^Z[
ZZc`gVhhZg^\ZediaddYhi^_adbZZc
`g^_hZg^\bZ^h_ZhiZZYhWdoZgiZaViZc
ldgYZcZcHi^ailVa`ZghXdbW^cZZgi^c
c[gVV^d\ZcYZ!YgVbVi^hX]ZlZgZaY
Yg^ZY^bZch^dcVaZ<^VXdbZii^"bVccZ"
i_ZhbZiilZZY^bZch^dcVaZhiZaiadeZgh#
B^_ceZghddca^_`Z[Vkdg^Zi^hZX]iZgYZ
lVgbZ`aZ^Vc^bVi^ZkVcIZbeZgV!
lVVg^cVbdg[Z[^\jjgi_ZhbZikZghX]^a"
aZcYZ`aZjgZcZceZghddca^_`]ZYZcZZc
gdbbZa^\ZZchX]VYjlg^_`Z\VgV\Z
ZmeadgZgZc#Kees Driessen
CZYZgaVcY&..("'%%)gZ\^Z9ZXZei^dc^c;djgEVgih
&..,K^daZiiZ7ZaoZg!H^Zci_Z&..,8]g^hiVBdZh`Zg!

IZbeZgV&..,A^ZhWZi]Ldgb!?Voo^bVi^dc&...
HXgViX]'%%%OdY^VX'%%&DZgYkVc8j^_aZcWjg\!
<gVX^VhVaVk^YV'%%%BVggZi?VchZc!I]ZE^cWdVgY
'%%%BVg`kVcYZgBVVgZa!=Zgd'%%'<ZZgi_VcI^a"
bVch!I]^hH^YZJe'%%'9Zb^Vc<ZZga^c\h!Hi^ailVa"
`Zgh'%%'H_VV`BZ^a^c`!Ildd[V@^cY'%%(EVhXVa
KZgbZZghX]Y^hig^Wji^Z;^ab[gZV`!dd`iZWZhiZaaZck^V
lll#c^V[#[^ab[gV\bZciZcde###$XViVad\jh

Cd\c^ZiodaVc\\ZaZYZckZg"
hX]ZZc6kd^Y:nZ8dciVXiYZZa
c!ZZckZgoVbZaVVgkVcdcV["
]Vc`Za^_`ZCZlNdg`hZVc^bVid"
gZco^ZgZXZch^ZH`g^Zc(!bVVgi
'%%*#9ZZailZZkZghX]^_cilVi
iZhcZa!lVci]^_^h^Zihb^cYZg#
CZZbic^ZilZ\YViV]ZiZZc
\dZYZbVc^Zg^hdbdeYZ]dd\"
iZiZWa^_kZcZcW]Zi\Zb^YYZa"
YZVc^bVi^Z"Zc]jbdgc^kZVj
\VgVcihiVVckddgZciZgiV^c"
bZci#9ZYddghcZZCZlNdg`hZ
dcV[]Vc`Za^_`ZVc^bVidgbVV`i
cVbZa^_`\ZZhi^\Z!idZ\Vc`Za^_`Z
kZg]VVai_ZhbZi]Zg`ZcWVgZ
]dd[YeZghdcZcY^ZiVbZa^_`kZZa
\ZlZaYiZkZgYjgZc`g^_\Zc#Dd`
^ciZgc\ZlZaY0W^_Yg^Z[^abe_Zh
Yj^`iYZXVbZgVoZa[h]Zihe^_h"
kZgiZg^c\h`VcVVa^c#
J^iodcYZg^c\Zco^_cYZldcYZga^_"
`ZE:H!l^Zch^chide"bdi^dc

e^hhZcYZe^cYVEZZ"Cji'%%)
c^Zio^_cWZhiZlZg`^hZcWdkZc"
Y^Zcdd`iZo^ZcdeZVieZh#Xdb!
ZcGd]^iVh]GVd!Y^ZZZcW^_odc"
YZgZhi^_a]ZZ[ikVchide"bdi^d"
cVc^bVi^ZbZi[did\gV[^hX]Z
\Zo^X]iZc!YZZahbdcdX]gddb!
bZidji"d["[dXjhZcWZlZZ\a^_`
XVbZgVlZg`ZcZZc^ciZaaZXijZZa
WZYdZaYZkd^XZ"dkZg8d[[ZZ!
'%%(#IjhhZcYZoZhi^Zc[^abh
kVaiY^i`ZZgcVVhiYZ^bbZg
\dZYZ7^aaEanbeidc!cZhidgZc
WdZ\WZZaYkVcYZCZlNdg`hZ
hXZcZ!kVcl^ZYZdcihedgZcYZ!
ol^_\ZcYZgZhiVjgVcicVX]ibZg"
g^Z:Vi!'%%&!ZcYZBIK"`aVhh^Z"
`ZgEjh]8dbZhidH]dkZ!&..&!
o^_cde\ZcdbZckddgVa;gVc
@gVjhZde!bZi]ZikZggZlZ\
kgZZbYhiZ[^abe_Z!BddcgV`Zg
'%%)#BZi?VbZh7dcY]ZZ[i
]Zic^`hiZbV`Zc!bVVgYZ

