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De hoofdredacteur

 Vragen
Het Filmmuseum bestaat dit jaar zestig 

jaar. Op 21 juli, een dag voor de verjaardag, 
verscheen een persbericht van mediahis-
toricus Bert Hogenkamp en de directeur 

van de Europese Stichting Joris Ivens, 
André Stufkens, waarin het Filmmuseum 

werd opgeroepen zijn eerste directeur 
Jan de Vaal te eren ‘waaraan zij zoveel te 

danken heeft’. Bijvoorbeeld door de biblio-
theek naar hem te vernoemen of een zaal 

in het nieuwe Filmmuseumgebouw dat 
gebouwd wordt in Amsterdam-Noord. 

Het Filmmuseum reageerde binnen drie 
uur met een eigen persbericht dat naar 

slechts vier mensen werd verstuurd, een 
fractie van diegenen die de oorspronkelijke 

oproep hadden ontvangen. Merkwaardig. 
Van de drie tegenargumenten bleek twee 

dagen later bovendien eentje onjuist te zijn 
weergegeven; er volgde een nieuwe e-mail 
om dit te corrigeren. Haastwerk leidt altijd 
tot broddelwerk, zo blijkt maar weer eens.

Een storm in een glas water die niet ver-
meldenswaard zou zijn, als de hele kwes-

tie niet een belangrijke vraag zou oproepen 
die vooralsnog onafdoende is beantwoord. 
Zo meldt Piet Meerburg, een van de kleur-

rijke personen die Annemieke Hendriks 
interviewt in haar eind oktober te verschij-

nen boek De Pioniers – interviews met 14 
wegbereiders van de Nederlandse cinema 
(zie de voorpublicatie op pagina 32), dat De 

Vaal helemaal niet de eerste directeur of 
oprichter was van het Filmmuseum. Meer-

burg – die het Filmmuseum volgens een 
akte uit 1946 oprichtte – zegt: ‘Wij hadden 
Jan (de Vaal) als archiefbeheerder aange-
steld. Na 1948, toen ik hooguit nog tijd had 

voor wat werk achter de schermen, is hij 
vanzelf directeur geworden.’ Wie heeft er 

nu gelijk? Meerburg? Stufkens en Hogen-
kamp? Is er iemand bij het Filmmuseum 

die het dit jaar nog kan uitzoeken?
André Waardenburg
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Deze publicatie werd mede moge-
lijk ge maakt door een bijdrage van 
het ministerie van OC&W. Niets 
uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt  zon der voorafgaande 
schriftelijke toe stem ming van de 
be trok ken auteurs. 
 
Skrien heeft  getracht de  
recht hebbenden van het  
beeld materiaal te achterhalen. 
Wie desondanks meent beeld-
recht te kunnen doen gelden, 
wordt verzocht contact op te 
nemen met de redactie. 

oktober 2006 Skrien 3

Rectificatie In het septembernummer van Skrien 
werd in het artikel ‘Alles gaat voorbij’ per abuis 
Pierre Rezus opgevoerd als maker van de film 

Amen. Camiel Zwart is de regisseur van de film.
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15 jaar geleden
Skrien 180 
oktober/november 1991

Zoals bekend verhuist 
het Filmmuseum over 
twee jaar naar Amster-
dam Noord, waar meer 
zalen ter beschikking 
komen en er een grote 
tentoonstellingsruimte 
zal zijn. Wat gaat het 

Filmmuseum dan programmeren? Komt 
er een permanente tentoonstelling? Van 
welke aard?
In Skrien 180 sprak Michel Hommel met 
toenmalig adjunct-directeur Eric de Kuy-
per over de koers van het Filmmuseum. 
Hij sprak wijze woorden: ‘De vertoning van 
film staat voor mij centraal. Al het andere 
is mooi meegenomen, maar het blijft 
bijzaak. Er zijn van die extremen die bijna 
uitsluitend op van alles rond het tentoon-
stellen, de expositie, gericht zijn, zoals dat 
hele gedoe in Londen met het MOMI (het 
inmiddels niet meer bestaande Museum 
of the Moving Image, AW). Ik bekijk dat 
met argwaan, want het heeft z’n weerslag 
op de vertoning van de film. (...) Maar ik 
zou me er altijd tegen verzetten om die 
richting op te gaan, dan kun je beter bij de 
Efteling gaan werken.’

10 jaar geleden
Skrien 210 
oktober/november 1996

Tijdens het Nederlands 
Film Festival vindt een 
speciale editie plaats 
van ‘Het Schimmen-
rijk’, de live versie van 
Hans Beerekamps 
rubriek The Big Sleep. 
Een van de ons afgelo-

pen jaar ontvallen Nederlandse acteurs is 
Anton Starke, die in Arno Kranenborgs De 
kersenpluk (1996) de rol van opa speelde. 
Patrick Minks schreef in Skrien 210 over 
een bijzonder moment in de film: ‘(...) 
want nu zien we ineens, wham, opa in een 
verpletterende close-up. Dat gegroefde 
gezicht, die wallen als theezakjes, die 
ogen die vechten om de tranen binnen te 
houden. Seconden lang laat Kranenborg 
ons getuige zijn van dat ene moment 
waarop opa zich blootgeeft. We zien een 
heel leven in dit shot. Een hard en lang 
leven, een leven dat betreurd wordt omdat 
het nooit vleugels kreeg. Met het wegslik-
ken van de tranen komt de berusting, en 
dan is het ook mooi geweest. Einde close-
up dus. Einde opa. Zo simpel kan het 
maken van een film zijn.’

5 jaar geleden
Skrien 33/8 
oktober 2001

Het Filmfestival van 
Vlaanderen-Gent 
vertoont in oktober 
een retrospectief van 
alle films van Stan-
ley Kubrick en biedt 
onderdak aan een grote 
Kubricktentoonstel-

ling (zie elders in deze Skrien). In Skrien 
33/8 schrijft Piet van der Merwe over het 
al dan niet vooruitstrevende gebruik van 
muziek in zijn films: ‘Zo wordt beweerd 
dat het gebruik van klassieke muziek in 
2001: A Space Odyssey (1968) revolutionair 
zou zijn. Dan moet natuurlijk zijn: het niet 
gebruiken van welke muziek dan ook in 
de scènes in de ruimte is revolutionair. 
Geen enkele filmmaker durft dat nu nog te 
doen, maar Kubrick filmt heel realistisch: 
er is nu eenmaal geen geluid in de ruimte. 
Op sommige momenten is het doodstil; 
als de astronauten in hun ruimtepak zitten 
is alleen hun ademhaling hoorbaar. Een 
effect dat Kubrick zelf heeft gemaakt: het 
is zijn ademhaling die we horen. Het is 
zeer effectief en doodeng.’

Admiraal de Ruyterweg, Amsterdam, 8 juni 2006, 18.00 uur
In Eigenheimers runt de 
jonge aardappelboer Jaap 
(Frank Lammers) in zijn 
eentje een groot boerenbe-
drijf. Tijdens het eten ziet hij 
op televisie dat er op klaar-
lichte dag een afrekening 
heeft plaatsgevonden in het 
criminele circuit. Er is een 
auto beschoten, waarbij een 
man (een boekhouder) en 
een vrouw zijn omgekomen. 
Alleen het zoontje heeft 
het overleefd. Op het zelfde 
moment gaat de deurbel. 
Voor de deur van Jaap staat 
een politiewagen waarin het 
zoontje zit. Het is zijn neefje 
Xander (Daniël Römer) die 
de aanslag heeft overleefd. 
Omdat Jaap Xanders enige 
familie is, trekt de jongen 
tijdelijk bij de aardappelboer 
in. De twee zijn tot elkaar 
veroordeeld, terwijl de 
criminelen verwoed jacht 
maken op Xander omdat hij 
de enige is die meer weet 
over het geld van zijn ver-
moorde vader. 
Op de foto worden de televi-
siebeelden geschoten waar 
Jaap naar kijkt: een verslag-
gever (Matthijs Wind) inter-
viewt een politiefunctionaris 
(Martijn Oversteegen) over 
de liquidatie in Amsterdam. 
Achter de verslagever staat 
regisseur Pollo de Pimentel. 
Opnameleider Michiel Col-
lenteur staat met zijn rug 
naar de camera van Bob 
Bronshoff, links net buiten 
beeld staat cameraman 
Lennert Hillige. 
Eigenheimers is een Tele-
film, die in 2007 wordt uit-
gezonden door de EO. Het 
thema van de nieuwe reeks 
is ‘de streekroman’. Volgens 
scenarioschrijver Dick van 
den Heuvel (Turks Fruit de 
musical, Van Speijk) berust 
iedere overeenkomst met 
de film Witness (Peter Weir, 
1985) overigens op louter 
toeval. Jan Pieter Ekker

Eigenheimers Nederland, 2006 regie 
Pollo de Pimentel scenario Dick van 
den Heuvel camera Lennert Hillige 
geluid Simone Galavazi licht John 
Röder montage Sandor Soeteman
production design Marco Rooth  
productie Guapo Productions / Jaap 
Dronkert  omroep Evangelische 
Omroep met Frank Lammers, Daniël 
Römer, Hans Kesting, Marcel Musters, 
Marit van Bohemen

In deze rubriek 
wordt maandelijks 
teruggekeken wat 

er 5, 10, 15, 20, 25, 30 
of 35 jaar geleden 

in Skrien stond. 
Deze maand het 

muziekgebruik in 
de films van Stanley 

Kubrick, een over-
getelijke close-up 

van Anton Starke in 
De kersenpluk en 
het Filmmuseum 

als kermisattractie. 
André Waardenburg

Flashback

Romanzo 
criminale 

Janna Reinsma & 
Richtje Reinsma

Met het zweet nog op de ogen 
maken Richtje Reinsma en een 
steeds wisselende compagnon 
direct na het consumeren van 

een recente of recent vertoonde 
film een afbeelding.
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Drie jaar geleden namen documentairemaker 
Harutyun Khachatryan (The Documentarist, 
Return of a Poet) en critica Susanna Haru-
tyunyan de uitdaging aan om in Jerevan, de 
hoofdstad van Armenië, een internationaal 
filmfestival te organiseren en wonder boven 
wonder haalde het in elk geval zijn derde jaar 
al. Het totale budget is netto ruim twee ton, in 
maart viel de grootste sponsor weg toen de 
directeur werd ontslagen en andere sponsors 
zijn moeilijk te vinden, want de president van 
het land ziet dat festival helemaal niet zitten 
omdat er te veel vreemde films draaien, en 
met de president wil geen enkele zakenman 
ruzie. Inkomsten komen in elk geval niet uit de 
kaartverkoop, omdat de grootste bioscoop, Kino 
Moskou, alleen beschikbaar is onder de voor-
waarde dat het theater de kassa beheert. En 
de directeur klaagt erover dat hij erop verliest, 
hoewel aantoonbaar is dat tijdens het festival 
vooral ‘s avonds de meeste voorstellingen zijn 
uitverkocht, in een periode dat de zalen meestal 
leeg zijn.

Jaloers
Toch lukt het Khachatryan en Harutyunyan om 
de zaak rond te krijgen, met inlevering van hun 
eigen salaris en dat van hun hele familie en een 
groep enthousiaste medewerkers. Ze slagen 
er bovendien in een programma te bieden waar 
menig festival met betere condities jaloers op 
kan zijn. Hou Hsiao-hsiens Three Times (2005) 
was het paradepaardje, en won terecht ook de 
Golden Apricot, met verder de nieuwe films van 
Almodóvar (Volver), German jr. (Garpastum) 
en Zanussi (Persona non grata), het werk van 
enkele jonge filmers als de Belgische Yasmine 
Kassari (L’enfant endormi) en de Spanjaard 
Isaki Lacuesta (La leyenda del tiempo, zat ook in 
Rotterdamse Tiger-competitie). En dan nog een 
film voor het thuispubliek, Le voyage en Armé-
nie van de Fransman Robert Guédiguian.
De documentairecompetitie was nog sterker, 
met films als Workingman’s Death (Michael 
Glawogger) , Blockade (Sergei Loznitsa), Sytato 
(Victor Kossakovski) en Running Stumbled 
(John Maringouin): veel betere documentaires 
zijn er vorig jaar niet gemaakt.
Maar Jerevan is meer. Er worden regisseurs 

uitgenodigd van wie een restrospectief wordt 
vertoond en die tegelijk workshops geven aan 
de Armeense filmstudenten. Dit jaar waren dat 
Moshe Makhmalbaf, Marco Bellocchio en God-
frey Reggio. Eregast was de nu 86-jarige Tonino 
Guerra, de Italiaanse scenarioschrijver van 
onder meer Antonioni, Tarkovski, Angelopoulos, 
Fellini, de Taviani-broers en Rosi.
Opeens dook ook Artavazd Peleshian op, de 
68-jarige Armeense regisseur die naast Para-
djanov misschien de meest bekende filmer van 
het land is, of liever was, want behalve twee 
superkorte filmpjes begin jaren negentig heeft 
hij sinds 1983 geen film meer gemaakt. Hij heeft 
plannen zat en scenario’s klaar, maar niemand 
wil geld investeren in deze eigenwijze dwarslig-
ger, die in Moskou en Jerevan woont en lesgeeft 
in Parijs en Frankfurt. Een half jaar geleden 
beloofde de minister van cultuur jaarlijks een 
bedrag van een kwart miljoen te investeren in 
een nieuwe film, Homo Sapiens, waarvan het 
budget tien miljoen is. Daar zou hij met de pre-
sident over praten, maar net daarvoor werd hij 
ontslagen.

Nukkige president
De barrières voor verdere ontwikkelingen zijn 
groot. Met een nukkige president, die er min-
stens nog twee jaar zit, een weliswaar welwil-
lende maar niet gretige nieuwe minister van 
cultuur (die ook de zorg heeft over jeugdzaken 
en daar meer feeling mee lijkt te hebben) en 
alleen een vurig enthousiaste minister van 

buitenlandse zaken is het niet eenvoudig iets te 
ondernemen. De bevolking is arm en een mas-
sale toename van het publiek is niet eenvoudig, 
terwijl vooral de internationale sales agents 
niet hartstochtelijk meewerken om films te 
leveren die het festival graag wil vertonen. Het 
groeiende publiek en vooral de filmstudenten 
vormen echter met de volijverige organisato-
ren een basis die het festival toch sterker kan 
maken. Armenië wordt ingesloten door Turkije, 
Iran, Georgië en Azerbeidjan, maar is daardoor 
tegelijk een centraal station dat die buren kan 
verenigen. Van groot belang is daarom steun 
van het buitenland voor de Gouden Abrikozen-
idealen. Achter de schermen zegden de direc-
teuren van de grote voorbeelden Rotterdam en 
Pusan,  Sandra den Hamer en Kim Dong-ho, 
die beiden in de jury zaten, hun hulp toe. Op het 
komende festival van Rotterdam zal dit Zuster-
schap formeel bekrachtigd worden. 
Een zwak punt is de Armeense film zelf. Mede 
door het gebrek aan financiën is de Armeense 
cinema van een magere kwaliteit. Studenten 
maken soms aardige, veelbelovende korte 
films, maar dan staakt hun ontwikkeling. Ook 
hier is samenwerking met omringende landen 
dringend nodig en ook daarbij kan het festival 
een stimulerende rol spelen. En wie in Jerevan 
te gast is, en dat geldt vooral de buitenlandse 
regisseurs die er hun films laten zien en de 
studenten lesgeven, weet hoe warm het onthaal 
is. Met als extra dat je er de beste cognac ter 
wereld kunnen proeven.

Een doorzichtige stommiteit of 
een ongelukkig toeval, daarover 
viel te twisten, maar onhandig 
was het wel dat de catalogus niet 
vermeldde dat jurylid Barbara 
Albert, de Oostenrijkse regis-
seur, had meegewerkt aan het 
scenario van de Zwitsers-Duitse 
coproductie Das Fräulein van 
Andrea Staka. Dat stond wel in 
het persboek en natuurlijk ook 
op de titels van de film. Toen een 
Zwitserse krant het ontdekte, werd 
de nieuwe directeur van Locarno, 
de sympathieke en ijverige maar 
volgens sommigen ook wat naïeve 
Frédéric Maire, geconfronteerd 
met zijn eerste schandaal. Hij had 
de film geselecteerd op grond van 
een werkkopie zonder titels en 
meende zich uit ongemakkelijke 
situatie gered te hebben door, met 
toestemming van de andere jury-
leden, de al uitgenodigde Albert 
te handhaven mits ze haar stem 
over Das Fräulein onthield. Albert 
besloot zelf op te stappen om aan 
de discussie een eind te maken. 
De overgebleven vijf juryleden – al 
eerder had de Franse actrice Ema-
nuelle Devos afgezegd – bleken  
Albert niet nodig te hebben om 
unaniem Das Fräulein te bekronen 
met het Gouden Luipaard voor de 
beste competitiefilm. Daar waren 
nog een paar jury’s, het publiek en 
een deel van de pers het overigens 
roerend mee eens, hoewel de film 
(over de ervaringen van drie vrou-
wen uit het voormalige Joegoslavië 
in Zwitserland) als cinema niet 
denderend is. Een gedetailleerd 
uitgeschreven scenario wordt 
zorgvuldig gevolgd en de stan-
daard karakters beleven weinig 
diepgaande cliché-gebeurtenissen. 
Het verhaal van immigranten ver-
teld in een luxe vrouwenblad, zou 
je kunnen zeggen.

Nieuwe Fassbinder
In de competitie was er eigenlijk 
maar één echt goede film: Le der-
nier des fous van Laurent Achard 
(was al een paar keer met korte 
films in Rotterdam). In een effec-

tieve stijl, met veel gevoel voor 
timing en kadrering, laat Achard 
de rampzalige ontwikkelingen in 
een boerengezin zien, vanuit de 
ogen van een elfjarige jongen die 
aan de desintegratie van zijn fami-
lie een gruwelijk einde maakt. ‘Wel 
heel erg somber’, was de gemid-
deld publieksreactie, ‘een nieuwe 
Fassbinder’, schreef een Italiaanse 
criticus. Achard kreeg de regieprijs 
en dat had de jury goed gezien.
Rouw was er in Locarno om de 
dood van een van de belangrijkste 
Zwitserse filmers, de ook in Rot-

terdam bekende Daniel Schmid, 
wiens overlijden herdacht werd 
met de vertoning van zijn docu-
mentaire Il bacio di Tosca (1984).
Het zat Frédéric Maire dus niet 
mee. Hij begon al met tegensla-
gen, omdat een van de hoofd-
sponsors het liet afweten en het 
befaamde Grand Hotel, traditionele 
uitzakplek voor de festivalgasten, 
zijn deuren gesloten had, nadat al 
eerder hotels in het centrum niet 
meer beschikbaar waren omdat 
het een trend is ze om te bouwen 
tot luxe appartementen. ‘Voor het 
komende jaar is een half tot een 
miljoen meer euro nodig, anders 
kunnen we er net zo goed mee 

stoppen’, liet festivalpresident 
Marco Solari weten, er wel aan 
toevoegend dat hij hoopte volgend 
jaar een nieuw zeventig meter 
hoog festivalgebouw te kunnen 
openen met acht zalen en hon-
derd hotelkamers. Daar moet de 
gemeente voor opdraaien door de 
verkoop van een stuk land.
Hevig zwetend worstelde Maire 
zich door de problemen en op de 
voorlaatste avond bleek het hem te 
veel geworden. Voor de ogen van 
zevenduizend mensen stortte hij 
op het podium van de openlucht-

bioscoop op het Piazza Grande in 
elkaar. Op dat moment was een 
van zijn voorgangers, Marco Mül-
ler, net begonnen aan een emotio-
nele toespraak over de betekenis 
van Locarno, tijdens de ceremonie 
waar Aleksandr Sokoerov een 
ere-Gouden Luipaard zou wor-
den uitgereikt. Paniek, waarbij 
de directeur van Cannes, Thierry 
Fremaux, de eerste gast was die 
zich over het roerloze lichaam 
van collega Maire boog. Nog voor 
deze was afgevoerd, had Müller 
zijn toespraak hervat en omdat er 
niemand anders was, reikte hij de 
prijs maar uit aan Sokoerov. Alsof 
hij nog steeds de baas was. 

Gezellig en rustig
Verder was het gezellig en rustig 
in Locarno, met films die weinig 
stof gaven tot heftige discussies 
en als Nederlandse bijdrage de 
soms prachtige maar onder een 
wat fragiele structuur lijdende 
Figner, The End of a Silent Century 
van Nathalie Alonso Casale, in het 
experimentele programma À pro-
pos du Cinema. 
De wisseling van de wacht, na vier 
jaar maatschappelijk engagement 
onder leiding van de Italiaanse 
Irene Bignardi, leverde nog niet 

een dramatische verbetering van 
het competitiepeil op. Nieuw was 
een nieuwe competitie, die van 
de Regisseurs van Heden (win-
naar de Duitse Angela Maccarone 
voor Verfolgt) en omdat ook beste 
Regisseurs van Morgen (de Zwit-
serse Carmen Stadler voor Nacht-
flattern en de Macedoniër Igor 
Ivanov voor de korte film Bubachki) 
en het beste debuut (de Fran-
çaise Isabelle Czajka voor L’année 
suivante) een Gouden Luipaard 
kregen, werden er wel erg veel van 
die mooie beeldjes uitgereikt. Nog 
afgezien van de ere-Luipaarden 
waren er in totaal zevenendertig 
prijzen. Beetje veel van het goede.

3de Golden Apricot  
International Filmfestival Jerevan

 Sterke competitie 
ondanks tegenslagen

De grootste sponsor werd ontslagen en de presi-
dent ziet er niets in, maar de Gouden Abrikozen 

blijven bloeien in Jerevan. Peter van Bueren

Een jurylid verdween toen ze 
betrokken bleek bij een com-
petitiefilm en de directeur 
viel flauw op het podium; 
verder was het heel rustig in 
Locarno. Peter van Bueren

59ste Festival internazionale del film Locarno

Maire stort in op eigen festival

Garpastum

Le dernier des fous
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In de geest van deze tijd bevat dit stukje wat knip- 
en plakwerk uit een eerder stuk dat ik schreef 
ten behoeve van interne festivaldiscussie. Een 
discussie over hoe je als festival op een concrete 
manier antwoord zou kunnen geven op de totale 
beeldversplintering die ons te wachten staat. Want 
je hoeft geen futuroloog of helderziende te zijn om 
te zien aankomen dat het fenomeen filmvertoning in 
een theatrale omgeving ingrijpend zal veranderen. 
Omdat het al aan het veranderen is. En iedereen 
doet eraan mee. Ook festivals. Ook filmtijdschriften. 
Ze verkopen films op dvd en bieden ze streaming 
aan op internet. Analoog aan de muziekindustrie 
zal dit fenomeen zich vergroten en versnellen. Nog 
niet lang geleden was het illegaal downloaden van 
muziek iets voor nerdige middelbare scholieren. 

Nu kan iedere postbode zijn ipod (legaal) opladen. 
Met films zal dat niet anders gaan. Stel, een nieuwe 
Wong Kar-wai gaat in mei in Cannes in première. In 
dezelfde maand zal hij dan via de FNAC te downloa-
den zijn of kun je hem via een bon in de Volkskrant 
bestellen bij een proefabonnement. Tegen de tijd 
dat het januari is heeft het festivalpubliek de film 
dan gezien. Ze hebben nog steeds belangstelling 
voor Wong Kar-wai, willen hem misschien wel eens 
in het echt zien, maar de film hoeft het festival niet 
meer te vertonen.
Over het verdere verloop van dit soort ontwikke-
lingen kun je slechts speculeren en dat wilde ik in 
een (niet)programma op een speelse en wat provo-
catieve manier doen. De gedachteoefening zal zijn: 
wat doe je als het afgelopen is met het vertonen 

van films in een zaal (er is een tijd geweest dat je in 
een zaal naar een grammofoonplaat kon luisteren, 
maar dat kunnen we ons in de mp3-tijd niet meer 
voorstellen). Je kunt dit (weer) in de vorm van wat-
is-cinema-achtige debatten met panels gieten, 
maar het kan ook concreter, ludieker en misschien 
ook praktischer door het festival van de toekomst 
gewoon alvast uit te vinden. 
In de tweede aflevering van ‘Rotterdam chronicles’ 
schreef ik over de filmmakers-dvdwinkel naar 
Aziatisch piratenmodel en in de vierde column uit 
de reeks over de openstelling voor het publiek van 
het domein van professionals bij uitstek: de film-
festivalvideotheek. Hieronder volgt het voorlopig 
leukste idee en in de komende afleveringen zullen 
er nog enkele volgen.
Simpel gezegd loopt een festival op twee benen. 
Eén is de vertoning in een zaal van een film. Twee 
is het samenbrengen van mensen die films maken 
of van films houden. In het festival van de toekomst 
gaat het er om wat je met dat samenbrengen van 
mensen doet als vertoningen niet meer relevant 
zijn. De historische Nouvelle Vague ontstond uit 
een groepje jonge Parijse filmmakers en critici 
die elkaar ‘s avonds ontmoette bij de vertoningen 
van de Cinematheque. Zo konden ze gezamenlijk 
spreken over gezamenlijk geziene films. Dat kon 
ook moeilijk anders in het pre-vhs en pre-dvdtijd-
perk. Als jonge filmmakers elkaar nu ontmoeten 
wisselen ze dvd’s en downloadsites uit. Ze spreken 
nog steeds over film, maar ze gaan niet meer naar 
de Cinematheque. En dan zijn er natuurlijk ook 
de landen, als pakweg de Filippijnen, waar geen 
Cinematheque is, maar wel weer een overmaat aan 
(piraten)dvd’s.  
Dus ontmoeten filmmakers elkaar op een andere 
manier. Zo ken ik filmmakers die iedere vrijdag 
met elkaar futsal spelen. Futsal is de serieuze en 
internationale variant van zaalvoetbal en het woord 
is een samentrekking van Portugees/Spaanse 
uitdrukkingen als Futbol de Sala. Aldus Wikipedia. 
Na de wedstrijd of beter het spel eten ze wat en 
terloops spreken ze over film, wisselen dvd’s uit 
en bekijken gezamenlijk een dvd of elkaars werk 
in wording. De ontmoeting is belangrijker dan de 
vertoning en het gesprek over film komt vanzelf en 
terloops. Veel gezonder ook dan het eindeloos in 
het donker zitten of in rokerige kroegen hangen van 
eerdere generaties filmmakers.
Zo zou ik graag, ter prikkeling van de gedachten, 
een kleine futsal-competitie organiseren. Met 
teams van filmmakers of ook distributeurs, produ-
centen, critici et cetera. Middenin het festival. Op 
een festivallocatie. De grote zaal van de Schouw-
burg lijkt mij wel geschikt. Nu heeft futsal niets met 
films te maken, maar disco, borrels, diners en busi-
nessclubs hebben dat strikt genomen ook niet.
Op de bijgaande foto is de Maleisische onafhanke-
lijke filmmaker Ho Yuhang in actie te zien. Ho was 
in 2005 Tijger-kandidaat met zijn Sanctuary en via 
Venetië zal hij in Rotterdam terugkomen met zijn 
nieuwste film Rain Dogs. En hij zal het Maleisische 
futsal-team aanvoeren. Het Maleisische veldvoetbal 
stelt niets voor en is zelfs tot nationaal politiek pro-
bleem verklaard, maar wie het tegen het geoefende 
en gemotiveerde team van Maleisische filmmakers-
futsalspelers denkt te kunnen opnemen, kan zich 
bij mij aanmelden.

Futsal

Rotterdam
chronicles 

Notities van programmeur Gertjan Zuilhof onderweg  
van het vorige naar het volgende festival

De makers wilden het authen-
tieke Amsterdam tonen. Een 
team van Japanse tekenaars en 
fotografen verbleef dan ook lang-
durig in Amsterdam: ze bezoch-
ten haar oude woonhuis op het 
Merwedeplein, het Achterhuis en 
het Gemeentearchief om vanuit 
het hedendaagse Amsterdam en 
oude foto’s een ‘echt’ Amsterdam 
te kunnen verbeelden. 
Het samenvoegen van de 
informatie uit actuele foto’s 
en archiefmateriaal is helaas 
niet altijd foutloos verlopen. Op 
het afgebeelde affiche is Anne 
Franks oude woonhuis zeer 
nauwkeurig nagetekend inclusief 
de moderne naoorlogse raam-
kozijnen. De interieurs van zowel 
haar oude woonhuis als van het 
Achterhuis lijken sprekend op de 
huidige ‘museale’ situatie. Het 
affiche geeft wel een fantastisch 
sfeerbeeld van de buurt waarin 
Anne opgroeide, met – niet te 
vergeten – de typisch Amster-
damse fiets.
Anne’s leven vóór het onder-
duiken krijgt veel aandacht. Dit 
geeft de makers de kans om 
veel van het oude Amsterdam te 
tonen: de bruggen, de grachten 
en de grote hoeveelheid vogels 
(meeuwen).  De belangrijkste 
elementen uit het dagboek zijn 
bewaard. Veel aandacht gaat 
naar het opgroeiende meisje 
Anne: de gesprekken met haar 
zus over haar menstruatie, met 
haar vriendje over verliefdheid en 
tenslotte de cadeaus die ze voor 
haar drie verjaardagen krijgt. De 
tekeningen zijn erg uitgewerkt, 
met de bekende grote Japanse 
ogen; de detaillering die het affi-
che laat zien, is in de hele film 
doorgevoerd. Een impressie van 
D-Day halverwege de film vormt 
een grote stijlbreuk hiermee. 
Deze lijkt zo weggelopen uit de 
pulpstrips en geïnspireerd door 
Liechtenstein. Deze vijf minuten 
tonen weer de kracht van de 
Japanse animatiefilm en doen 
de slome, gedragen stijl en de 
houterigheid van alle bewegingen 
van de rest van de film vergeten. 
Bastiaan Anink

Anne no nikki Japan 1995  regie Akinori Naga-
oka ontwerper onbekend afmetingen 100x70 
drukker onbekend collectie Filmmuseum 

Paul van Yperen en Bastiaan Anink, ex-
beheerders van de affichecollectie van het 
Filmmuseum, bespreken de kracht, schoon-
heid en achtergronden van topstukken uit de 
verzameling.

Anne Frank in modern Amsterdam
Japanse middelbare schoolmeisjes dwepen met Anne Frank. Naast haar aan-

grijpende leven in het Achterhuis, lijkt vooral het verhaal over de intieme details 
van het volwassen worden deze doelgroep aan te trekken. De tekenfilm naar 

haar dagboeken is echt voor hen gemaakt. 

Filmmaker en futsal-speler Ho Yuhang in actie
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  om Erisman (1954) kwam per toeval in de 
filmwereld terecht. In de tijd dat hij zijn geld 
verdiende met baantjes als pianostemmer en 
glazenwasser werkte hij ook voor een foto-
graaf. Op een dag nam deze hem als assistent  
mee naar een filmset. De volgende dag werd 
hij gebeld met de vraag of hij bij de rest van 
de productie wilde werken als algemeen assi-
stent. De eerste stappen in zijn filmcarrière 
waren gezet. Na tweeëneenhalf jaar gewerkt 
te hebben als onder andere rekwisiteur en 

setdresser, verschoof zijn interesse naar 
belichting. Het duurde uiteindelijk zeven 
werkeloze maanden voor hij zijn eerste klus 
kreeg. ‘Ik had al een kind, dus dat was 
behoorlijk lastig. Op een gegeven werd ik als 
derde belichter gevraagd voor Seven Graves 
for Rogan (Matt Cimber, 1982), een heel 
grote Amerikaanse productie. Met wat hulp 
en de wet van Ohm moest ik toen een hele 
straat uitlichten. Vanaf dat moment was ik 
aan een stuk door aan het werk als belich-

ter’. De overstap naar camerawerk verliep 
redelijk gemakkelijk. ‘Ik keek goed om me 
heen. In Nederland was het werk op de set 
gelukkig niet zo hiërarchisch dat je nergens 
aan mocht komen. De budgetten waren 
natuurlijk niet ruim. Als assistent-licht 
moest je soms ook de dolly duwen, dus je 
kon als je geïnteresseerd was erg veel doen. 
Dat is nog steeds zo.’ Inmiddels heeft Eris-
man een dertigtal speelfilms als chefbelich-
ter en twintig speelfilms als cameraman op 

zijn naam staan, waaronder voor Pim de la 
Parra, Eddy Terstall en wijlen Theo van Gogh. 
Zijn naam gaat bij de credits vergezeld van 
de afkorting NSC, het ‘keurmerk’ van de 
beroepsvereniging Netherlands Society of 
Cinematographers.
Erisman mocht zich het eerst director of pho-
tography noemen voor Femme Fatale, een 
korte film van Inge Calame uit 1987, 
gedraaid op 35mm. ‘Dat ging eigenlijk best 
goed. Calame was de toenmalige vriendin van 

regisseur Orlow Seunke en bij een aantal van 
zijn films, waaronder De smaak van water en 
Pervola, sporen in de sneeuw, was ik geheel 
verantwoordelijk voor het licht. Als je lam-
pen neerzet, ben je beperkt door de beeld-
hoek van de lens. Dus als je dan hoort dat er 
een 24mm lens op de camera zit, dan weet je 
na een aantal films exact welke lens wat 
doet. Ik werd dan ook vaak gevraagd als een 
bepaalde cameraman niet goed in belichting 
was, maar die bijvoorbeeld wel goed de came-

ra kon bedienen. Ik vond en vind eigenlijk 
dat de cameraman beide goed moet kunnen.’

Van Warmerdam
De samenwerking tussen hem en Alex van 
Warmerdam begon met Grimm (2003), het 
moderne sprookje over Maria (Halina Reijn) 
en Jacob (Jacob Derwig), die op een dag door 
hun vader in het bos worden achtergelaten. 
Voor Grimm was Marc Felperlaan de vaste 
cameraman van Van Warmerdam. Felperlaan 

      Het oog van 
Tom Erisman

‘Het is in eerste instantie het verhaal 
waardoor je geraakt wordt, de vorm 
komt in de tweede plaats. Waardoor 
ik behoorlijk geroerd werd, waren 
de filmmakers van de jaren zeventig, 
zoals Fassbinder. Het licht in zijn 
films vond ik adembenemend. Ook 
The Godfather vond ik revolutionair, 
dat zachte toplicht en voor het eerst 
geen lichtjes in de ogen. Ik vind het 
jammer dat de kwaliteit en diepgang 
van dit soort films tegenwoordig aan 
het verdwijnen is’. Director of photo-
graphy Tom Erisman, NSC, aan het 
woord. Alex Wuijts

T
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kon echter door andere verplichtingen niet 
meedoen, dus Van Warmerdam zag zich 
gedwongen een ander te zoeken. ‘Alex is 
nogal vasthoudend aan mensen en is behoor-
lijk huiverig voor verandering op dat gebied. 
Je praat veel met elkaar en hij testte me ook 
om erachter te komen wat voor persoon ik 
was en hoe ik over het verhaal dacht. Gaan-
deweg werd duidelijk dat we behoorlijk op 
een lijn zaten. Onze samenwerking is ook een 
echte vriendschap geworden. Elke film van 
Van Warmerdam is een juweeltje. Er zouden 
meer mensen moeten zijn die iets eigens en 
gewaagds maken in plaats van het alledaagse 
waarmee we worden overspoeld. De Costa-
mentaliteit die in ons Nederlands drama 
steeds zichtbaarder wordt, daar heb ik niet 
zoveel mee.’ 

Ober
De tweede samenwerking met Van Warmer-
dam zal de openingsfilm worden van het 
komende Nederlands Filmfestival: Ober 
(2006). In deze film maken we kennis met de 
ruggegraatloze Edgar (Alex van Warmerdam), 
ober van restaurant Het Westen. Hij klaagt 
steen en been bij de schrijver van zijn eigen 
leven dat hij wat meer verweer zou willen 
tegen alle mensen die over hem heen walsen. 
Al was het maar één, klein weerwoordje. 
Maar schrijver Herman (Mark Rietman) heeft 
andere, grootse plannen met Edgar, al weet 
hij nog niet wat. Ja, dat Edgar moet lijden 
aan het leven, dat weet Herman dan weer 
wel. En lijden doet Edgar. Zijn vrouw ligt ziek 
thuis, zijn klanten kafferen hem uit en slaan 
hem in elkaar, zelfs zijn minnaressen raakt 
hij kwijt. Edgar lijdt niet alleen aan zijn 
leven, hij lijdt aan een slecht geschreven 
leven. 
Als Erisman wordt gevraagd voor een film 
leest hij eerst het script een aantal keer door. 
‘Je hebt mazzel als je het in een keer uitleest 
omdat het spannend is en het verhaal goed 
loopt. Vaker heb je er bedenkingen bij. Je 
gaat nadenken over hoe je de zwakheden van 
het verhaal met behulp van een beeld beter 
kunt maken. Ik schrijf vervolgens het script 
uit in mijn eigen woorden en geef in onge-
veer vier A4’tjes aan hoe elke scène eruit 
moet komen te zien. Van films waarmee je 
affiniteit hebt, krijg je intuïtief een sterk 
idee. Het verhaal van Ober vond ik al gelijk 
fantastisch. Alex wil samen met de camera-
man van elke scène een storyboard maken, 
zodat we op het moment van draaien ner-
gens meer over hoeven te praten. Het is pret-
tig als een regisseur een goed beeld heeft van 
wat hij wil, want dan kun je dat in het beeld 
veel verder doorvoeren. Je weet dan precies 
hoeveel ruimte je hebt.’
Er werd in en rond Amsterdam gedraaid, met 
name op het KNSM-eiland, voor restaurant 
Het Westen, en tussen de nieuwe apparte-
mentencomplexen van De Omval in Water-

graafsmeer. De meeste interieurs, zoals de 
woning van de schrijver, werden in de kleine 
studio van theatergezelschap Orkater 
gefilmd. Alhoewel de structuur van het ver-
haal suggereert dat de wereld van Herman de 
werkelijkheid is - en de wereld van Edgar fic-
tie - is dit in het decor juist omgedraaid. De 
eenheid van handeling en plaats, en het 
gebrek aan uitzicht achter de ramen van zijn 
appartement geven de woning van de schrij-
ver juist een erg theatrale schijn. Toch wil-
den Van Warmerdam en Erisman dit verschil 
niet te groot maken, zodat het niet een te 
grote overgang zou zijn als de twee werelden 
bij elkaar zouden komen. In de belichting 
van de personages werden wat subtiele 
accentverschillen aangebracht die het realis-
me van de wereld van Edgar vergrootten. 
‘Edgar moest er iets rauwer uitzien, we heb-
ben hem iets meer contrast gegeven dan de 
schrijver. We wilden de high-key (laag con-
trast - AW) look van comedy vermijden.’ 

High Definition
Alhoewel Grimm nog op 35mm film werd 
gedraaid, is er voor Ober gekozen voor het 
digitale High Definition (HD)-systeem. ‘Die 
overgang was uit budgettaire overwegingen, 
niet creatieve. We hadden 1,8 miljoen euro, 
maar dat was niet genoeg voor als we het op 
film zouden draaien. Alex’ films hebben een 
goede beeldkwaliteit nodig, omdat hij zelf op 
dat gebied erg veeleisend is, maar hij maakt 
liever een film in mindere kwaliteit dan dat 
hij hem helemaal niet maakt. Ik had zelf net 
Paid (2005) in HD gedaan en het technische 
deel en de overzetting naar film was redelijk 
goed gegaan, dus ik had er wel vertrouwen in 
dat dat kwalitatief overeind zou blijven. Toch 
draai ik liever op film omdat ik dat mooier, 
gemakkelijker en ook voorspelbaarder vind. 
Zodra je het HD-materiaal weer uitschiet naar 
film krijg je omzettingsproblemen, die onder 

andere te maken hebben met de kwaliteit 
van de camera en het medium waarmee je 
het opslaat. De HDCAM-tapes die wij gebruik-
ten hebben van zichzelf al een bepaalde com-
pressie, wat onder meer ten koste gaat van je 
kleur en je contrast. Bij film zie je bovendien 
pas later wat je resultaat is en dat zet je meer 
aan het denken over wat je met de sfeer wilt, 
terwijl je bij video min of meer op de monitor 
ziet wat je kan krijgen. Als daar dan drie 
mensen omheen zitten die het prachtig vin-
den, dan word je daar toch door beïnvloed.’
Erisman maakte gebruik van de Sony F900 
Cinealta camera met Digiprime lenzen van 
Zeiss. Het diafragma stond meestal bijna 
helemaal open om het teveel aan scherpte-
diepte dat kenmerkend is voor video te 
beperken. De postproductie werd vanwege de 
coproductie met België uitbesteed aan een 
Belgisch bedrijf, Ace Digital House in Brussel, 
en bestond voornamelijk uit kleurcorrectie 
en het bijwerken van het contrast. Ook werd 
hier veel tijd aan de genoemde omzettings-
problemen van video naar film besteed. ‘Ik 
zal veel blijer zijn als HD digitaal geprojec-
teerd zou worden, want het is een verlies om 
het op film te zetten. Het filmnegatief is wel 
heel goed, maar de resolutie en de dynamiek 
van de filmkopie waarnaar het HD materiaal 
wordt uitgeschreven is eigenlijk het slechtst 
van het hele filmpakket. Als je goed digitaal 
kunt projecteren heb je dat verlies niet.’ !