VhigdcVji]Vg`ilZaYZbVVc
VVc#7dkZcY^Zco^_cZgkddgW^_"
lVV^ZcYZ]j^h_ZhZcZZcaZZ\
bVVglVcYZaZcYgj^biZeV`^c
@gVjhZÉhZZckdjY^\\ZiZ`ZcYZ!
hdZeZaWZlZ\ZcYZolVgi"l^i"
Wgj^c"\gdZcZWj^iZcVVgYhZ
lZgZaY#(Kees Driessen)
KZgZc^\YZHiViZc&..%"'%%)gZ\^ZBdL^a"
aZbh!7^aaEanbeidc!EVig^X`Hb^i]!?d]c9^a"
ldgi]!H^\cZ7VjbVcZ!B^X]VZaDkZgWZX`!
8]g^h8dc[dgi^!Gd]^iVh]GVd!C^cVEVaZn!
;gVc@gVjhZ!8]g^hin@VgVXVhZcE:HiZ
WZhiZaaZck^Vlll#hfjVgZ[ddiV\Z[^abh#Xdb
kddgYZZaeV``ZihVbZcbZiKdajbZ&

EVgi^ZYZXVbeV\cZ
9ZYZgYZ[^abgZZ`hY^ZdcYZgYZ
kaV\kVcCG8=VcYZahWaVY;^abhZ"
aZXi^ZYddg=dbZhXgZZcldgYij^i"
\ZWgVX]iiZaioZhi^iZahY^ZVaaZcj^i
;gVc`g^_``dbZc#9ZZZghiZ^h?ZVc
GZcd^ghEVgi^ZYZXVbeV\cZ&.(+
cVVgZZckZg]VVakVc<jnYZBVj"
eVhhVci#>ccd\\ZZckZZgi^\b^cj"
iZcdcikdjliGZcd^g]ZikZg]VVakVc
ZZccVZ[!dchX]jaY^\bZ^h_ZYVi
o^X]deZZclVgbZodbZgYV\i^_"
YZchZZcWddiidX]i_ZaVVikZgaZ^YZc
YddgZZc\Zl^Z`hiZ_dc\ZbVc!
lVVgcV]VVgaZkZccdd^ibZZg]Zi"
oZa[YZoVao^_c#GdbVci^hX]!hZci^"
bZciZZaZchX]VVbiZaddh!bVVg
lZadeVVchiZ`Za^_`Zl^_oZigZ[[ZcY
^cWZZaY\ZWgVX]i#:ZcadbZYV\de

]ZieaViiZaVcY!YZ[gVV^ZdZkZghkVc
YZHZ^cZ!YZo^cYZgZcYZ]^iiZZcYZ
ajX]iY^ZolVc\Zg^hkVckZgaVc\Zc#
=Zi^hZZc`aZ^cldcYZgi_ZYViEVgi^Z
YZXVbeV\cZYZW^dhXdeZc]ZZ[i
\Z]VVaY#9ZegdYjXi^Z]VYiZ`Vb"
eZcbZi[dghZiZ\ZchaV\Zc#:g
lVgZcgjo^Zh!]Zi\ZaYgVV`iZdeZc
ididkZgbVVikVcgVbelVhYZ
odbZgkVc&.(+]ZaZbVVac^Ziodc"
c^\ZclVgb#>ciZ\ZcYZZa!]Zi
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kZgigV\^c\YViGZcd^gZg]VakZglZ\Z
YZWgj^VVc\V[Zco^X]deZZcVcYZg
egd_ZXihidgiiZ#GZcd^gheVgicZg
BVg\jZg^iZbdciZZgYZ]ZibViZg^"
VVakZgkda\ZchidiZZc`dgiZ[^abY^Z
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lgZZYbVVgdckZghX]^aa^\^h!dd`YZ
YdgeZa^c\ZcheVccZciZ\Zc?ZVc
hVbZc#9Zha^c`hZed\^c\ZckVc
WjjgbVc8hVgHdjWZngVcZcY^Zch
hj``Za^\ZcZZ[J\da^cdb?ZVch]j^h
ZcaVcY^c]VcYZciZ`g^_\Zc!Yg^_kZc
]ZbidilVVco^c#9ddgYZWgdcde
o^_caVcYY^X]iiZbZihZaZc]ZWWZc
oZ]ZbYZ`Vchdbo^_cdcYZgcZ"
b^c\idiZZchjXXZhiZbV`Zcdci"
cdbZc#6ahYdX]iZgBVcdc]Zi
WZYgd\dciYZ`i!^hYZ`^Zb\ZoVV^Y
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dci]jihZcYZdci`cde^c\kVcY^i
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odcYZgVjY^dY^ZeiZZcdcde]djYZa^_`Z
ZaZ`igdbjoV`!]ZZ[icd\XjaiX]VgbZ#
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\gV[^Z!WZ\ZaZ^YYddgeVhhZcYZ!YgZ^"
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h]ddidjiY^Z_ZkZgW^_hiZgY^c_ZhidZa
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Yg^Z[^ab"cd^ghZc]Zibjo^`VaZ
bZadYgVbV=jbdgZhfjZ?ZVc
CZ\jaZhXd!&.)+#OZ`dbZcj^iYZ

=djhZd[@cdlaZY\Z
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YZgZcYdX]iZgkZX]iZcdbYZa^Z[YZ
kVcZZceaVnWdn#9^ZldgYideYZ
kdZi\Zkda\YYddgEdhhZhhZY8jgi^h
7Zgc]VgYi!&.),!Y^ZdeZcibZi
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NIOD-medewerker over The Sun ‘Hirohito was niet deze
lichte debiel’ Valerio Zurlini vergeten films keren terug
Langer licht het is wat het is Terry Gilliam over Tideland
Boekverfilming Brokeback Mountain Super 8 conservering
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