Dit is de eerste aflevering van een reeks over Nederlandse en 
buitenlandse cameralmensen. 

De Costa-mentaliteit die 
in ons Nederlands drama 
steeds zichtbaarder wordt, 
daar heb ik niet zoveel mee
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Nog voordat ze ook maar enig idee hadden 
waarover hun eerste speelfilm moest gaan, 
hadden Frank van Geloven en Edwin Visser al 
een locatie op het oog en een titel in gedach-
ten. Slachtnacht – te schrijven als Sl8n8 – 
moest zich afspelen in een steenkolenmijn. 
Ter inspiratie trokken ze daarom naar het 
Belgische plaatsje Blegny voor een rondlei-
ding in de mijnen. De gids vertelde hen daar 
de geschiedenis van de vuurmannen. Dit 
waren ter dood veroordeelden die in een 
mijnschacht het eventueel aanwezige gas 
met een fakkel tot ontploffing moesten bren-
gen. Wie dit overleefde, ontliep de strop.
Voor de twee regisseurs, die eerder samen de 
afstudeerfilm Necrophobia maakten, was het 
duidelijk dat een vuurman een centrale rol 
zou moeten spelen. Visser: ‘Zo’n legende kun 
je zelf niet verzinnen. Zó krachtig, juist 
omdat die geworteld is in de werkelijkheid.’

Gevaarlijk
De financiering bleek een stuk lastiger dan 
het bedenken van een verhaal. Het duurde vijf 
jaar voordat Van Geloven en Visser hun eerste 
langspeelfilm hadden bekostigd. Het Neder-
lands Filmfonds was direct enthousiast, maar 
het bijeenkrijgen van het resterende bedrag 
was moeilijker. De publieke omroepen zagen 
geen heil in het project, waardoor de steun 
van het CoBO-fonds (Coproductiefonds Bin-
nenlandse Omroep) wegviel. Uiteindelijk werd 
Sl8n8 een Nederlands-Belgische coproductie.
De moeizame financiering had bijna gevolgen 
voor de cast. Omdat de opnames door alle 
strubbelingen op zich lieten wachten, was de 
al gecaste Victoria Koblenko het project 
alweer vergeten toen alles toch nog rond 
kwam. En inmiddels was Doodeind van Erwin 
van den Eshof op haar pad gekomen. Maar 
omdat haar rollen in de films totaal van 
elkaar verschillen, twijfelde ze geen moment. 
Sl8n8 is grotendeels in de studio opgenomen 
waar een steenkolenmijn werd nagebouwd. 

Het leek producent Martin Lagestee niet ver-
standig op locatie te draaien omdat dat te 
veel logistieke problemen zou opleveren. De 
opnames werden er overigens niet minder 
gevaarlijk door. Koblenko werd tot tweemaal 
toe overreden door een cameradolly. ‘Ik had 
schaafwonden op mijn voorgevel, dus mis-
schien moet ik die maar eens gaan verzeke-
ren.’
De keuze om het verhaal te situeren in een 
mijn pakt goed uit. Je kunt er eenvoudig ver-
dwalen, het is er donker en daardoor al snel 
eng. De toeschouwer ziet sommige schrikmo-
menten letterlijk niet aankomen. Met schaars 
licht en gebruikmakend van donkere kleuren 
creëren de makers op een eenvoudige manier 
voelbare spanning.
Sl8n8 is een serieuze horrorfilm, in de tradi-
tie van illustere voorgangers als The Texas 
Chainsaw Massacre. Ook in de mijngangen 
vloeit het bloed rijkelijk, op manieren die 
niet voor elke maag geschikt zijn. De scènes 
volgen elkaar echter in een dusdanig tempo 
op dat de kijker nauwelijks tijd heeft daarbij 
stil te staan. De bloederige effecten zijn geen 
doel op zich, maar dragen bij aan de sus-
pense. Voor de gelikt uitziende speciale 
effecten werd een beroep gedaan op Unreal 
FX (Lord of the Rings-trilogie) en Harry, Ricky 
en Edward Wiessenhaan (Dog Soldiers, 
Shadow of the Vampire).
Mede door hun werk doet deze nederhorror-
productie niet onder voor films uit landen 
met meer griezeltraditie. Ondanks de aanwe-
zige clichés: gestrande jongeren, die vervol-
gens ook nog eens verdwalen; een dienstwei-
gerende lift en een chagrijnige geest. Maar 
het werkt allemaal wel. En omdat alles zich 
tegen een Nederlandse achtergrond afspeelt, 
is het ook best verfrissend.

Verwijzingen
Leuk zijn de verwijzingen naar andere films 
uit het genre. De geest van de vuurman 

houdt er net als de ruiter uit Sleepy Hollow 
(Tim Burton, 1999) een aardige hoofdenver-
zameling op na. En de met een videocamera 
uit de hand gefilmde fragmenten doen sterk 
denken aan The Blair Witch Project (Daniel 
Myrick en Eduardo Sánchez, 1999). Om die 
opnames zo echt mogelijk te doen lijken, 
werden ze gefilmd door acteur Steve Hooi 
(Boy Ecury, 06/05) als Ruud.
Hoewel Sl8n8 mikt op alle horrorfans, zijn 
zestien- tot vierentwintigjarigen de voor-
naamste doelgroep. Het valt de makers daar-
om te prijzen dat ze niet de hele soapstal 
hebben leeggehaald, maar ook onbekender 
talent een kans hebben geboden, zoals de 
opvallende debutante Lara Toorop als Susan 
en musicalster Carolina Dijkhuizen als Lies-
beth.
Victoria Koblenko en tegenspeler Kürt 
Rogiers overtuigen als rennende, vechtende 
en natuurlijk gillende actiehelden. Koblenko 
lijkt zich na twee horrorfilms te ontpoppen 
als screamqueen, een benaming waar ze zelf 
een hekel aan heeft. Een rol in een derde 
horrorproductie heeft ze daarom afgeslagen.
Jop Joris (Onderweg naar morgen) speelt de 
irritante Paul, een van Kristels vrienden. 
Joris maakt er zo’n etter van dat je stiekem 
hoopt dat hij heel snel een zeer onprettige 
ontmoeting krijgt met de vuurman. Mis-
schien wel de leukste rol is voor geboren Vla-
ming Serge-Henri Valcke. Als de Belgische 
gids Louis Oup zorgt hij, met een lekker dik 
aangezette Vlaamse tongval voor een komi-
sche noot in deze verder rauwe en solide 
nederhorror. !

Sl8n8 Nederland/België 2006 regie, scenario en montage 
Frank van Geloven en Edwin Visser camera Jan Vrints  geluid 
Victor Dekker productie Martin Lagestee en Be Films SFX 
Rogier Samuels, Carola Brockhoff, Harry Wiessenhaan, Ricky 
Wiessenhaan en Edward Wiessenhaan distributie Moonlight 
Film duur 90’ met Victoria Koblenko, Kürt Rogiers, Jop Joris, 
Steve Hooi, Carolina Dijkhuizen, Serge-Henri Valcke 
informatie: www.sl8n8.nl 

Na Doodeind, die begin augustus werd uitgebracht, is Sl8n8 de tweede vaderland-
se productie die de horrorfan de stuipen op het lijf moet jagen. En dat zal de solide 
slasher, die zijn première beleeft op het Nederlands Film Festival in Utrecht en 
vanaf 5 oktober landelijk te zien is, wel lukken.  Evert-Jan Pol

Sl8n8 van Frank van Geloven en Edwin Visser

Solide en verfrissende  
nederhorror

Horror op het Nederlands Film Festival
Met het programma ‘Nederhorror en andere vreemde verschijnselen’ besteedt het 
Nederlands Film Festival (27 september t/m 6 oktober) dit jaar ruim aandacht aan 
de Nederlandse horrorfilm. De première van Sl8n8 opent het programma, waarin 

verder Horizonica van Ramon Etman en Doodeind te zien zullen zijn.
Ook staan minder recente films als De Johnsons en De Lift, korte films, waaronder 

R.I.P en De Vlieg, buitenlandse titels met een Nederlandse inbreng als The Haun-
ting van Jan de Bont en Hollow Man van Paul Verhoeven en een selectie super 8 

amateur horrorfilms in de schijnwerpers.
Filmvertoningen worden ingeleid door de Nederlandse acteur Carel Struycken, 

beter bekend als butler Lurch in The Addams Family (1991).  
Voor meer informatie: www.filmfestival.nl

14 Skrien oktober 2006

Ouijabord
Het verhaal draait om Kristel 

Lodema (Victoria Koblenko), een 
studente die betrokken raakt 
bij een auto-ongeluk waarbij 

haar vader Martin om het leven 
komt. Deze criminoloog deed in 

een voormalige steenkoolmijn 
onderzoek naar seriemoorde-

naar Andries Martiens, die daar 
een eeuw geleden als laatste 
vuurman aan zijn eind kwam. 

Samen met vier vrienden reist 
Kristel af naar de mijn om haar 
vaders manuscript op te halen, 

maar behalve dat treffen ze ook 
een oud ouijabord aan.

De vrienden worden, nu ze er 
toch zijn, uitgenodigd voor een 
rondleiding. Ze krijgen gezel-

schap van therapeut Mark (Kürt 
Rogiers) en zijn twee patiënten. 

Na de rondleiding blijkt de lift 
defect, waardoor de groep vast 

zit in het mijnlabyrint. Terwijl de 
gestrande jongeren wachten op 

hulp ontstaat het idee een séan-
ce te houden met het ouijabord. 
Deze werkt echter iets te goed, 
met als gevolg dat ze de geest 

oproepen van Andries Martiens. 
Deze zint op wraak omdat hem 

geen gratie werd verleend nadat 
hij de explosie had overleefd. 

Niemand in de mijn is zijn of haar 
leven nog zeker.
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Gluren kan ‘ie, Willem Sorel. Vanuit een 
raampje boven de centrale winkelstraat 
houdt de directeur van outlet shopping cen-
ter Batavia Stad zijn bezoekers in de gaten, 
en dan vooral hoeveel boodschappentasjes ze 
dragen. Maar ook zijn personeel bekoekeloert 
Sorel en als een paar verkoopsters te laat 
komen, gaat hij direct even langs om hen dat 
te laten weten.

Georganiseerde pret
Willem Sorel is een van de karakters in Pret-
park Nederland, de nieuwe film van Michiel 
van Erp, waarin hij verslaat hoe Nederlanders 
zich met allerlei georganiseerd vermaak aan 
de sores van alledag onttrekken. Van Erp, die 
in recente jaren onder meer films maakte 
over de Zangeres zonder Naam en Prins Claus, 
heeft een verleden met georganiseerde pret. 

Hij werd bekend met de televisieserie Lang 
Leve de Vereniging, waarin hij het bonte 
Nederlandse verenigingsleven portretteerde.
Voor Pretpark Nederland reisde Van Erp vorig 
jaar langs allerlei attracties en evenementen 
als de Libelle Zomerweek, Gay Pride en gothic 
festival Fantasy Fair, maar de film bevat ook 
klassiek Hollandse strandscènes. Mooie 
vondst is dat Van Erp de film doorsnijdt met 
beelden van een groep Chinezen die ons land 
bezoekt, zodat de kijker de blik van een bui-
tenlander aanneemt. Eigenlijk is het een ont-
luisterend beeld dat we van Nederland voor-
geschoteld krijgen, van een geïndustrialiseer-
de samenleving die niet meer weet hoe zich-
zelf te vermaken. Tegelijkertijd lijkt het een 
zorgeloos bestaan; waar gerecreëerd wordt, 
dringen de problemen van de maatschappij 
slechts mondjesmaat binnen. Pretpark Neder-
land is door het Nederlands Film Festival 
opgenomen in het programmaonderdeel Tus-
senland, waarbij de veranderende verhouding 
tussen stad en platteland, natuur en samen-
leving wordt verkend.

Excentrieke personen
De zon lijkt altijd te schijnen in de films en 
programma’s van Michiel van Erp en door de 
frequente focus op ietwat excentrieke perso-
nen, weten ze vaak een glimlach op te roe-
pen. Toch hanteert Van Erp wel degelijk het 
fileermes en weet hij juist door zijn vriende-
lijke, soms bijna naïef lijkende vragen zijn 
personages een platform te geven, waarop zij 
zich vaak schaamteloos blootgeven. Van Erp 
laat hen daarbij in hun waarde: zijn vraag-
stelling is uiterst correct, maar hij peutert 

aan de kern van de personages, die zich aan-
gemoedigd voelen zich ten volle te etaleren. 
Hierbij gaat het niet om diepe zieleroerselen, 
maar om alledaagse zaken die deze mensen 
bezighouden.
Vanuit de lappendekenstructuur van Pretpark 
Nederland, waarbij evenementen om en om 
worden gepresenteerd, komen twee centrale 
personages bovendrijven. Eerdergenoemde 
Willem Sorel van Batavia Stad is een sullige 
man met een echte kruideniersmentaliteit. 
Vanonder zijn borstelige snor vertelt hij Van 
Erp vol trots over de nieuwe actie om het 
outlet center in de polder meer bekendheid 
te geven: drie halen, twee betalen. ‘Wat 
bedoelt u daarmee?’ vraagt Van Erp vol inte-
resse vanachter de camera, waarop Sorel in 
geuren en kleuren over de door hem persoon-
lijk ontwikkelde actie vertelt.
Van Erp laat de camera ook langer rusten op 
Wilco de Jong, promotor van het toerisme in 
Zutphen en bedenker van de nieuwe slogan 
‘Zoom in op Zutphen’. Samen met De Jong, 
middelbaar en jasje-dasje, bezoekt Michiel 
van Erp het Chocoladefestival in de Hanze-
stad en zijn we getuige van de opening met 
chocoladefontein en zelfs een chocolademo-
deshow. Meest memorabele scène is die waar-
in kinderen mogen snoepen van een chocola-
debed – inderdaad in de etalage van een bed-
denzaak – en moeders en kinderen door een 
nerveuze De Jong moeten worden tegenge-
houden tot het startsein tot afbraak kan wor-
den gegeven.
Hoewel de beide heren kostelijke cinema 
maken, lijkt de film door die focus topzwaar 
tegenover de evenementen die worden 

bezocht. Desondanks heeft Van Erp van een 
moeilijk vatbaar begrip als vrijetijdsbesteding 
een boeiende film gemaakt. En samen met 
zijn cameraman Mark van Aller weet hij niet 
alleen vluchtige scènes te vangen, zoals 
bovengenoemde bedscène, maar hij heeft ook 
oog voor detail, getuige een aantal prachtige 
close-ups van mensen die in een onbewaakt 
moment worden gevangen.

Wegwaaiende parasol
Googelend kom je erachter dat de Chinezen 
in de film niet echt zijn, maar uit de koker 
van een castingbureau komen. Michiel van 
Erp vindt dat geen probleem. ‘Ik zocht een 
manier om via andere ogen naar het land te 
kijken’, vertelt hij. ‘We hebben meerdere 
dagen gedraaid, maar die Chinezen doen 
Nederland in één dag. Ik heb ze ook niet zo’n 
grote rol gegeven in de film, want dat zou 
het ongeloofwaardig maken.’

Uit je vraagstelling vanachter de camera 
lijkt het of je veel plezier hebt mensen te 
observeren.
‘Dat is mijn vak, en het zit ook erg in mijn 
natuur om mensen te observeren. Je kan mij 
geen groter plezier doen dan mij een dagje 
mensen laten filmen op het strand, in de 
hoop dat er wat gebeurt. In deze film blijft er 
dan slechts een scène over van een wegwaai-
ende parasol, maar dat zij zo.’

Er zit een ongelofelijk oog voor detail in de 
film. Zie jij dat of je cameraman?
‘Mijn cameraman en ik hebben in de loop der 
jaren een specialisme ontwikkeld: we turen 

naar mensen en voorspellen met wie er wat 
gaat gebeuren. Er zit een scène in de film van 
een man die gaapt en zijn tong ver uitrolt. 
Voor een deel is dat toeval, maar we kiezen 
altijd mensen uit op wie we langer blijven 
focussen. Wij staren gewoon heel erg.’

Waarom focus je op organisatoren en niet 
op de recreërende mensen?
‘Ik gebruik die organisatoren om mensen te 
filmen. Bij zo’n Gay Pride hebben we het er 
niet over wat daar het doel van is. Het gaat 
mij er alleen maar om het publiek te filmen 
dat langs de kant staat. In eerste instantie 
wilde ik ook een film maken over Nederlan-
ders, en Nederlanders observeren. Ideaal zou 
zijn als je helemaal geen gesprekjes zou heb-
ben, alleen maar plaatjes kijken, mensen kij-
ken.”

Sommige van je vragen zijn erg simpel. 
Doe je dat om mensen uit hun tent te lok-
ken?
‘Ik stel altijd basic vragen om mensen aan 
het praten te krijgen. Het is een toon waar ik 
van hou. Het gaat me er niet om iemand op 
een intelligente manier te doorgronden en ik 
ben ook niet op zoek naar een professionele 
uitleg van het begrip vrije tijd. Ze etaleren 
zichzelf. Ik geef die man uit Zutphen alle 
mogelijkheden om zijn stad te promoten en 
alles te benoemen wat hij wil. Dat is waar-
voor ik gekomen ben. En dat is ook het 
leuke, charmante en geestige aan hem.’

Maar hij, en ook die man uit Lelystad, dat 
zijn toch eigenlijk twee onwijze… sukkels?

‘Nee hoor, die man in Zutphen is het archety-
pe van een citymarketeer. En het lukt hem 
toch om Zutphen onder de aandacht te bren-
gen? Wat ik interessant aan hem vond is dat 
hij zo ging voor die stad en dat hij een klein 
festivalletje zo wist op te blazen. Daarom 

vind ik het in de film zo grappig dat hij bij 
het chocoladebed belandt en dat het daar zo 
uit de hand loopt. Een andere filmmaker had 
misschien gedacht: we slaan dat uurtje bij 
dat chocoladebed over, we gaan lunchen en 
pakken het daarna weer op. Ik dacht: als 
deze man dat chocoladebed moet bewaken, 
wordt het wat.’ !

‘Ideaal zou zijn als je hele-
maal geen gesprekjes  
zou hebben, alleen maar 
plaatjes kijken’

‘Je kan mij geen groter  
plezier doen dan me een 
dagje mensen laten filmen 
op het strand’

Kostelijke cinema 
met heren van plezier
Nederland besteedt zijn vrije tijd graag in groepen. In 
een outlet center, op de Libelle Zomerweek, de Gay 
Pride of het Chocoladefestival in Zutphen. Michiel van 
Erp laat in Pretpark Nederland zien wat zich afspeelt 
achter de façade van georganiseerde gezelligheid. 
Frank de Neeve

Michiel van Erp 
portretteert 
recreërend 
Nederland
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Hoe meet je de kwaliteit van een affiche? 
Wat is een goed filmaffiche? Is een mooi fil-
maffiche hetzelfde als een goed filmaffiche? 
Is het belangrijk wat een affiche over de film 
vertelt, over de inhoud, de sfeer of het 
genre? Hoe wervend het affiche is? Of je blik 
erdoor wordt gevangen? Of het beeld, de 
typografie, het totaalresultaat mooi of lelijk 
is? En of het origineel en vernieuwend is?
Vijf jaar geleden, in oktober 2001, werd voor 
het eerst de Skrien Afficheprijs uitgereikt. De 
motivatie: er worden grote delen van relatief 
bescheiden budgetten besteed om gerenom-
meerde ontwerpers theateraffiches te laten 
maken. Filmaffiches zijn daarentegen nog al 
te vaak sluitpost op de begroting en worden 
op het allerlaatste moment, op aanwijzingen 
van een alwetende producent – ‘deze still 
met een beetje een vrolijk lettertje’ – door 
een welwillende DTP’er in elkaar geflanst.
Dat moest anders, vond Skrien. Met de Skrien 
Afficheprijs kreeg een onderbelicht, maar 
belangrijk onderdeel van de promotie van 
een film de aandacht die het volgens Skrien 
verdiende. De jury zou niet alleen op de 
artistieke kwaliteiten letten, maar zou ook 
de promotionele kracht en de effectiviteit 
van de affiches beoordelen.

2001 Kwaliteit en verleiding
Hoe gaat zoiets? De avond voordat de prijs 
werd uitgereikt, kwam de jury bijeen om alle 
affiches te bekijken. Vier affiches sprongen 
er volgens de jury uit: Ajax, daar hoorden zij 
engelen zingen, ontworpen door Michael van 
Randeraat, Costa! van Jan Vork en Priscilla 
Korver, De droom van de beer van Ruud van 
Empel en Îles flottantes van Brat Ljatifi – 
twee affiches van documentaires (waarvan er 

één nooit een bioscooproulement heeft 
gehad), één van een lowbudget televisiefilm 
en één voor een commerciële popcornfilm.
De jury meldde dat ze niet alleen de kwaliteit 
van de vormgeving had meegenomen in haar 
besluitvorming, maar ook of, en zo ja hoe, 
het affiche een idee geeft wat de film te bie-
den heeft. Daarbij werd opgemerkt dat het 
beloofde niet per se waargemaakt hoefde te 
worden op het doek, maar dat het affiche 
moest verleiden tot bioscoopbezoek.
In het debat waarin de winnaar werd geko-
zen, kwamen alle aspecten voorbij waaraan 
een goed affiche moet voldoen, meldde het 
juryrapport. Wat vertelt het affiche? Wat 
belooft het? Wat onthoud je van het affiche? 
Hoe onderscheidt het zich van andere affi-
ches?
Tot winnaar werd gekozen het affiche dat 
Brat Ljatifi maakte voor Îles flottantes, ‘een 
eigenwijs en oorspronkelijk beeld dat zich op 
je netvlies brandt’. Ontwerper Ruud van 
Empel liet in een pagina’s lange mail weten 
dat hij ‘verbijsterd’ was door de keuze van de 
jury. Îles flottantes vond hij ‘een met veel 
poespas gemaakte producers-poster’. De prijs 
had volgens hem moeten gaan naar Ajax of 
De zwarte meteoor, originele affiches die met 
groot vakmanschap gemaakt waren. De argu-
mentatie van de jury, voor zover daar al spra-
ke van was, vond Van Empel maar niets. Hij 
pleitte ervoor de winnaar door het publiek te 
laten bepalen – omdat het publiek het beste 
kan bepalen wat wervend is – of door een 
jury bestaande uit ontwerpers.

2002 Promotionele effectiviteit
Een jaar later werd besloten dat de jury niet 
alleen de artistieke kwaliteiten, maar ook de 

promotionele kracht en de effectiviteit van 
de posters zou beoordelen. Uit ruim dertig 
affiches nomineerde de jury er vier – zonder 
motivatie, overigens: Bela Bela van Man Kit 
Lam, Kid Dynamite van Menno Landstra, Tus-
senland van Brat Ljatifi en Minoes van 
Michael van Randeraat. 
De jury liet weten bij de beoordeling naar 
‘van alles en nog wat’ te hebben gekeken, 
‘en meer in het bijzonder naar de leesbaar-
heid van het affiche (in de letterlijke beteke-
nis van het woord), naar de artistieke waarde 
van het affiche op zichzelf, en naar de mate 
waarop het affiche een adequate maar prik-
kelende associatie oproept met de film in 
kwestie. Want een affiche moet aandacht 
trekken en verleiden.’
Tot winnaar werd Minoes gekozen. Volgens 
de jury straalde het affiche de fantasierijk-
heid van de film uit.

2003 IJzeren regels
Weer een jaar later, in 2003, concludeerde de 
jury maar weer eens dat de affiches wel erg 
op elkaar zijn gaan lijken. Het had er volgens 
de jury alle schijn van dat de nieuw verwor-
ven kennis over een goed communicerend 
affiche bij de ontwerpers en hun opdrachtge-
vers had geleid tot het hanteren van ijzeren 
regels en clichés. En dat iedereen huivert 
hiervan af te wijken. Waardoor de affiches 
nauwelijks meer onderscheidend zijn en dus 
ook niet voor de film die ze aan de man wil-
len brengen. 
De jury gaf een speciale vermelding aan Go 
West, Young Man! van Ron van Roon, die wel 
afwijkt van de standaard. ‘Dit affiche toont 
durf met een oorspronkelijke aanpak. Het is 
een sterk en pakkend beeld dat de fascinatie 

Sinds 2001 wordt jaarlijks tijdens het Nederlands Film Festival de Skrien Affi-
cheprijs uitgereikt door een deskundige jury. Maar op welke gronden beoorde-
len de juryleden de filmposters? Artistieke schoonheid, communicatieve kracht 
of commercieel succes? En kan dat objectiever? Jan Pieter Ekker

 De 6de Skrien Afficheprijs

   Wat is een 
goed affiche?

De affiches 
van 2005
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weergeeft voor de western die de makers in 
de film willen overbrengen. Het afwijkende 
CinemaScope-formaat van het affiche, welis-
waar niet praktisch voor de verspreiding, valt 
zonder meer op en spreekt de beoogde doel-
groep ongetwijfeld aan.’
De distributeur dacht daar anders over. Toen 
de film in de bioscoop werd uitgebracht, werd 
het festivalaffiche van de producent rück-
sichtslos gestandaardiseerd. Van de fraaie 
panoramafoto van Hans van der Meer bleef 
weinig over.
De Skrien Afficheprijs 2003 ging naar Gijs 
Kuijper voor Van God los, een affiche waarop 
het cliché, de onvermijdelijke drie koppen, is 
toegepast. Maar volgens de jury gebeurde het 
in dit geval op een doeltreffende manier. 
‘Van het affiche knalt de energie. Geen enkel 
affiche is zo krachtig en weet zo scherp zijn 
boodschap bij het publiek over te brengen. 
De jury is ervan overtuigd dat dit affiche-
beeld een bijdrage heeft geleverd aan het 
succes van de film.’
De jury complimenteerde de ontwerper 
bovendien voor de zorgvuldigheid en het 
vakmanschap waarmee het affiche is vormge-
geven. Vooral wat betreft typografie – een 
kwaliteit die bij veel andere affiches helaas 
ontbreekt. Over de volstrekt onleesbare typo-
grafie van Go West, Young Man! zweeg de 
jury.

2004 Esthetische eenheid
In 2004 won Grimm, gemaakt door regisseur 
Alex van Warmerdam, en kreeg Shouf shouf 
habibi! – een van de tien affiches die Michael 
van Randeraats dat jaar maakte – een specia-
le vermelding vanwege de commerciële 
kracht. Het was na Van God los de tweede 
keer dat de jury expliciet de vermeende wer-
vende kwaliteiten van een affiche prees.
Bij het winnende affiche van Van Warmerdam 
ging het om heel andere zaken. Het was vol-
gens de jury een eenheid: het beeld was 
voorbeeldig in balans met de heldere typo-
grafie. Distributeur A-Film vond het affiche 
veel te kunstzinnig. De geschilderde afbeel-
ding werd niet geschikt geacht voor een 
groot publiek, de kleuren waren te flets en 
de titel had beter in dikke, vette, gele letters 
gezet kunnen worden. Hoe het ook zij: een 
commercieel succes is de film niet geworden.

Studiepunten
Dat jaar begon de Vrije Universiteit een colle-
gereeks over filmaffiches – het NOS Journaal 
rukte er zelfs voor uit. Twee studenten ver-
dienden hun studiepunten met een paper 
over de criteria van de Skrien Afficheprijs. 

Hun stelling luidde dat geprobeerd wordt een 
cultuurhistorische visie met een marketingvi-
sie te verenigen en dat dat gedoemd is te 
mislukken. Verschillende factoren maakten 
het oordeel van de jury arbitrair: de jury wis-
selt van samenstelling; het oordeel van de 
jury is onderhevig aan trends en een veran-
derend tijdsbeeld; en bovendien zou de 
keuze van voorgaande jaren invloed kunnen 
hebben op de beslissing van nieuwe jury’s – 
mogelijk wil de jury een nieuw type affiche 
een kans geven.
De studenten adviseerden een objectiever 
oordeel na te streven, aan de hand van Rea-
ding Images: The Grammar of Visual Design 
van Gunther Kress en Theo van Leeuwen, 
waarin een visuele grammatica wordt 
omschreven die te vergelijken is met linguïs-
tische grammatica. Deze grammatica is 
gevormd naar formele elementen en structu-
ren in afbeeldingen, zoals kleur, perspectief, 
raming en compositie. Hiermee kan worden 
bekeken op welke manier afbeeldingen een 
boodschap overbrengen.

Criteria
Reading Images: The Grammar of Visual 
Design was een stap te ver, maar de jury 
kreeg voortaan wel een aantal keurig 
omschreven criteria mee die als leidraad kon-
den dienen – vrij naar de criteria van de The-
aterAffichePrijs:
1.  Het affiche is intrigerend. Het roept iets 

bij de kijker op, ‘je fietst ervoor terug’.
2.  Het affiche toont artistieke visie: het 

biedt de kijker meer dan de som der 
delen. Het is aansprekend voor de doel-
groep en levert een meerwaarde aan de 
(inhoud van de) film.

3.  Het affiche moet communicatief en wer-
vend zijn. Het moet de kijker tenminste 
duidelijk maken wie of wat hij gaat zien. 
Het affiche moet dus niet (alleen) als 
kunstobject worden beoordeeld.

4.  Het affiche moet als filmaffiche herken-
baar zijn. Filmafiches moeten de blikvan-
gers zijn in het overvolle straatbeeld. Ze 
moeten verleiden, ontregelen, vertederen, 
verrassen, shockeren, vragen of woede 
oproepen, of simpelweg informeren.

2005 Gewone mensen
Met deze criteria in het achterhoofd nomi-
neerde de jury vorig jaar: Guernsey, ontwor-
pen door regisseur Nanouk Leopold en Bart 
Oppenheimer; Paradise Girls, ontworpen door 
regisseur Fow Pyng Hu en zijn vrouw Seiko 
Kohjima; Viktor & Rolf van Christiaan de 
Rooij; en 06/05 van Frank Kampes. 
06/05 werd tot winnaar uitgeroepen. Volgens 
de jury is het een van de meest onontkoom-
bare affiches van de afgelopen jaren: je pikt 
het nog op als je er met de TGV langssuist. 
Alsof er TGV’s door Nederland suizen.
Daar hoef je dus niet voor terug te fietsen, 

merkte ontwerper Frank Kampes terecht op. 
Volgens hem zelf is het een duidelijk en 
indringend beeld, zodat je juist, als je er 
langsgefietst bent, nog steeds weet waar het 
over gaat.
Of en hoe de criteria zijn gebruikt, wordt niet 
duidelijk uit het juryrapport. Maar de kans 
lijkt niet al te groot. Juryleden zijn net 
gewone mensen. En gewone mensen kijken 
gewoon of ze het affiche mooi vinden. En 
misschien speelt ook wel mee of ze de film 
goed vonden, of wat voor soort film het is en 
of de film een succes is of niet.
Is het affiche van Îles flottantes echt beter 
dan dat van Costa! of hechtte de jury eraan 
een artfilm te bekronen en geen goedkoop 
popcornvermaak? En waarom kregen de affi-
ches van de slecht gemaakte voetbalfilm voor 
meisjes Johan en de belabberde homoprent 
Gay vorig jaar niet eens een nominatie? De 
affiches, beide ontworpen door Gijs Kuijper, 
zijn fraai, maar de slechte buzz was de films 
vooruitgesneld.
Volgens de Franse ontwerper Cassandre moet 
een affiche drie problemen oplossen: optisch 
(het moet worden gezien), grafisch (het moet 
direct worden begrepen) en poëtisch (het 
moet emotie opwekken om te worden ont-
houden). Het is bepaald geen sinecure te 
bepalen welke poster die drie dingen het 
beste doet. Is het de visueel meest aantrek-
kelijke? Die met het sterkste concept? De 
poster die de film het beste helpt verkopen? 
Of is het toch de poster van de beste film? En 
is dat dan de film waar de meeste mensen 
naartoe gaan?
De posters van K3 en het IJsprinsesje vlogen 
deze zomer de winkels uit – voor 3,99 euro 
per stuk, exclusief bij Het Kruidvat. Karen, 
Kristel en Kathleen staan er stralend op; de 
doelgroep vindt het prachtig. !

Dit artikel is een bewerking van een lezing die de auteur 20 
oktober 2005 gaf in het Filmhuis Den Haag. Aan de vooravond 
van het 26ste Nederlands Film festival maakt de jury de nomi-
naties bekend. De 6de Skrien Afficheprijs wordt uitgereikt op 
maandag 2 oktober in de talkshow van Matthijs van Nieuwkerk. 
Alle affiches van het afgelopen seizoen zijn gedurende het 
filmfestival te zien in het Festivalpaviljoen op de Neude in 
Utrecht.

In de etalages van Teheran hebben de paspop-
pen pleisters op hun neus. Neuscorrecties zijn 
zo populair, dat de etaleurs er handig op inspe-
len. Zo’n grootschalige cosmetische industrie 
als in de documentaire Nose, Iranian Style cen-
traal staat, is niet bepaald wat je zou verwach-
ten bij een streng islamitische staat. 
De Iraanse maatschappij en cinema zijn volop 
in beweging. Met een bevolking waarvan het 
grootste deel bestaat uit mensen onder de vijf-
endertig, is er een enorme hang naar vernieu-
wing. Dat zie je terug in films: jonge filmmakers 
proberen steeds vaker een realistisch beeld 
te schetsen van Iran in plaats van het roman-
tische, magisch-realistische beeld. Het Iraans 
Filmfestival slaagt erin die twee ontwikkelin-
gen in vijf films en documentaires te vangen. 

Sprookjesland
De kinderfilm van Majid Majidi Children of 
Heaven (in 1999 genomineerd voor de Oscar 
voor beste buitenlandse film) is de oudste film 
uit het rijtje en vertegenwoordigt de magisch-
realistische cinema. Het is een bekend trucje: 
kinderfilms en symboliek gebruiken om de 
censuur te omzeilen. Iran is hier een sprook-
jesland: een land waar problemen nooit 
onoplosbaar zijn, elke mopperkont wel een 
goed hart heeft en armoede er, met de juiste 
kadrering en kleurgebruik, nog best heel aan-
trekkelijk uit kan zien. 
Ook realistische films kunnen de censuur 
omzeilen, zo blijkt bijvoorbeeld uit Tehran 7:00 

A.M. (Amir Shahab Razavian, 2003). Het is zo’n 
typische mozaïekfilm, waarin inwoners van een 
grote stad elkaar kruisen zonder het te weten. 
Toch is het te braafjes om echt onderhoudend 
te blijven: Tehran verdoezelt niets, maar het 
zoekt de problemen ook niet op. 
Nose, Iranian Style (Mehrdad Oskouei, 2005) 
gaat voorzichtig een stapje verder. De docu-
mentaire legt de vinger op het schizofrene 
karakter van het Iran van nu. Zichzelf kas-
tijdende sjiieten worden afgewisseld met 
modern geklede mensen in sjieke winkelpro-
menades. Met pleisters op hun neus. ‘Als je 
gezicht het enige is dat je kunt laten zien, dan 
is dat ook het enige waarmee je kunt experi-
menteren.’ Deze opmerking uit de documen-
taire is op te vatten als milde politieke kritiek: 
de streng geïnterpreteerde islamitische wetten 
zorgen er dus voor dat de bevolking massaal 
zijn neus laat verbouwen. Dat kan niet de 
bedoeling zijn.

Begrafenisindustrie
Ook de documentaire A Brief Peace (2004) laat 
een verrassend onderdeel van het normale 
bestaan zien: de begrafenisindustrie. Regis-
seur Ata Hayati observeert met de blik van een 
buitenstaander: hij ziet details die de rouwen-
den waarschijnlijk als vanzelfsprekend opvat-
ten. Bovendien gebruikt hij een kleine camera 
om letterlijk tussen de bezoekers van de 
begraafplaats te duiken. Zij lijken de camera 
niet te zien als ze zich huilend op een kist stor-

ten, korting proberen te bedingen op een graf 
of eten en zingen tussen de graven.
Juist die kleine camera kan belangrijk zijn voor 
de ontwikkeling van de Iraanse cinema. Er is 
geen financiële steun meer nodig van de rege-
ring om een film te kunnen maken. Bovendien 
kun je je als filmmaker met een kleine camera 
redelijk anoniem bewegen. Daarvan profiteert 
20 Fingers (2004), verreweg de meest gewaag-
de film van het festival en in Iran (nog) nooit 
vertoond. Regisseur Mania Akbari gaat geen 
taboe uit de weg in een serie gesprekken tus-
sen een man en een vrouw (gespeeld door de 
regisseur zelf en haar producer) over seksua-
liteit en vertrouwen. De dialogen, die vaak op 
ruzie uitlopen, zijn extra beklemmend omdat 
het stel telkens in een krappe ruimte zit, of op 
een plek waar ze niet kunnen weglopen: in een 
skilift, een auto, een treincoupé. Daarbij zit de 
camera het stel dicht op de huid, en volgt ze 
als bij een tenniswedstrijd. Elke scène is in één 
take gedraaid. Dat is vooral knap als het stel 
met hun kind op een brommertje zit, kriskras 
rijdend door het razende Iraanse verkeer. 20 
Fingers laat zien hoe vakmanschap en per-
soonlijke betrokkenheid toch de beste films 
opleveren.  !

Iraans Filmfestival 
24 september 2006, Louis Hartlooper Complex in Utrecht 
Nose, Iranian Style (2005) Mehrdad Oskouei 
Children of Heaven (1997) Majid Majidi
A Brief Peace (2004) Ata Hayati
20 Fingers (2004) Mania Akbari 
Tehran 7:00 A.M. (2003) Amir Shahab Razavian

De nieuwe en vernieuwende generatie Iraanse filmmakers geeft een realistischer beeld van Iran. Maar 
ook de magisch-realistische cinema is nog vertegenwoordigd op het Iraans Filmfestival, dat binnenkort 
in Utrecht plaatsvindt. Floortje Smit

Nieuw realisme in Iraanse cinema

De jury liet weten bij de beoor-
deling naar ‘van alles en nog 

wat’ te hebben gekeken.

20 Fingers
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Het Filmmuseum heeft de kopie van Vrou-
wenlijden naar vermogen gerestaureerd. Zelfs 
in deze aangetaste vorm is in de beelden de 
dynamische mise-en-scène van Speyer zicht-
baar. Hij maakt goed gebruik van voor- en 
achtergrond, hij schept een mooie diepte-
werking door doordachte beeldcompositie en 
de beweging van de acteurs. Hij maakt goed 
gebruik van het achterplan, onder andere 
door acteurs te laten weglopen in de diepte. 
Slechts bij uitzondering is sprake van stati-
sche tableauscènes. Speyer gebruikt opval-
lend veel locatieopnamen, er waait letterlijk 
en figuurlijk geregeld een frisse wind door 
het stoffige verhaal. 
Het verhaal gaat over een jonge vrouw, 
Hedda, die verloofd is met Fritz. De verloving 
wordt verbroken zodra hij bij toeval van een 
vriend hoort dat de moeder van zijn ver-
loofde de kost verdient als hoerenmadam. De 
mannelijke personages spreken over prosti-
tutie als ‘een verachtelijk bedrijf’ en een bor-
deel is in hun woorden ‘een verdacht huis’. 
Opmerkelijk is dat de film een bijna feminis-
tisch te noemen boodschap heeft; het ver-
haal is te interpreteren als kritiek op man-
nen die zich laten sturen door hun lusten 
en daarna moralistische pretenties hebben. 
Hedda en haar moeder zijn slachtoffers van 
deze mannelijke hypocrisie. De film toont in 
flashback (in de vorm van een biecht op het 
sterfbed) het ellendige levenslot van Hedda’s 
moeder, die zwanger raakte van een man 
die haar bedroog. Ook Hedda heeft geleden 
onder dit bedrog. Ze neemt aan het slot van 
de film op superieure wijze wraak op haar 
verloofde die haar ooit op onrechtvaardige 
wijze genadeloos afwees. De film heeft een 
moderne strekking, die op een vakkundige 
wijze in een oude melodramatische stijl is 

verbeeld. Tranen trekken gebeurt met de vele 
welbekende narratieve clichés, zoals de onre-
delijk strenge vader of een dik pak verzoe-
ningsgeld dat uiteraard als een verachtelijke 
fooi op de grond wordt gesmeten.

De fijne kneepjes van het vak
De archiefkopie van Vrouwenlijden werd op 
dvd gezet en overgedragen aan een groep 
van vijf studenten Compositie van de Hoge-
school voor de Kunsten Utrecht, Faculteit 
Kunst, Media & Technologie. Ze kregen de 
opdracht een score bij deze film te compo-
neren en te laten uitvoeren door een gele-
genheidsensemble van medestudenten. Dit 
mooie initiatief van het Nederlands Film Fes-
tival gebeurt dit jaar voor de elfde keer. Bijna 
geen van de studenten heeft ervaring het 
kijken naar zwijgende films, deze opdracht is 
voor hen de eerste uitdagende confrontatie 
met het oude filmerfgoed. Het werkproces 
voor de studenten begon in maart 2006, de 
deadline is september. In mei was de groep 
nog halverwege het creatieve proces. Een 
blik in de agenda leert dat tijdnood dreigt, 
want er moet nog veel gebeuren: de composi-
tie moet worden aangevuld en bijgesteld, de 
instrumentatie uit geschreven en de muziek 
ingestudeerd. Het componeren is een creatief 
teamwork en een collectief leerproces. De 
studenten moeten gezamenlijk beslissingen 
nemen, overleg voeren en werkafspraken 
maken. 
Hun taak is helder: de beelden van de zwij-
gende film hebben een muzikale aanvulling 
nodig. Als het goed is, verdiept de muzikale 
live begeleiding straks in september de film-
belevenis van de toeschouwers in de zaal. 
Het gaat erom de visie op de film te vertalen 
in muziek, met als drie hoofdelementen: 

melodie, harmonie (akkoorden) en ritme. 
Met deze basis kun je veel kanten op: je kunt 
kiezen voor het versterken van de getoonde 
stemmingen (gevoelens van eenzaamheid 
en verdriet) of juist voor het geven van een 
contrasterend tegengeluid (bijvoorbeeld 
opgewekte klanken van plezier en levens-
vreugde neerzetten bij deze poel van ellen-
de). Wat er ook gebeurt: in elk geval zal er 
duidelijkheid gegeven moeten worden voor 
de toeschouwer, er moet een helder verband 
te ontdekken zijn tussen beeld en muziek. 
De begeleiders waarschuwen bijvoorbeeld 
voor het gebruik van ironie in de muzikale 
toevoeging: voor muzikale dubbele bodems 
heb je namelijk wel heel goede verstaanders 
nodig.
De vijf studenten lijken zich met hun score-
in-wording te richten op het versterken van 
de getoonde emoties, het aanbrengen van 
samenhang, het aanzetten van verhaallijnen 
en het aanscherpen van spanningsbogen. 
Bijvoorbeeld in het krachtig aankondigen 
van het onheil en het laten terugkeren van 
dit motief van dreigende doem. De ope-
ningsbeelden tonen een idyllisch tafereel 
vol kalme vredigheid: een klasje rijke kost-
schoolmeisjes heeft een tekenles in de tuin. 
Deze rust wordt weldra ruw verstoord en de 
wereld van de hoofdpersoon stort in elkaar. 
De muziek kondigt deze ondergang aan: het 
lieflijk samenspel van piano, klarinet en viool 
krijgt een grimmige wending.
De muzikale begeleiding kan impliciet een 
dramaturgische analyse geven: verhaalthe-
ma’s kunnen op diverse wijze worden ver-
taald in muziekthema’s, met talloze moge-
lijkheden van variaties. Hoofddoel is dan de 
opbouw van een spanningsboog, het toewer-
ken naar een climax, een ondersteuning van 

het ritme van de beeldmontage. De muziek 
ondersteunt dan de markeringspunten van 
de film, accentueert de ademhaling op het 
witte doek. 

De dansscène
De film Vrouwenlijden is fragmentarisch 
overgeleverd, het beeldmateriaal maakt een 
verbrokkelde indruk. Een andere kopie is 
er niet, dus we moeten het doen met veel 
abrupte overgangen, diverse ontbrekende 
scènes en tamelijk veel beschadigingen van 
het beeld. Een optie voor de componisten is 
dit verval op enkele momenten in de score 
te accentueren, bijvoorbeeld door scratchen 
met een draaitafel. De studenten zijn bij een 
tussenstand in mei nog aan het piekeren. Ze 
ontvangen elke week gedetailleerde feedback 
van elkaar en van hun begeleiders, soms in 
de vorm van ongezouten kritiek en confron-
terende vragen. 
In de vierde akte zit een hoogtepunt in de 

mise-en-scène: Hedda heeft het bordeel van 
haar moeder overgenomen en de zaak gron-
dig laten verbouwen. De camera tovert een 
weelderig interieur van het luxe bordeel te 
voorschijn, met een dynamische totaalop-
name van de salon, compleet met statietrap 
en Griekse zuilen. Er volgt een grote dans-
scène, gedrenkt in een decadente sfeer. De 
vraag is: welke muziek zou hierbij passen? 
Het studentencollectief kwam in mei met 
een eerste ruwe versie van de score, die bij 
deze dansscène tegendraads was opgezet. 
Het probeersel werd prompt afgekeurd door 
het panel van begeleiders: de combinatie 
van een freaky viool, pulserende drums en 
blazers werd unaniem als mislukt beschouwd, 
het vormde een te abrupte breuk met de rest 
van de begeleiding. In juni was een doorloop 
te beluisteren, gespeeld door het voltallige 
ensemble van dertien studenten (waaronder 
een draaitafelvirtuoos). De componisten 
waren echter toen tot halverwege geraakt, 

dus de invulling van bijvoorbeeld de dansscè-
ne bleef nog een open vraag. Het volledige 
resultaat van dit project is in september en 
oktober live in de filmzaal te horen.  !

Met dank aan Componisten: Daniel Baay, Sunna Wehrmeijer, 
Michelle Huffener, Simon Hazeleger, Roy Shen Zoor.
Begeleiders: Rens Machielse (docent HKU), Ferdinand Boland 
(componist), Herman de Wit (Nederlands Film Festival), Yvon-
ne Lesser (Filmmuseum) en Alex Geurink (docent HKU).

De zwijgende film Vrouwenlijden wordt tijdens het Nederlands 
Film Festival 2006 drie keer vertoond met live muziek gecom-
poneerd en uitgevoerd door studenten van de Hogeschool voor 
de Kunsten Utrecht, faculteit Kunst, Media & Techniek (voor 
datum en reserveringen zie www.filmfestival.nl). De vertoning 
wordt hernomen in het Filmmuseum, Amsterdam op zondag 8 
oktober, aanvang 16:00 uur ( zie www.filmmuseum.nl). 

Vrouwenlijden (Heddas Rache) Alternatieve Duitse titels: Die 
Tochter der Prostituierten oder Wenn Leidenschaft zur Rache 
wird / Die Tochter der Verführten. Alternatieve Nederlandse 
titel: Het kind der prostitutie. Duitsland, 1919, 67 min (20 b/s), 
Nederlandse tussentitels, 35mm. met Bruno Eichgrün, Mia 
Pankau, Reinhold Schünzel, Grete Weixler produktie Progress 
Film distributie Sun Film, Den Haag (1919); Filmmuseum

In september en oktober besteden het Nederlands Film Festival en het Filmmuseum aandacht aan 
de avontuurlijke Nederlandse filmregisseur Jaap Speyer. De bekendste film van Speyer is De Jantjes 

(1934), maar hij heeft een veel omvangrijker oeuvre nagelaten. Eén van zijn eerste films is Heddas 
Rache, in 1919 in een Berlijnse studio gemaakt. De enig overgeleverde kopie hiervan is een onvolle-

dige en zwaar beschadigde Nederlandse distributiekopie, met de titel Vrouwenlijden.
Peter Bosma

Hoe ondersteun je Vrouwenlijden met muziek?

Vijf studenten compositie 
buigen zich over een 

klassiek melodrama
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1. De zwijgende film kende geen 
geluid

De zwijgende film was geen geluidloze film. 
Niet alleen speelde er een pianist in de bios-
coop of werd er speciale filmmuziek bij de 
film gedraaid, ook had je het fenomeen van 
de explicateur, die dialogen uitsprak, de con-
text van het verhaal uitlegde en soms gelui-
den maakte bij de film. De broer van de 
Japanse cineast Akira Kurosawa was zo’n 
explicateur, een benshi. Deze arme stakker 
pleegde zelfmoord toen de geluidsfilm zijn 
intrede deed en zijn beroep overbodig werd. 
Er werd ook op allerlei manieren in de film 
zelf getracht de illusie van geluid op te roe-
pen. Hiervan vinden we een knap staaltje in 
Singin’ in the Rain (Stanley Donen en Gene 
Kelly, 1952), nog steeds de grappigste film 
over de nadagen van de zwijgende film: Gene 
Kelly speelt een acteur die in een film heel 
overdreven zijn hand bij zijn oor houdt; dan 
verschijnt een tussentekst: ‘I hear the sound 
of footsteps!’ Een parodie op de manieren in 
de zwijgende film om met geluid om te gaan, 
om geluid te suggereren, te visualiseren. In 
cowboyfilms uit die tijd stegen niet mis te 
verstane hoeveelheden kruitdamp op uit de 
lopen van de revolvers, ten teken dat er een 
schot gelost was. Pang! Je hoorde het geluid 
in je hoofd. 

2. De eerste geluidsfilm dateert uit 
de jaren dertig
De eerste lange geluidsfilm die in de bioscoop 
werd uitgebracht (door Warner Bros.) was The 
Jazz Singer (Alan Crosland), in 1927. Maar 
het eerste experiment met geluid (van de 
Fransman Eugène Lauste) dateerde al van 
1911. Het duurde zo lang voordat de geluids-
film gecommercialiseerd werd, omdat de bios-
copen er niet klaar voor waren, en omdat de 
filmindustrie met zwijgende films genoeg 
geld verdiende. Geluid maakte film aanvan-
kelijk niet realistischer, integendeel: de tech-
nische beperkingen van het geluid maakten 
films statischer; virtuoze camerabewegingen 
werden onmogelijk omdat de nieuwe, lood-

zware camera’s met soundproof-omhulsel log 
waren en nauwelijks konden bewegen; de 
acteurs konden ook niet meer heen en weer 
lopen en moesten hun tekst in een grote 
microfoon inspreken.

3. De geluidsfilm werd door 
iedereen enthousiast ontvangen
De cinema was een visuele kunstvorm, die 
met pantomime, precieze kaders, licht en 
montage haar eigen taal kende. Net zo min 
als mensen klagen dat je muziek niet kunt 
zien, of dat een schilderij niet beweegt, 
klaagden mensen erover dat film geen geluid 
kende. De kunstvorm wendde zijn eigen mid-
delen aan om de werkelijkheid weer te 
geven. Meer kon je van haar ook niet ver-
wachten. De komst van de geluidsfilm was 
dan ook voor velen eerder een probleem dan 
een zegen: de mogelijkheid van geluid gaf 
ook de verplichting daar iets interessants 
mee te doen, of in elk geval een fatsoenlijke 
soundtrack te maken. Niet eenvoudig, zoals 
Singin’ in the Rain treffend laat zien: ‘Wat is 
dat? Het onweer buiten?’ Nee, het geluid van 
de actrice die aan haar parelketting plukt. 

4. In film vormen beeld en geluid 
een eenheid
Beeld en geluid worden apart opgenomen en 
komen apart tot ons: op een scherm en door 
luidsprekers. Het duidelijkst blijkt dit bij 
slecht nagesynchroniseerde films. Iedereen 
kent de verschrikking van een nagesynchro-
niseerde film op de Duitse televisie. Door het 
a-synchrone geluid worden we eraan herin-
nerd dat de soundtrack altijd losstaat van de 
beelden; we ervaren beeld en geluid liever 
als een eenheid en willen geloven dat de zin-
nen uit de mond van bijvoorbeeld Mastroian-
ni komen. Geluid dat niet klopt met de beel-
den onderstreept de kunstmatigheid van 
film, constateert Susan Hayward in haar 
boek Cinema Studies. The Key Concepts: ‘If it 
is not in synch we notice it and do not parti-
cularly like this instance of sound drawing 
attention to itself and pointing that what we 

are seeing up on screen is an illusion’.
Het probleem is dat het geluid nooit van het 
scherm komt maar altijd uit luidsprekers. 
Daardoor is een optimaal realisme, waarbij 
het stemgeluid van Mastroianni uit zijn 
eigen mond zou komen, vooralsnog niet 
haalbaar.

5. Het geluid van een film blijft 
ondergeschikt aan het beeld
Denk aan het onheilspellende geluid van de 
vogels in Alfred Hitchcocks The Birds (1963). 
Of, recenter, de scène in Kill Bill (Quentin 
Tarantino, 2003), waarin Uma Thurman 
levend begraven wordt: een zwart beeld en 
het geluid van aarde die op haar kist 
geschept wordt. Op zo’n moment is film puur 
geluid. Toch zegt nog steeds niemand: ‘Heb 
jij die film gehoord? Wat een geluid! De 
soundtrack speelde de hele avond nog door 
mijn hoofd.’ Daarom is het goed de kijker 
daaraan te herinneren. Dat doet het oor in 
Blue Velvet (1986) van David Lynch: iemand 
vindt een afgesneden oor in het gras; het is 
moeilijk dit niet in verband te brengen met 
de sonore cinema van Lynch. In elk geval zal 
het oor van een kijker die een afgesneden 
oor ziet opschrikken en de rest van de film 
extra alert zijn. 
Sommige dingen zijn herkenbaarder aan hun 
geluid dan aan hun uiterlijk. De Franse film-
wetenschapper Michel Chion schrijft daarover 
het ene na het andere boek. Een koe, betoogt 
Chion in Un art sonore, le cinema. histoire, 
esthétique, poétique, is meer ‘Meuh!’ dan het 
plaatje van een willekeurige koe. Een type-
machine is ook in essentie vooral een rit-
misch tikken. In het werk van bijvoorbeeld 
Jacques Tati, maar ook dat van Stanley 
Kubrick, wordt deze ontologische waarde van 
geluid benut: geluid als iets dat het wezen 
van een ding beter uitdrukt dan een beeld 
dat zou kunnen, ook omdat een beeld altijd 
maar een simulacrum is (in Platoonse zin). 
De koe is niet het beeld van een koe, maar 
het geluid roept onmiddellijk de idee ‘koe’ 
bij ons op.

6. Hoe meer aandacht je aan de 
soundtrack besteedt, hoe beter
Geluid moet niet te nadrukkelijk een bepaal-
de sfeer of stemming aan de kijker willen 
opleggen. Wie te veel trucjes wil uithalen 
met het geluid, streeft al snel zijn doel voor-
bij. Geluid is zeker een volwaardig onderdeel 
van het filmische scheppingsproces, maar het 
moet niet te veel de aandacht op zichzelf 
vestigen. Net als overdreven montage-effec-
ten of zogenaamd virtuoze camerabewegin-
gen waar je duizelig van wordt, kan te veel 
geluid de kijker irriteren. 

7. Geluid is een manier om de 
kijker extra bij de film te betrekken
Het sound design van films wordt steeds 
geavanceerder en neemt daardoor een steeds 
prominentere plaats in. Daardoor ontstaat 
wel een probleem. Naarmate het geluid, 
bedoeld of onbedoeld, meer de aandacht naar 
zich toetrekt, raakt het ontkoppeld van het 
beeld. Geluid wordt dan van een manier om 
de kijker extra bij de film te betrekken, een 
middel om hem eruit te trappen. Maar we 
zijn meer gewend dan vroeger en ergeren ons 
minder snel aan geluidsoverlast in de bios-
coop, schrijft filmcritica Susan Hayward: 
‘Now, however, that Dolby sound is used in 
much of mainstream cinema, we do not object 
to sound drawing attention to itself.’ 
Filmmakers als Godard experimenteren met 
het expres loskoppelen van geluid en beeld. 
Aan het begin van Une femme est une femme 
(1961) laat Godard het lied ‘Tu t’laisses aller‘ 
van Charles Aznavour horen, alsof het een 
extradiegetische, door de filmmaker toege-
voegde muziek is die de beelden van Anna 
Karina begeleidt die een café binnenstapt. 
Dan stopt de muziek, Karina loopt naar een 
jukebox, gooit er een muntje in, en het liedje 
begint opnieuw. Zo doorbreekt Godard ons 
Hollywood-verwachtingspatroon: we kwamen 
net een beetje in de stemming voor deze 
fijne Franse film met toepasselijke Franse 
muziek en hop, daar worden we uit de film 
getrapt. 

Als de filmmaker distantie wil bereiken, kan 
zo’n opzichtig geluidseffect heel goed wer-
ken. Maar als je de kijker in een audiovisuele 
droom wilt laten opgaan, moet het geluid 
zijn plaats kennen. 

8. Een soundtrack mag nooit een 
stil moment bevatten
Een onderschat onderdeel van de soundtrack 
is de stilte. Chion vindt daarom de term al 
verkeerd gekozen. Want het gaat niet om de 
geluiden van de film, maar om de mogelijk-
heid van geluid, die zowel in geluiden als in 
stiltes of weggelaten geluiden vorm kan krij-
gen. Bijvoorbeeld in Playtime (1967) van 
Jacques Tati, waarin een verkoper een deur 
aanprijst die je dicht kunt slaan zonder 
geluid. Een absurditeit die alleen in film kan 
bestaan: hij slaat met de deur en je hoort 
niets, behalve omringend geroezemoes. Heel 
iets anders dus dan in een stomme film, 
waarin de deur wel degelijk geluid maakt als 
ermee geslagen wordt, behalve dat je dit 
geluid niet hoort. 
Zo is de mogelijkheid van geluid belangrijker 
dan het geluid zelf. Een sterk sound design 
houdt hier rekening mee en geluid weet zich-
zelf overbodig te maken waar dat nodig is. De 
vogels in The Birds komen geruisloos aanvlie-
gen, terwijl Tippi Hedren een sigaret rookt. 
Geruisloos voor ons, en voor haar, omdat we 
luisteren naar een kinderliedje dat klinkt uit 
de ramen van het schoolgebouw. Dat er 
opeens veel meer vogels achter haar blijken 
te zitten is vooral zo eng omdat we ze niet 
hebben horen fladderen. En daardoor komt 
het ook extra hard aan, als we ze even later, 
wanneer de vogels massaal opvliegen, een 
oorverdovend lawaai horen maken. Het mooi-
ste geluid is (soms) geen geluid.  !

Dit jaar is er op het Nederlands Film Festival 
speciale aandacht voor geluidsmensen en hun 
onderschatte rol in het maakproces. Op de 
volgende pagina's staat een interview met 
Piotr van Dijk, hier een meer theoretische 
beschouwing. Acht misverstanden 
over geluid. 
Colin van Heezik

De vogels in The Birds komen 
geruisloos aanvliegen, terwijl 
Tippi Hedren een sigaret rookt

Het mooiste   geluid is geen geluid
8 misverstanden over geluid in film
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Pasolini, 1964). Realisme (lipsynchroniteit) is 
ondergeschikt gemaakt aan de uitdrukkings-
kracht van de stem van Matteo. Daar zit 
zoveel power en gevoel in, dat kan bijna niet 
beter.’ 
Vaak richt goed setgeluid zich toch op de 
dialogen. ‘Retemoeilijk’, zijn die volgens Van 
Dijk. ‘Vroeger moesten we proberen alles op 
de set bij elkaar te sprokkelen, door het 
opnemen van wild lines. Je kunt ook de repe-
tities opnemen en hopen dat de tekst dicht 
genoeg bij de uiteindelijke scène zit. Maar 
dat is lastig, want een scène ontwikkelt zich 
nog tijdens de repetities.’ Dat komt steeds 
minder voor, want er is meer tijdsdruk. Als er 
echt te weinig tijd is, moet een geluidsman 
zich schikken naar de situatie. ‘Je hebt een 
invullende positie en als je daar niet tegen 
kunt, moet je ermee stoppen.’
Improviseren en toepassingen bedenken zijn 
onderdeel van het vak, ook bij documentai-
res. Bij Het ondergronds orkest (Heddy Honig-
mann, 1998), een documentaire over muzi-
kanten in de Parijse metro, wilde hij voorko-
men dat de reizigers door de hengel zouden 
worden afgeleid. Hij gebruikte microfoontjes 
in een walkmankoptelefoon en bleef als 
levend statief, een onopvallende medereizi-
ger, in de buurt van de actie. ‘De recorder 

had ik in een boodschappentas, alsof het een 
stokbrood was. De draadjes gingen daar door 
mijn mouw naar toe. In zo’n galmende ruim-
te is het niet erg dat je wat verder weg staat, 
want die galm is een essentieel onderdeel 
van wat mooi is aan muziek in de metro.’

Complexer
Er is in de loop van zijn carrière veel veran-
derd. Beeld en geluid zijn gedigitaliseerd. Zelf 
gebruikte hij al vroeg DAT’s (digital audio 
tapes). ‘Vooral omdat het lichter was. Ik 
werkte in die tijd met Frans van de Staak, met 
hem kon ik dat soort experimenten aangaan. 
De digitalisering heeft het productieproces 
veranderd; in de nabewerking gaan veel din-
gen sneller en is er veel meer mogelijk. 
Dat stelt andere eisen aan de opnamen op de 
set. Scènes zijn ingewikkelder geworden en 
het geluid is meegeëvolueerd.’
De komst van meerkanaalsweergave (die een 
surround-geluid mogelijk maakte) betekent 
dat op de set nog meer de nadruk moet wor-
den gelegd op een scheiding van de verschil-
lende geluidselementen. Ze moeten zo veel 
mogelijk zonder beperkingen door de mixer 
op hun plaats en in de gewenste balans, in 
het geluidsbeeld kunnen worden gezet. 
‘Geluid is steeds complexer geworden. Er 

wordt veel meer bewogen, door zowel de 
camera als door de hoofdpersonen. Als de 
camera achteruitgaat, wordt het shot wijder 
en moet je microfoon omhoog. In de beleving 
van de kijker is er geen enkele reden om het 
geluid van verder af te horen, dus je wilt dat 
de tekst dezelfde klank blijft houden.’
Door microfoontjes te verstoppen of met zen-
dermicrofoons te werken probeert een 
geluidsman zo’n situatie op te lossen. Daar-
door kunnen geluidselementen zo veel moge-
lijk afzonderlijk worden opgenomen. ‘Tegen-
woordig leveren zendermicrofoons heel 
behoorlijke kwaliteit. Twintig jaar geleden 
was de kwaliteit matig en waren ze te onhan-
dig. Het aangename aan dit vak is dat de scè-
nes veranderen als er meer op technisch 
gebied mogelijk is, tót er weer scènes ont-
staan die met de technieken van dat moment 
niet mogelijk zijn. Dan worden daar weer 
oplossingen voor gevonden en zo stuwt het 
elkaar voort.’ !

Dit is de eerste aflevering uit een serie interviews met Neder-
landse geluidsmensen.

De witte waan (Adriaan Ditvoorst, 1984), 
Spoorloos (George Sluizer, 1988), De zomer 
van ’45 (Bram van Erkel, 1991), het op dit 
moment op televisie herhaalde In naam der 
Koningin (Bram van Erkel, 1996) en Moon-
light (Paula van der Oest, 2002). Zomaar wat 
producties waarvoor Piotr van Dijk het geluid 
deed. Hij is sinds de jaren tachtig de vaste 
geluidsman van Heddy Honigmann. Forever, 
haar documentaire over Père Lachaise, is de 
slotfilm van het Nederlands Film Festival.
Dat Van Dijk zijn werk nog steeds met plezier 
doet, komt mede door zijn interesse voor wat 
zich voor de camera afspeelt. ‘Het fascineert 
me dat mensen iedere dag naar Père Lachaise 
komen om in weer en wind hun doden te 
bezoeken of graven te verzorgen. Geluid 
opnemen voor film heeft een fijn bijproduct: 
je ziet wat van de wereld. Het is bijvoorbeeld 
erg leuk om Kissinger gewichtig te zien doen 
achter een batterij microfoons of de intense 

stilte van Nova Scotia onder een dik pak 
sneeuw te ervaren.’

Pokkenherrie
Van Dijk werkt vooral op de set. ‘Er is een tijd 
geweest dat ik ook de nabewerking wilde 
doen, maar het is moeilijk om op beide gebie-
den voldoende ervaring vast te houden, dat 
kostte te veel tijd. Ik ben wel eigenwijs 
genoeg om mijn ideeën kenbaar te maken: ik 
overleg vaak met de regisseur, en praat graag 
met editor en mixer over de geluidstrack.’
‘Vroeger werd het setgeluid vaak integraal in 
de film gezet, gelukkig wordt tegenwoordig 
veel meer nagedacht over de vraag hoe pas-
send dat geluid in het kader van de film is.’ 
Zijn belangrijkste taak is dan ook (meestal) 
het zo goed mogelijk tegenhouden van onge-
wenste omgevingsgeluiden, zodat de dialo-
gen zo schoon mogelijk opgenomen worden. 
‘Maar als je vindt dat tijdens een gesprek in 
een stationsrestauratie het zuigende geluid 
van de draaideur belangrijk is, dan maak je 
daarvan of van andere geluiden die je opval-
len wild tracks. Je noteert dat in het geluids-
rapport en geeft zo de nabewerker sugges-
ties.’
Uiteraard begint het met een goede voorbe-
reiding: het doorpluizen van het script op 
problemen en het checken van locaties. Sto-
rende factoren op de set moeten zo veel 
mogelijk worden voorzien en weggenomen. 
‘Als je een intieme scène in een bos situeert, 
moet je van tevoren bedenken dat de wind in 
de bomen op het draaimoment een pokken-
herrie kan veroorzaken. Het is je taak op 
zulke risico’s te wijzen. Je moet je er van 

bewust zijn dat de realiteit van een locatie 
op het draaimoment niet noodzakelijkerwijs 
de realiteit zal zijn die de film nodig heeft. 
Maar in Mozambique kun je niet van tevoren 
gaan luisteren, dan moet je de omstandighe-
den zo goed mogelijk inschatten.’

Nasynchronisatie
‘Geluid opnemen voor film bestaat uit veel 
meer dan de techniek met draadjes en recor-
ders. Het gaat erom dat je de film zo veel 
mogelijk versterkt en bevoordeelt. Je moet er 
goed over denken hoe je dat bereikt.’ Weten 
wat de regisseur voor ogen heeft, is daarbij 
het belangrijkste. En natuurlijk is op de set 
niet alles te voorzien, veel wordt pas in de 
montage bepaald. ‘Maar als je weet dat de 
regisseur een intieme scène wil, moet je je 
geen geluiden van een bepaalde locatie laten 
opdringen. Daar moet je heel helder in zijn: 
als het een rustige scène moet worden, is de 
omgeving van Schiphol geen geschikte loca-
tie voor direct geluid.’
Voor sommige films is direct geluid geen 
goede keuze. Nagesynchroniseerde dialogen 
kunnen in sommige films prachtig werken en 
de stilering geweldig ondersteunen. ‘Een 
geluidstrack die me sterk is bijgebleven, is 
die van Il vangelo secondo Matteo (Pier Paolo 

Speciale activiteiten  
tijdens het Nederlands Film Festival
Een lezing van geluidsexpert Charles Deenen (voor vakgeno-
ten), een tocht door de stad waarin geluidskunstenaar Celia 
Erens filmmakers bewust maakt van de kracht van geluid 
(voor setgenoten) en een hilarische foley-show waarbij het 
publiek live filmgeluid maakt onder begeleiding van de bui-
tenlandse foley-artiest Caoimhe Doyle en Gouden Kalf-win-
naar Beste Sound Design 2005, Bart Jilesen. 
Zie www.filmfestival.nl voor data en tijden.

     ‘Ik ben 
eigenwijs genoeg 
   om mijn ideeën 
      kenbaar te maken’

De jaarlijkse vakspecial van het Nederlands Film Festival gaat dit keer over 
geluid en sound design. Geluidsman Piotr van Dijk (1942), tweevoudig Gouden 
Kalf-winnaar, staat al sinds midden jaren zestig op de set. ‘Het gaat erom dat 
je de film zo veel mogelijk versterkt en bevoordeelt.’ Wendy Koops

Geluidsman Piotr van Dijk staat al bijna veertig jaar op de filmset

‘Je hebt een invullende positie en als je daar 
               niet tegen kunt, moet je ermee stoppen’

 Het ondergronds orkest
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Op de imposante tentoonstelling die tijdens 
de Berlinale van 2005 in de Gropius Bau in 
Berlijn over de films en de obsessies van 
Kubrick te zien was, stond een kastje met de 
twaalf laatjes en de duizenden kaartjes sym-
bool voor zijn leven, dat vooral gekenmerkt 
werd door de permanente ordening van de 
chaos die tot een onoverzichtelijke hoeveel-
heid vragen leidt.
De te vroeg overleden cineast (1928-1999) 
was iemand die alles van het begin tot het 
einde onder controle wilde houden. Dat lev-
erde behalve talloze conflicten ook een dozijn 
uitzonderlijke films op. Van Paths of Glory tot 
en met A.I. waren zijn films een bijna mili-
taire exercitie, van het script tot en met de 
vertoning. Alles, maar dan ook alles heeft 
Kubrick bewaard: de door hem ontworpen 
camera’s, de lenzen, de decors, de maquettes, 
de rushes en de diverse stadia van de scripts. 
Nu - op initiatief van het Filmmuseum uit 
Frankfurt - is een groot deel van die ver-
zameling in een grote tentoonstelling 
ondergebracht. De voorbereiding op deze ten-
toonstelling kostte acht maande en leek veel 
op de uiterst zorgvuldige werkwijze die de 
cineast zelf hanteerde. Maar het resultaat is 
uniek. Tien zalen vol voorwerpen, foto’s, 
manuscripten, filmequipment, decorstukken, 
films en een omvangrijke catalogus; de waar-
dering voor de man met dat relatief kleine 
maar toch zo omvangrijke oeuvre zal enkel 
groeien. Martin Scorsese zegt het al in z’n 
voorwoord tot de catalogus: ‘People always 
say what a shame it was that Kubrick made so 
few movies in his lifetime. And I always say 
that the ones he made were enough. Enough 
for ten lifetimes’. 
Kubrick maakte in 1945 op zeventienjarige 

leeftijd een foto die zijn leven zou verander-
en. Het portret van een kioskhouder die bed-
roefd staart naar de krantenkop over de dood 
van president Roosevelt, werd in het nieuwe 
tijdschrift Look afgedrukt. Zijn aanpak - ingr-
ijpen in de werkelijkheid (ook de kranten-
verkoper was gevraagd zo te kijken) - werd zo 
op prijs gesteld dat hij vaste medewerker van 
het blad werd. Duizenden foto’s schoot de 
jonge Stanley en het belangrijkste verschil 

met de andere fotografen was dat hij steeds 
de zaken op subtiele wijze naar zijn hand 
zette. Toen even later ook een voorliefde voor 
de film-noirstijl (natte straten en koplampen) 
bleek, was het slechts een kwestie van tijd 
voordat hij zich met film ging bezighouden. 
Dat proces werd zichtbaar door de foto’s die 
voor het eerst bij elkaar te zien waren.  
Hij zette zijn eerste stappen op filmgebied  
met de korte documentaire Day of the Fight 
(1951) over de middengewicht bokser Walter 
Cartier; een rechtstreeks gevolg van de 
fotoreportage die hij over hem had gemaakt. 
Na zijn debuut Fear and Desire (1953), over 
een viertal soldaten in de oorlog, Killer’s Kiss 

(1955), een love-story in de bokswereld, en 
The Killing (1956) - z’n eerste boekbewerking 
- was het duidelijk dat er naar zijn volgende 
films moest worden uitgekeken.  
Aan de oorlogsfilm Paths of Glory (1957), in 
Duitsland lange tijd verboden, besteedde het 
Duitse Filmmuseum ruime aandacht. Het 
blootleggen van de militaire denkwijzen 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, de ellende in 
de loopgraven en de dualiteit in het karakter 

van kolonel Dax (Kirk Douglas) maakten de 
film tot een klassieker. De tentoonstelling en 
de zeer omvangrijke catalogus maakten 
duidelijk dat Kubrick een filmmaker was die 
op alles, tot aan het kleinste detail, zijn stem-
pel drukte. Die minutieuze voorbereiding 
vormde de rode draad van het tentoongestel-
de materiaal. 
Interessant om te zien was bijvoorbeeld welke 
ideeën hij had over de symboliek die een cam-
eravoering met zich mee kan brengen bij 
Spartacus (1957). Of dat hij bij Lolita (1962) 
het lef had een taboe een taboe te laten om 
juist zo de essentie van het boek van Nabokov 
te pakken (Nabokov was het er niet mee eens, 

maar wist het te waarderen, zo blijkt uit de 
gepresenteerde briefwisseling). Of het 
prachtige ontwerp van de War-Room door Ken 
Adam in Dr. Strangelove or: How I Learned to 
Stop Worrying and Love the Bomb (1964). 
Kubrick hanteerde geen specifieke stijl, maar 
liet zijn aanpak sterk bepalen door het ver-
haal/onderwerp van de film. En tevens was de 
film was voor Kubrick als het ware de 
beëindiging van een thema. Zijn streven was 

elke andere film over hetzelfde thema over-
bodig te maken.  
Van 2001: A Space Odyssey (1968) kan gezegd 
worden dat dát is gelukt. In één klap werd de 
sciencefictionfilm door dit meesterwerk uit de 
B-filmhoek getrokken. Rondlopen in de com-
puter HAL of de lobby van Station Five, in 
blue-screen projectie bij de apen staan of het 
echte Orion-model van nabij bewonderen, 
vormden op zich al een belevenis, maar de 
ontdekking dat 2001 een film was waarin ger-
enommeerde Amerikaanse bedrijven hun toe-
komstige producten konden presenteren was 
een eye-opener. Zowel de ruimtepen van 
Parker als de portable computer van Honey-

well waren het gevolg van een briljant 
Kubrick-concept om nog te ontwikkelen 
gebruiksvoorwerpen te laten ontwerpen. Zo 
werd zijn sciencefiction film een documen-
taire over de toekomst. 
En dan opeens dat kastje. Een opengeschoven 
la liet zien dat er honderden kaartjes in zit-
ten met namen erop. Op elk persoonskaartje 
staan data, familieverhoudingen, woonplaats, 
leeftijd, politieke betekenis, eetgewoonten, 
uiterlijk, kleding en de relatie met Napoleon. 
Het is een archief met de gegevens van dui-
zenden personen die met de Franse keizer te 
maken hebben gehad, dat ontstond tijdens 
Kubricks nauwgezette voorbereidingen op 
zijn film over Napoleon. Hij had over Napole-
on, in wie hij altijd al geïnteresseerd was, 
maar liefst 500 boeken over gelezen. Honder-
den tekeningen en foto’s van landschappen 
voor de locaties, uniformontwerpen en corre-
spondentie met de autoriteiten in Roemenië  
- daar zou de film worden opgenomen - gaven 
inzicht in Kubricks gebruikelijke werkwijze. 
De presentatie daarvan viel echter in het niet 
bij dit merkwaardige kaartsysteem. Napoleon-
biograaf Felix Markham had zijn studenten 
dit voor Kubrick noodzakelijke documentatie-
systeem laten ontwikkelen, maar de wetensc-
hap dat de film nooit gemaakt is, maakt dit 
bizar. Dat dit niet het einde betekende van 
Kubricks loopbaan, zegt veel over de 
gedrevenheid van de persoon. In Barry Lyn-
don (1975) kon nog wel iets van de militaire 
voorbereiding worden gebruikt, al zouden 
daarbij vooral zijn ideeën over belichting mid-
dels kaarsen de filmgeschiedenis ingaan; het 
Napoleon-project staat toch te boek als de 
beste film die nooit gemaakt is. 
Aanspraak op de titel ‘beste wel gerealiseerde 

film’ maakt A Clockwork Orange  (1971). Maar 
omdat daar al zoveel over is geschreven, werd 
op de tentoonstelling vooral aandacht bes-
teed aan het production design. Uitrusten op 
de stoelen in de Korova Milk Bar bij de opval-
lende tafeltjes in de vorm van blote vrouwen, 
had slechts een fysiek voordeel; psychisch 
haalt het erg veel overhoop. 
Het doolhof, de kleren van de tweeling en de 
bijl uit The Shining (1980), de foto’s van set-
bouw voor Full Metal Jacket (1987) en de vele 
maskers uit Eyes Wide Shut (1999) waren niet 
zo verrassend als een wand met foto’s van 
Johanna ter Steege, die ooit een rol in The 
Aryan Papers zou gaan spelen. Maar ook deze 
film over de Holocaust werd afgeblazen toen 
bleek dat Steven Spielberg Schindler’s List zou 
uitbrengen. Hoewel op IMDB nog steeds Julia 
Roberts en Uma Thurman als mogelijke 
hoofdrolspeelsters worden genoemd, getuigen 
de prachtige foto’s van Kubricks werkelijke 
plannen. Opnieuw de gedetailleerde voor-
bereidingen (hele opnameschema’s zijn ont-
worpen) en weer de constatering dat de film 
niet gemaakt is. Scorsese mag dan gelijk heb-
ben, zonde blijft het wel. 
Wel gemaakt is A.I. – Artificial Intelligence; 
door Kubrick bedacht, door Spielberg geregis-
seerd. Opmerkelijk: een film over de toekomst 
die werd uitgebracht in 2001! Ook na zijn 
dood zit er systeem in alles wat met Kubrick 
te maken heeft. !

Stanley Kubricktentoonstelling. Van 5 oktober t/m 7 januari 
2007. In het Caermensklooster in Gent.  
Informatie: www.filmfestival.be/stanleykubrick
Tijdens het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen-Gent  
(11 t/m 21 oktober) zal een compleet retrospectief van de films 
van Stanley Kubrick te zien zijn.

Anderhalf jaar geleden was tijdens de Berlinale een grote Stanley Kubricktentoonstelling te zien die 
nu, na Frankfurt am Main en Melbourne, Gent aandoet. Een unieke inzage in de ordeningsdrang en 

werkwijze van de in 1999 overleden cineast. Harry Peters

HET KASTJE VAN 
KUBRICK

Kubrick aan het werk voor Killer'’ Kiss Kubrick met Malcolm McDowell (A Clockwork Orange) Kubrick met Jack Nicholson (The Shining)
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Een van de personen in Forever zegt dat de 
dood overal is, maar niet op Père-Lachaise. 
Op het eerste gezicht is dit een contradictio 
in terminis, maar het klopt. Als het leven 
ergens intens geleefd wordt, dan is het op 
deze Parijse begraafplaats. En dat is precies 
waarom Heddy Honigmann hier de perfecte 
arena vond voor haar nieuwe film. De voor 
haar werk kenmerkende componenten 
nostalgie en overlevingsdrang en de rol die 
muziek, beeldende kunst of literatuur in het 
leven kunnen spelen zijn hier immers ruim-
schoots aanwezig. 
Iedere dag worden de graven, waaronder die 
van een groot aantal beroemde kunstenaars 
als Oscar Wilde, Marcel Proust, Maria Callas 
en Jim Morrison door vele toeristen bezocht. 
Heddy Honigmann mijdt in Forever echter 
nadrukkelijk de massa en de toeristische 
dimensie en gaat op zoek naar kleine ver-
halen van individuele bezoekers. Een reeks 
bijzondere ontmoetingen is het gevolg. 
 
Moordende pastoor
Zo is er de Japanse pianiste, die bij het graf 
van de door haar bewonderde Chopin staat 

en die een aantal keren in de film terug-
komt. In de eerste scène vertelt ze over de 
dood van haar vader, die overwerkt was, en 
voor wie ze haar muziek als een eerbetoon 
ziet. Als ze spreekt, lijkt het alsof ze de 
woorden stuk voor stuk uit haar mond moet 
worstelen, maar als ze speelt, is haar taal 
vloeiend en meeslepend. Of de drie oude 
Parijse dames, van wie er een uit Spanje 
blijkt te komen en zomaar een hartver-
scheurend verhaal opdist over Franco en een 
moordende pastoor, die haar het geloof in 
een God voor altijd ontnam. Haar echtge-
noot ligt hier op het kerkhof, in ‘de wijk’ 
van Jim Morrison, maar daar hebben ze geen 
last meer van, zeggen ze. Een man bij het 
graf van Modigliani vertelt vol bewondering 
over de manier waarop deze kunstenaar zijn 
vrouwenportretten schilderde. De man blijkt 
thanatopracteur te zijn; hij zorgt ervoor dat 
dode mensen tot aan de begrafenis toonbaar 
zijn, en is op zijn manier ook vormgever van 
gezichten.
Een aantal mensen komt slechts kort in 
beeld, sommigen komen regelmatig terug, 
zoals de pianiste maar ook de vrouw die de 

graven van een aantal schrijvers verzorgt: 
liefdevol veegt ze de blaadjes en takjes van 
de tombes, geeft ze de plantjes water en 
herschikt ze de bloemen en voorwerpen die 
bezoekers hebben achtergelaten. Het gedicht 
op het graf van Apollinaire kent ze bijna 
uit haar hoofd. Een kerkhofgids toont ons 
graven van onbekenden, zoals een dichteres, 
wier dichtregels op de verweerde grafsteen al 
bijna onleesbaar zijn geworden, en het graf 
van een veelbelovende zangeres, die veel te 
jong gestorven is. Zo weet iedereen op zijn 
of haar manier de doden en hun werk voor 
even aan de vergetelheid te ontrukken, en 
– belangrijker nog – vinden de bezoekers zelf 
troost in hun verdriet, dat niet zozeer gaat 
om het gemis van de overledene maar om het 
onvermijdelijke van de vergankelijkheid.

Jim Morrison
De regisseur is op een prettige manier aan-
wezig in haar film. Ze is niet in beeld te zien 
maar haar stem is wel te horen. Uit alles 
blijkt dat ze zich met haar ploeg niet wil 
verstoppen. Mensen kijken naar de camera 
en zeggen vriendelijk ‘bonjour messieurs 
dames’, een groet die door Heddy Honig-
mann steevast vriendelijk wordt beantwoord. 
In het begin van de film vraagt een jonge 
vrouw haar zelfs de weg naar het graf van 
Jim Morrison. Het antwoord van Honigmann 
bleef overeind in de montage en niet zonder 
reden: het is de aanzet tot een plagerige 
reeks verwijzingen naar de beroemde Jim, 
wiens naam met in steen gekerfde pijltjes 
te zien is en over wie door een paar mensen 
wordt gesproken, maar wiens graf uiteinde-
lijk toch niet in beeld komt. 
In haar interviews, die meer ontmoetingen 
zijn, stelt Heddy Honigmann eenvoudige 
vragen. Soms vraagt ze door, op een niet te 
bescheiden maar ook niet te opdringerige 

In een ontroerende, maar zeker niet deprimerende rondgang langs de graven van de 
beroemde begraafplaats Père-Lachaise in Parijs en de mensen die ze bezoeken, toont 
Heddy Honigmann andermaal aan dat de kunst, in welke vorm dan ook, de dood overwint. 
Annelotte Verhaagen

manier, maar ze weet ook te zwijgen als dat 
nodig is. Zo creëert ze een zo gelijkwaardig 
mogelijke situatie, waarin het ongemak van 
de aanwezigheid van een cameraploeg op 
deze plek, waar intimiteit en openbaarheid 
toch al in een wankel evenwicht verkeren, 
schijnbaar eenvoudig wordt overwonnen. 
Regelmatig weet ze zo in korte tijd door te 
dringen tot de diepere lagen van iemands 
leven. Een van de ontroerendste voorbeel-
den hiervan is haar gesprek met een Iraniër 
bij het graf van de Iranese schrijver Sadegh 
Hedayat. Na een paar inleidende vragen over 
zijn verbondenheid met de schrijver vraagt 
ze: ‘Wat doet u hier in Parijs?’ De man ont-
wijkt haar met een verlegen lachje: ‘Ik leef’. 
‘Waarvan leeft u?’ is de volgende vraag. ‘Ik 
verdien mijn geld als taxichauffeur.’ Bij dat 
antwoord springt het hart van de Honig-
mann-liefhebber op, denkend aan Metaal en 
melancholie uit 1993 bijvoorbeeld. Hier zit 
iets moois onder, zo veel is zeker. Maar de 
man geeft zich niet meteen bloot, hij vraagt 
eerst: ‘Wat voor soort film wordt dit?’ Als 
Heddy Honigmann antwoordt: ‘Een film over 
het belang van kunst in het leven’, vertelt 
hij verder, over zijn liefde voor de klassieke 
Perzische muziek, en hoe het beoefenen van 
die muziek voor hem een manier is om zijn 
cultuur in hem levend te houden. Als ze hem 
vraagt een lied te zingen, wijst hij dat eerst 
resoluut af, maar zij dringt niet aan, zwijgt 

alleen en hij zwicht, en zingt. De combina-
tie van geduld, respect en volhardendheid 
die de filmmaker hier aan de dag legt, wekt 
bewondering, net als de beslissing om de 
vraag naar de aard van de film – een vraag 
die iedere documentairemaker meermalen 
moet beantwoorden – niet weg te laten in de 
eindmontage. Zo wordt het een bijzondere 
ontmoeting, waarin ook de filmmaker iets 
van zichzelf laat zien, zonder zich daarmee 
op de voorgrond te plaatsen. 

Uitstapjes
De film is zorgvuldig gecomponeerd rondom 
de verschillende personages en blijft voor 
een groot deel binnen de muren van de 
begraafplaats. Sommige uitstapjes naar daar-
buiten zijn heel legitiem, maar soms wringt 
het een beetje, zoals wanneer een vrouw 
die ik niet direct herkende, in een museum 
het werk van de op Père-Lachaise begraven 
schilder Dominique Ingres bewondert. Ook 
Stéphane Heuet, de tekenaar die A la recher-
che du temps perdu van Proust verstripte, 

wordt thuis gefilmd. Hij toont zijn werk en 
houdt ondertussen een gepassioneerde ver-
handeling over de nostalgie van Proust (de 
madeleine!) en de eeuwigheidswaarde van 
de kunst. Een mooi verhaal, dat naadloos 
aansluit bij de thematiek van deze en andere 
Honigmann-films, maar toch net iets te veel 
extra duiding geeft. 
Veelzeggender, zonder woorden, is de grote 
rol die muziek in de film speelt. De pianiste 
speelt Chopin, de Iraniër zingt zijn volks-
muziek, het lied Le temps des cérises van 
auteur Jean-Baptiste Clément en zanger 
Yves Montand (beiden hier begraven) wordt 
tussen de graven door een groep mensen 
gezongen, en op archiefmateriaal is Maria 
Callas te horen en te zien met haar beroemde 
aria uit Puccini’s Norma. De muziek fungeert 
hier als rustmoment of overgang maar vooral, 
net als bij Het ondergronds orkest (1998) of 
Crazy (2000), als geleider van herinneringen 
en emoties, als trooster en als brenger van 
levenskracht die het aardse bestaan ver over-
stijgt. !

Forever is de slotfilm van het Nederlands Film Festival en gaat 
vanaf 12 oktober in de filmtheaters draaien.

Forever Nederland 2006 regie Heddy Honigmann scenario 
Heddy Honigmann, Ester Gould, mmv Judith Vreriks camera 
Robert Alazraki geluid Piotr van Dijk montage Danniel Danniel 
productie Carmen Cobos distributie Cinema Delicatessen 
duur 95’

Leven
         op Père-Lachaise

Heddy Honigmann 
zoekt bijzondere 
verhalen op het 

kerkhof

De regisseur is op een  
prettige manier aanwezig 
in haar film
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‘Welnee, ik lig helemaal niet te mijmeren 
over mijn leven’, zegt Piet Meerburg. Een ste-
vige infectie houdt hem al maanden aan bed 
gekluisterd. Maar hij is er de man niet naar 
om te lang bij het verleden stil te staan. Al 
wordt hij dezer dagen, deo volente, 
zevenentachtig, Meerburg wil zo snel moge-
lijk weer aan het werk: zoon Krijn adviseren 
over de veertig, vijftig zalen die moeten wor-
den geprogrammeerd. Waar het namelijk op 
aankomt, vertelt hij, is dat al die zalen een 
eigen gezicht houden. Dat is lastig genoeg in 
deze tijd. ‘Die zalen zijn van concurrerende 
bedrijven en voor een deel zijn we het zelf, 
dus we beconcurreren ook onszelf.’ Maar dat 
maakt niks uit, zegt hij. ‘Ik houd van al die 
theaters.’
Piet Meerburg (1919) laat in die rij zalen ter-
loops namen vallen van legendarische film-
theaters als De Uitkijk en Kriterion in Amster-
dam, die zestig jaar geleden al een belangrij-
ke rol speelden in zijn leven. Beide theaters 
zouden ook zijn pad als exploitant later 
meermaals kruisen.
Maar Piet Meerburg heeft op zo veel meer 
manieren zijn stempel gedrukt op het naoor-
logse culturele leven in Nederland. Wie weet 
nog dat hij de eerste directeur was van het 
Nederlands Filmmuseum? En welke film-
gek associeert hem met het toneel, de musi-
cal, de kleinkunst? ‘Ik heb natuurlijk een 
totaal gespleten leven gehad’, grapt Meer-
burg. ‘Als je me nou vraagt naar de hoogte-
punten, waren dat toch wel Kriterion en het 

De La Mar. Kriterion heeft het afgelopen 
jaar zijn zestigjarig bestaan als filmtheater 
gevierd, al is dat niet mijn verdienste. Maar 
met het De la Mar-theater is het vermoedelijk 
afgelopen, helaas.’ Omdat Joop van den Ende 
het heeft verworven? ‘Nee, zeker niet om 
die reden. Omdat de vergunning niet rond 
dreigt te komen. Dat is die typisch Nederland-

se kruideniersmentaliteit: het ene loket van 
de gemeente omarmt je en het andere zit je 
dwars.’
Hij kent Joop van den Ende al uit de jaren 
zestig, toen Van den Ende theaterproducties 
maakte die in Meerburgs ‘De la Mar’ liepen, 
zoals hij het Nieuwe de la Mar-theater stee-
vast noemt. ‘Joop heeft me toen een keer 
gered. Hij had van mijn theater ruim zeven-
tigduizend gulden tegoed aan inkomsten van 
de voorstellingen. Hij zei: “Je betaalt maar 
wanneer je het hebt.” Hij was zelf met Cyra-
no failliet gegaan en wilde niet dat het De La 
Mar dat ook zou overkomen. Maar het was 
niet alleen eigenbelang. Het ging ook om het 
culturele leven in de stad.’

Fien de la Mar
Film en theater. Piet Meerburg heeft nooit 
willen kiezen. Waarom ook: de twee branches 
kenden genoeg raakvlakken. Een van die 
raakvlakken was Fien de la Mar, heldin van 
het witte doek en van het podium. Begin 
jaren vijftig had Meerburg, samen met zijn 
filmcompagnon Paul Kijzer en artiest Wim 
Sonneveld, haar theater aan de Amsterdamse 
Marnixstraat overgenomen. Fien is dat, zegt 
Meerburg, nooit te boven gekomen.
‘Fientje had kort na de bevrijding met haar 
man Piet Grossouw, die aannemer was, dat 
schattige theatertje laten bouwen in een 
oude school. Als je eens wist hoe leuk het 
daar toen was! Terwijl ze amper materiaal 

hadden voor de inrichting.’ Fien gaf het the-
atertje haar familienaam – een eerbetoon aan 
haar vader. ‘Maar de ellende was Fientje zelf. 
Als iemand een stuk in het De La Mar wilde 
opvoeren, wrong zij zich ertussen en riep: 
“Die rol is voor mij geschikt.” Zo kun je een 
theater natuurlijk niet exploiteren.’
Fien en haar man gingen failliet. Meerburg 
vertelt dat een van de Van Royens, van het 
vermaarde bioscoopbedrijf, er een buurtbios-
coop van wilde maken. ‘Dat vonden Fien en 
haar man verschrikkelijk, dat kon toch zeker 
niet. Toen zijn Paul Kijzer, mijn mededirec-
teur van Kriterion, en ik met ons gekke plan 
gekomen. Wij hadden helemaal geen ervaring 
met de theaterbranche, wij kwamen uit de 
film. Maar wij waren jong en ondernemend. 
We zijn op Wim Sonneveld afgestapt.We 

dachten, als we Wim erbij hebben, kunnen 
we het De la Mar misschien doen. Wim was 
een publiekstrekker.’
Sonneveld deed mee en even later exploiteer-
den Meerburg, Kijzer en Sonneveld ‘het enige 
ongesubsidieerde theater in Nederland’, 
aldus de eerste. ‘Wim wilde niet van subsidies 
afhankelijk zijn en wij hadden ze niet nodig. 
Ik had mijn bioscopen en Paul zijn filmdistri-
butiebedrijf.’ In de jaren zestig zou Sonne-
veld de hoofrol spelen in de Nederlandse My 
Fair Lady, de succesvolle musical die Meer-
burg produceerde met zijn nieuwe zakenpart-
ner Willy Hofman. Die musical noemt hij, 
boven welke film ook, zijn ‘finest hour’: ‘Zelfs 
Joop van den Ende moet erkennen, al komt 
dat moeilijk over zijn lippen, dat wij de eer-
sten waren die een musical naar Nederland 
haalden.’

De pioniers: Piet Meerburg‘Ik heb een totaal  gespleten leven gehad’
Ze komen al zestig jaar moeilijk los van elkaar: Piet Meerburg en bioscopen als De Uitkijk en Kriterion. 

Zijn theaterkindje het Nieuwe de la Mar staat pas sinds kort op eigen benen. Alleen het Filmmuseum 
redt het al een halve eeuw zonder zijn bescheiden oprichter. Een gesprek in de breedte: van Fien de la 

Mar en Willem Sandberg tot Jan de Vaal en Joop van den Ende. Annemieke Hendriks

‘Het ene loket van de gemeente 
omarmt je en het andere zit je dwars’

‘Als iemand een stuk in 
het De La Mar wilde 
opvoeren, wrong Fientje 
zich ertussen en riep: “Die 
rol is voor mij”’
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Piet Meerburg (r.) met naast 
hem regisseur Alberto Cavalcanti
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Paul Kijzer
Om de oorlog kom je niet heen, in een 
gesprek met Piet Meerburg. Niet omdat hij zo 
nodig ouwe koeien uit de sloot wil halen. 
Integendeel: ‘Toch niet weer dat verhaal over 
het studentenverzet in verband met Kriteri-
on, hè?’ Maar omdat de bezetting ook het 
culturele leven had verlamd. Na de bevrijding 
was er wat ruimte voor nieuwe mensen, nieu-
we plannen. Ook om Paul Kijzer kom je niet 
heen, in een gesprek met Meerburg. Samen 
hebben ze met menig cultureel-zakelijk 
hoogstandje hun stempel gedrukt op het 
naoorlogse culturele klimaat. En los van 
elkaar ook. ‘We zijn al zo lang gebrouilleerd. 
Wat, woont hij nu in Berlijn? Hij moet oud 
zijn, hè, over de tachtig?’ Zegt Meerburg, die 
drie jaar ouder is. 
Hun samenwerking begon in de zomer van 
1945. Piet Meerburg was, nog rechtenstu-
dent, directeur van Kriterion geworden. Hij 
had met anderen de bioscoop in het leven 
geroepen om studenten een eigen inkom-

stenbron te verschaffen. Dan hoefden ze, 
nadat ze in het verzet versneld volwassen 
waren geworden, niet weer bij hun ouders de 
hand op te houden. Meerburg werkte tevens 
op het bureau Oorlogspleegkinderen. ‘In dat 
kantoortje, waar joodse kinderen die de oor-
log hadden overleefd verder werden gehol-
pen, stond opeens Paul. Ik geloof dat hij een 
nichtje van hem wilde opsporen. Maar Paul 
had ongetwijfeld ook geroken dat er bij ons 
iets met film stond te gebeuren. Hij was toen 
al een groot kenner van de filmwereld. Ikzelf 
was alleen een kenner van films, dus dat 
kwam goed uit.’ 
Meerburg had zijn filmkennis vooral opge-
daan in de Uitkijk. ‘Kort voor de oorlog moest 
ik staatsexamen Latijn en Grieks doen. Ik was 
aan een studie scheikunde begonnen, toen ik 

erachter kwam dat ik geen chemicus wilde 
worden, maar rechten wilde studeren. Daar-
toe moest ik die klassieke talen inhalen, twee 
jaar lang, fulltime. In die tijd heb ik als troost 
enorm veel films gezien. Film was mijn enige 
uitje. Dan at ik geen vlees, spaarde een gul-
den uit en ging naar De Uitkijk of Tuschinski. 
Ja, ik woonde toen al op mijzelf in Amster-
dam, met twee neven samen.’
Hij heeft in die jaren ‘alles’ gezien dat in De 
Uitkijk op de Prinsengracht te zien was: ‘De 
films die de Filmliga er programmeerde sowie-
so, de Dreigroschenoper en ook het grootste 
succes dat dit theater ooit heeft gekend, de 
Roverssymphonie, en heel veel Lubitsch.’ Toen 
ik later zelf De Uitlijk had, heb ik er alle films 
van Ernst Lubitsch weer gedraaid.’
Heeft hij die liefde voor film van thuis mee-
gekregen? ‘Helemaal niet. Mijn vader had een 
hoge functie in een belangrijk scheikundig 
laboratorium in Utrecht. Met film had hij 
niets.’

Kriterion
De Duitse bezetting doorkruiste alle plannen. 
Maar direct na de oorlog had Meerburg, zoals 
gezegd, al zijn Kriterion-theater. Paul Kijzer 
werd adviseur en al snel mededirecteur. 
Meerburg: ‘Ik zeg het eerlijk, het succes van 
Kriterion is voor een belangrijk deel aan Paul 
te danken. Ik heb nog nooit iemand ontmoet 
die zo’n neus voor goede films had als hij.’ 
Meerburg wil geen filmtitels noemen, want 
waar begin je en eindig je? Maar hij maakt 
een uitzondering voor de film die onder de 
titel Het laatste rendez-vous Kriterion in 1946 
tot een begrip maakte. ‘Paul en ik zaten bij 
Rank in Londen nieuwe films voor ons thea-
ter te bekijken. Daar zat op die dag deze heel 
grote film tussen, dat zagen we zo: Brief 
Encounter van David Lean. Paul zei toen, en 
dat was heel uitgekookt: “We moeten zorgen 
dat Tuschinski er geen lucht van krijgt, want 
dan pikken zij hem in.” We kochten dus een 
paar andere films aan en zeiden: “Vooruit, 
stop Brief Encounter er maar tussen, geven 
we die ook een kansje.”’ Prompt won Leans 
film een Gouden Palm in Cannes. ‘Bij 
Tuschinski hebben ze twintig jaar niet tegen 
ons gesproken; die rotjongens die de film 
voor hun neus hadden weggekaapt.’
De studenten die bij Kriterion werkten, haal-
den een goede boterham uit de betere nieu-
we Amerikaanse en Europese films en uit 
films die vanwege de oorlog aan Nederland 
voorbij waren gegaan, zoals Gone with the 
Wind (uit 1939) en Citizen Kane (1941). Soms 
ook grepen Kijzer en Meerburg ernaast. ‘Ik 
verkeek me bijvoorbeeld wel eens op de 
smaakverschillen tussen Amerikaanse en 
Nederlandse kijkers.’ Gelukkig was de film-
honger groot, in die eerste naoorlogse jaren. 
Want Kriterion moest het zonder enig gerief 
stellen. ‘Er was bijna niets. Harde houten 
stoeltjes en twee projectoren uit Zweden.’ 

Filmmuseum
Wel beschikte het Kriterion-gebouw aan de 
Roetersstraat, dat voor de oorlog had toebe-
hoord aan een vereniging van joodse dia-
mantbewerkers, over een vestibule, ook wel 
‘de bezemkast’ genaamd. Dat werd in 1946 
het eerste kantoor van het Nederlands Film-
museum. ‘Paul en ik hadden het idee om 
oude, waardevolle films te verzamelen en die 
in Kriterion te bewaren’, licht Meerburg toe. 
‘Niet om ze te vertonen; dat zou commercieel 
niet interessant zijn geweest voor onze stu-
denten-werknemers, nog afgezien van rech-
tenkwesties. Het ging ons om het culturele 
erfgoed. We zullen wel met ons hebben mee-
gedragen dat de laatste wereldoorlog zo veel 
had kapotgemaakt.’
Lang heeft op het Filmmuseum, en ook daar-
buiten, het misverstand geheerst dat Jan de 
Vaal zijn eerste directeur was. Of zelfs zijn 
oprichter. Mensen die dit konden tegenspre-
ken hadden daar blijkbaar weinig belang bij. 
Of ze waren er, zoals Piet Meerburg, te 
bescheiden voor. Maar in de oprichtingsakte 
van het Nederlands Historisch Film Archief 
uit 1946 (de naam waaronder het Filmmuse-
um zijn leven begon) staat Meerburg als 
directeur vermeld.
‘Ach ja’, zegt Meerburg, ‘we waren in die 
jaren met zovele initiatieven bezig. In 1948 
ben ik afgestudeerd en kreeg ik het aanbod 
van de Rotterdamse Kunststichting om 
aldaar Luxor te programmeren. Van het ene 
theater kwam het andere; over het De La Mar 
hadden we het al, toen Calypso...’ In deze 
jaren ontstonden de contouren van het 
Meerburg-concern. Een nationaal archief 
opbouwen paste daar niet in. ‘Gelukkig toon-
de Willem Sandberg van het Stedelijk zich al 
gauw geïnteresseerd in ons filmarchief. 
Inderdaad, we wisten van elkaars verzetsver-
leden en misschien schiep dat een extra 
band. Maar vergis je niet, hoor: directeur 

Sandberg was een heer van stand, je moet 
niet denken dat hij met mij op gelijkwaardig 
niveau over de overdracht van het filmar-
chief heeft zitten praten.’ 

Sandberg
Kwam de naam Filmmuseum van Sandberg? 
‘Ja. Paul en ik vonden dat nogal opgeblazen 
klinken, voor die kleine verzameling oude 
filmpjes van ons. Maar toegegeven, toen het 
begin jaren vijftig onderdeel van het Stede-
lijk Museum was geworden, won het Filmmu-
seum zeer aan glans. Sandberg drukte er 
sterk zijn stempel op. Met zijn persoonlijk-
heid was hij in feite de directeur van het 
Filmmuseum.’
En waar is Jan de Vaals rol in dit verhaal? ‘Wij 
hadden Jan als archiefbeheerder aangesteld. 
Na 1948, toen ik hooguit nog tijd had voor 
wat werk achter de schermen, is hij vanzelf 
directeur geworden.’ Uit de correspondentie 
die bewaard is in het Stedelijk-archief valt op 
te maken dat jonkheer Willem Sandberg de 
officiële contacten met de internationale 
filmwereld graag zelf voor zijn rekening nam. 
‘Voor het sociale, bestuurlijke werk had De 
Vaal geen talent genoeg’, zegt Meerburg. ‘Dat 
bleek later ook wel, toen het Filmmuseum 
zelfstandig werd en in het Vondelpark-pavil-
joen trok. Toen sliep de boel in. Jan deed vre-
selijk moeilijk als je een oude film uit de col-
lectie van het Filmmuseum wilde vertonen. 
Als zij hem niet had vervangen, Hoos Blot-
kamp, dan was er niks van terechtgekomen.’
Meerburg bevestigt het beeld dat uit de 
archiefstukken oprijst: Sandberg deelde 
orders uit en De Vaal schrijft zijn ‘Hoogwel-

geboren Heer’ nederige briefjes. ‘Kijk, Jan 
was een verzamelaar’, legt Meerburg uit. ‘Op 
dat gebied heeft hij het Filmmuseum interna-
tionaal een reputatie bezorgd. Hij werkte bij-

voorbeeld aan een Joris Ivens-archief. In het 
kielzog daarvan is het hem ook gelukt Ivens, 
in de jaren zestig, eindelijk weer eens in 
Nederland te krijgen.’ 

Knipperlichtrelatie
Het Nieuwe de la Mar-theater behield Piet 
Meerburg tot 1987. ‘Het kon allang niet meer 
uit. Ik kreeg inmiddels af en toe wat steun 
van de gemeente. Maar ik had geen zin meer 
in die bureaucratische rompslomp. De Wim-
men waren weg en hun opvolgers waren ook 
weg.’ Toen hij het Nieuwe De la Mar aan de 
gemeente Amsterdam overdeed, hield Meer-
burg nog genoeg filmtheaters over. Maar het 
bloed kroop waar het niet gaan kon. In de 
kranten verschenen berichten volgens welke 
de inmiddels volle zeventiger bioscopen op de 
Antillen ging oprichten. ‘Dat heb ik inderdaad 
geprobeerd’, zegt Meerburg. ‘Maar er is niets 
van terechtgekomen, bij herhaling. Twee keer 
ging de partner in Curaçao dood – met twintig 
jaar ertussen. En zonder volkomen betrouw-
bare mensen kon het niet doorgaan.’
Kriterion maakte eveneens decennialang deel 
uit van het Meerburg-concern, zij het allang 
niet meer met de schwung van zijn beginja-
ren. ‘Ik ben rond 1960 uit de directie gegaan, 
maar ik bleef bij de programmering betrokken 
en bij het bestuur’, zegt Meerburg. ‘Rond 
1980 vond ik dat het mooi was geweest. Daar-
na maakten clubjes studenten het program-

ma. Maar het probleem is dat die jongelui 
weggaan wanneer ze goed en wel zijn inge-
werkt.’ Er was geen continuïteit en des te 
meer concurrentie van filmhuizen en art-
house-theaters. ‘Rond 1990 smeekte Kriterion 
me de programmering weer over te nemen. 
Mijn zoon Krijn doet het nu nog steeds.’
Maar het oorspronkelijke doel van het theater 
is al die jaren overeind gebleven, vult Meer-
burg aan. ‘Altijd waren er genoeg studenten 
die met dit werk hun studie konden financie-
ren. En wat wel grappig is, er werken ook Kri-
terion-studenten bij ons in De Uitkijk. Het 
worden er zelfs meer.’ 
Ook De Uitkijk, het theater waar Meerburgs 
filmliefde opbloeide, ontwikkelde een knip-
perlichtrelatie met het Meerburg-concern. ‘Ik 
had het theater gekocht en weer weggedaan. 
Maar toen ze het in 1988 wilden sluiten, heb 
ik het maar weer overgenomen. Het hoort 
nog altijd bij ons.’ Meerburg heeft zijn 
bureau boven het theater, dat kan geen toe-
val zijn. ‘Tja, De Uitkijk. Het kan eigenlijk 
niet meer, een bioscoop die bestaat uit één 
zaaltje. Maar zo’n theatertje doe je niet 
zomaar weer weg. De laatste jaren waren er 

geïnteresseerden. Matthijs van Heijningen 
was er één van. Hij kwam uitleggen wat hij 
ermee wilde doen, een soort familietheater 
wilde hij ervan maken, geloof ik. Krijn en ik 
zeiden niks. Toen Matthijs de deur uit was, 
keken we elkaar aan en schudden het hoofd: 
we doen het niet. We modderen wel door.’ !

Dit is de ingekorte versie van een interview dat wordt 
gepubliceerd in het boek De pioniers – Interviews 
met 14 wegbereiders van de Nederlandse cinema van 
Annemieke Hendriks (uitgeverij International Theatre 
& Film Books, in samenwerking met Skrien en het 
Filmmuseum). Een aantal van deze interviews, waar-
onder met Johan Heesters en Mary Dresselhuys, is 
eerder in Skrien verschenen (2003). Tot de nieuw geïn-
terviewden behoren verder onder anderen stuntman 
Hammy de Beukelaer, criticus en scenarist Jan  
Blokker en acteur/regisseur Kees Brusse. 
De pioniers wordt, met de vertoning van Fons Radema-
kers’ Makkers staakt uw wild geraas  en enkele pio-
niers, op zondag 29 oktober, 15.30 uur gepresenteerd 
in het Filmmuseum, dat precies zestig jaar bestaat. 
Het boek is tot stand gekomen met financiële bijdragen 
van het Nederlands Fonds voor de Film en het Thuis-
KopieFonds. 

De pioniers – Interviews met 14 wegbereiders van de Neder-
landse cinema  Geïllustreerd met portretfoto’s van Bob Brons-
hoff en archieffoto’s.  Verkoopprijs ¤ 17,50; ISBN 906403 6993

‘Er was bijna niets in Kriterion. 
Harde houten stoeltjes en twee 

projectoren uit Zweden’

‘Directeur Sandberg was een heer van stand, je moet niet 
denken dat hij met mij op gelijkwaardig niveau over het 

filmarchief heeft zitten praten’

‘Tja, De 
Uitkijk. Het 
kan eigenlijk 
niet meer, een 
bioscoop die 
bestaat uit één 
zaaltje’

1931 Die Dreigroschenoper, Georg Wilhelm Pabst

1945 Brief Encounter (Het laatste rendez-vous) David Lean 

1945 Brief Encounter (Het laatste rendez-vous) David Lean 



oktober 2006 Skrien 3736 Skrien oktober 2006

film, de realistische en droomachtige, doet 
samenkomen. 
De film van Garrel geeft je het gevoel dat je 
er net niet echt bij bent geweest. Het gevoel 
dat misschien wel iedereen heeft die erbij 
was, toen. Toen de politie, een volk van eer-
lijke, hardwerkende mensen, slaags raakte 
met verwende, elitaire jongeren die zin had-
den in een opstootje uit naam van eerlijke, 
hardwerkende mensen. De studentenopstand 
wordt door Garrel geëvoceerd, alsof er toeval-
lig een camera liep op een moment dat er 
eigenlijk geen barst gebeurde. Zo haalt hij 
alle romantiek onderuit en reduceert hij, 
hoewel het verhaal vertellend vanuit het per-
spectief van de studenten, de gebeurtenissen 
van mei '68 tot een gratuite aangelegenheid. 
Net als al die demonstraties die er sindsdien 
in Parijs plaatsvinden en waarin je meeloopt 

omdat je toch maar wat door de stad liep te 
zwerven. Onaangedaan zegt de hoofdper-
soon: 'Nu moeten we de revolutie voortzetten 
in naam van het proletariaat, maar zonder 
het proletariaat'.

HALFSLACHTIGE HEROÏEK
Garrel monteert vlijmscherp. Zo worden de 
geliefden van de titel gescheiden door een 
bruut montage-effect: het liefje van François, 
Lilie (een prachtige Clotilde Hesme), poseert 
in het atelier van een jonge beeldhouwer, 
een vriend van François; hij zegt heel ter-
loops dat hij zich verveelt in Parijs en erover 
denkt naar New York te gaan, waar hij haar 
wel aan wat mensen zou kunnen voorstellen. 
Een cut, en we zien Lilie in tranen; de kijker 
begrijpt dat het voorbij is tussen Lilie en 
François. Dan loopt ze de trap af van het ate-

lier en maakt daarbij een geluid waarvan 
François wakker wordt, die aan de andere 
kant van de stad lag te slapen. Zo maakt Gar-
rel duidelijk dat er niets meer aan te doen is, 
dat François het eigenlijk al weet, dat Lilie 
naar New York gaat en dat het voorbij is. De 
avances van de beeldhouwer kunnen we wel 
raden en die blijven in een Garrel-film dan 
ook buiten beeld.

Dienst weigeren om poëzie te schrijven, maar 
die dan ook weer niet willen publiceren. Uit 
angst 'dat er iets verloren gaat'. Het is een 
halfslachtige heroïek: die van de luie pacifist, 
van degene die zich gewoon te goed voelt om 
te strijden voor het vaderland. Met die arro-
gantie wordt door het gezag, mei '68 of niet, 
korte metten gemaakt in Les amants régu-
liers. Een Versuch einer Selbstkritik is de film 
dan ook, van een exponent bij uitstek van 
mei ‘68. Ook in de vorm, een vertwijfelde 
hommage aan de Nouvelle Vague: waar God-
ard in een schijnbaar nonchalante stijl filmt 
en de kijker irriteert met de nodige désinvol-
ture (bewust regels aan zijn laars lappen en 
alles anders doen), doet Garrel er nog een 
schepje bovenop. Zijn film heeft daardoor 
nog het meest weg van een ironische Nouvel-
le Vague-imitatie.

Garrels camera is ook een dienstweigeraar, 
die zich ophoudt in de luwte van de barrica-
des en met gepaste lafheid registreert hoe 
een paar Molotovcocktails het establishment 
kietelen. De kijker blijft gedesillusioneerd 
achter: was dit het nou, mei ‘68? Stelde het 
echt zo weinig voor? Een onbevredigend 
gevoel. Maar het is wel een beetje waar, en 
Bertolucci blijft een dromer. !

     op de barricade klimmen. Of bij een vage 
vriend thuis opium roken. In Les amants 
réguliers van Philippe Garrel, gesitueerd in 
het Parijs van 1968, ontlopen deze activitei-
ten elkaar niet veel. Een groepje jonge men-
sen woont in een mooi appartement in Parijs; 
de een schildert; de ander dicht; ze trekken 
zich weinig aan van de rest van de wereld. 
Hun levensgevoel is een je-ne-sais-quoi waar 
iedere filmmaker heimwee naar heeft. 
Vooral Bernardo Bertolucci, die het in The 
Dreamers (2003) in beeld bracht: een drie-
hoeksverhouding, natuurlijk, en spelletjes 
waarbij je elkaars onmetelijke filmkennis 
test. Dat is hoe een Italiaan zich voorstelt 
hoe het was, of hoe het had moeten zijn. De 
film van Garrel haalt deze mythe grotendeels 
onderuit. De revolutionaire jongeren zijn bij 
hem vooral verveeld. Ze houden meer van 
gewone dan van molotovcocktails en voor 
Garrels personages is de tijdgeest belangrij-
ker dan principes.

WANDELEND CITAAT
De film wordt door het Filmmuseum samen 
met The Dreamers vertoond. Louis Garrel 
speelt in beide films, als een wandelend 
citaat dat de kijker uitnodigt tot een duo-
ervaring waarbij de films met elkaar in dia-
loog treden. Louis, de zoon van de regisseur 

(op zijn beurt de zoon van de grote acteur 
Maurice Garrel, die ook meedoet in Les 
amants réguliers), is een groot acteertalent 
en doet denken aan Nouvelle Vague-idool 
Jean-Pierre Léaud. Het sterke zwart-wit con-
trast maakt zijn engelachtige uiterlijk en 
duistere innerlijk zichtbaar, dat ook terug-
komt in zijn zwarte haar en witte overhemd. 
Les amants réguliers werd door de kritiek 
lovend besproken en bekroond met de prix 
Louis Delluc als beste Franse film van het jaar 
2005. Louis Garrel won de César voor beste 
jonge, mannelijke acteur in 2006, zijn vader 
de prix Lumière 2006 voor zijn regie. Ook op 
het IFFR was bewondering voor de film, die 
jammer genoeg werd gepasseerd voor de prijs 
van de Nederlandse filmkritiek. Maar ja, je 
moet het wel durven: je zwak bekennen voor 
Garrels plagerige en bij vlagen onuitstaanba-
re portret van een opiumrokende mei 68-
generatie. Een generatie die veel illusielozer 
is dan in The Dreamers wordt gesuggereerd 
en die niet uit idealisme maar uit pure verve-
ling, net als latere nix-generaties, over poli-
tiek praat, seks met liefde verwart en een 
beetje kansloos aan de bar of op een barrica-
de gaat staan. 
Veel mensen vinden Garrel pretentieus. De 
lange takes irriteren, vooral als blijkt dat Gar-
rel de leuke dingen overslaat. Een opwinden-

TWEE VISIES OP DE STUDENTENOPSTAND IN MEI 1968

HOE HET WAS, 
EN HOE HET HAD  MOETEN ZIJN

Eind september vertoont het Filmmuseum twee films over de 
studentenrevolte die in mei 1968 in Parijs plaatsvond. Twee 

contrasterende films: één een nostalgische terugblik over hoe het had 
moeten zijn, en één waarin de revolutie vooral aan een groepje studenten 

voorbijgaat. In beide films speelt Louis Garrel de hoofdrol. Een vergelijking.
Colin van Heezik

de, erotische scène als bij Bertolucci kom je 
bij hem niet tegen, al wordt zo'n gepassio-
neerde nacht wel gesuggereerd. Garrel doet 
dat door een shot van een zenuwachtige jon-
gen die een mooi meisje mee naar huis 
neemt, te monteren met een shot waarbij ze 
de volgende morgen hand in hand, en met 
een glimlach op hun gezicht, naar buiten 
komen lopen. 

DROOM VAN REVOLUTIE
Les amants réguliers lijkt niet in 2004 te zijn 
gemaakt, maar in de jaren zestig. De prachti-
ge zwart-witbeelden van veteraan William 
Lubtchanski brengen Garrels non-fictiebena-
dering van zijn verhaal (documentairestijl) in 
evenwicht. Veel wordt door Garrel buiten 
beeld gehouden: een kus, een handgemeen 
met de politie. Daarvoor in de plaats zien we 
soms droomsequenties met bijvoorbeeld revo-
lutionairen uit die andere woelige periode, 
1789. Want het is niet een film over deze 
revolutie, maar, zoals Les Cahiers du Cinéma 
met hun gebruikelijke gevoel voor poëzie 
schreven, een droom van revolutie voor een 
gedroomde revolutie: 'Un rêve de révolution 
pour une révolution rêvée'. 
De molotovcocktail die hoofdpersoon Fran-
çois in zijn hand krijgt geduwd om een busje 
met vijf agenten op te blazen, gooit hij weg. 
Hij is misschien een revolutionair, maar toch 
vooral een fijnbesnaard dichter. Hij weigert 
de daad bij het woord te voegen en ziet, zoals 
veel mei '68-strijders, het liefst een revolutie 
waarin geen druppel bloed vloeit. Het verhaal 
wordt in gang gezet en voortgestuwd door 

zijn dienstweigering en zijn vervolging die de 
film tot op het laatst, ondanks de vaak vrij 
lange scènes waarin weinig gebeurt, een bij-
zondere spanning verschaft. Hij weet dat de 
maatschappij hem zal inhalen en die dreiging 
hangt als een zwaard van Damocles boven de 
film, om opgelost te worden in de bijzondere 
ontknoping die de twee lagen van Garrels 

GARRELS CAMERA IS OOK EEN DIENSTWEIGERAAR, DIE ZICH OPHOUDT IN DE LUWTE 
VAN DE BARRICADES

The Dreamers

Les amants réguliers

De liefde bedrijven, 

DE FILM VAN GARREL 
GEEFT JE HET GEVOEL 

DAT JE ER NET NIET ECHT 
BIJ BENT GEWEEST
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maakt, is het ook gewoon wat het is. De dik-
kerd is trots op zijn gewicht en houdt alleen 
van heel dikke vrouwen. En hij is niet zomaar 
dik. In het naoorlogse Hongarije bestaan 
veelvraatwedstrijden en dat wordt bloedseri-
eus genomen. Tijdens de wedstrijden, tussen 
al het eten door, wordt er vol overgave 
gekotst. Alles wat er in ging, komt er ook 
weer uit. Alle waanzin van deel een en drie 
ten spijt is dat kotsen toch nog het lastigste 
om naar te kijken. Maar het is ook hilarisch 
omdat het zo grotesk is. Zoals voetballers in 
de rust hun spieren strekken en warmhouden, 
houden deze mannen hun maag in topcondi-
tie voor de wedstrijd. Pálfi filmt het vol in het 
gezicht, in lang uitgesponnen scènes en keer 
op keer. 
Toch is Taxidermia niet enkel een film vol uit-
vergrote gebeurtenissen. Het zijn juist kleine 
dingen, lichte accenten die Pálfi’s talent en 
gevoeligheid benadrukken. Zo zie je ergens in 
deel twee in close-up vanaf een bezwete vrou-
wenoksel een zweetdruppel op het gezicht 
van een man vallen. Dat is net zo onsmakelijk 

als al dat gekots. Slechts één druppel, die je 
volgt tot hij gevallen is. Even later gaat Pálfi 
over tot de orde van de dag. In een vreetfa-
briek worden dikke kinderen getraind om 
kampioenen veelvraat te worden. Aan de 
lopende band gaan ze met elkaar de competi-
tie aan. Maar die druppel dreunt dan nog na. 

Zwarte humor
Taxidermia is veel van alles. En dus blaast 
Pálfi regelmatig wat lucht in de film. In de 
vorm van vaak inktzwarte humor. In het ate-
lier van de taxidermist hangt, tussen alle 
opgezette dieren, een poster van Michael 
Jackson ten tijde van zijn hit ‘Beat It’. Het 
verlangen van de taxidermist is megalomaner 
dan dat van zijn vader en grootvader. Hij wil 
onsterfelijk zijn. Met zijn bijna levenloze 
gezicht straalt de man daarin toch iets hyste-
risch uit. De machine die hij heeft gecreëerd 
om zichzelf onsterfelijk te maken is kafkaësk, 
is pure horror, en zou in een hightech slacht-
huis het beste op zijn plek zijn. Het ding 
staat in ieder geval garant voor een van de 

vreemdste filmscènes ooit. Cameraman Pohár-
nok kruipt in dat derde deel als een jagend 
roofdier door de ruimte waar de ‘zelfmoord-
machine’ staat. Op zoek naar zijn prooi, zo 
benadert de camera de taxidermist. Maar even 
verbaasd als de kijker lijkt de camera te regi-
streren wat zich vervolgens voltrekt. Even 
later, als Pálfi je een pauze gunt, is in dat ate-
lier die Michael Jackson-poster te zien. Maar 
de taxidermist is veel waanzinniger dan ‘the 
king of pop’. In ieder geval is zijn verlangen 
groter om zichzelf tot een kunstwerk te ver-
heffen. Een klein grapje. Zoals de druppel in 
deel twee. En zoals in het eerste deel het hila-
rische en tegelijk boze betoog over het woord 
‘kut’. De luitenant van de vuurman windt 
zich daar erg over op. Diens tirade komt voor 
uit de vraag hoe het toch komt dat een dode 
man een erectie kan hebben. En in één moei-
te reikt hij prachtige woorden aan als ‘rozen-
knopje’ of ‘bedauwde lelie’. 
In Pálfi’s beeldkunst is erotiek een heel nieuw 
begrip geworden. Het kan alles zijn. Maar 
alles kan ook grimmig zijn of wonderschoon. 
De grenzen die de drie protagonisten zoeken, 

zijn natuurlijk die van de regisseur. Zoals elk 
lichaam in Taxidermia een kunstwerk is, zo is 
de film dat ook. Dat maakt dat Pálfi’s onder-
zoek naar het lichaam of zelfs in het lichaam 
niet weerzinwekkend maar sensationeel is. 
Het naar adem happen op de heftige momen-
ten wordt beloond met nieuwe lucht. Lucht 
uit Pálfi’s wereld die, als je er in mee wilt 
gaan, eigenlijk niet zo ver van die van ieder 
ander afstaat. Alleen is het verlangen, de 
begeerte, als lag die onder een microscoop, 
extreem uitvergroot. !

Taxidermia Hongarije, Oostenrijk, Frankrijk 2006 regie György 
Pálfi scenario György Pálfi en Zsófia Ruttkay camera Gergely 
Pohárnok montage Réka Lemhényi geluid Tamás Zányi
production design Adrien Asztalos productie Péter Miskolczi, 
Gabor Varadi, Gabriele Kranzelbinder, Alexander Dumreicher, 
Emilie Georges, Alexandre Mallet-Guy distributie Contact Film 
duur 92’ met Csaba Czene, Gergely Trócsányi, Marc Bischoff

    ls een David zonder hoofd en met maar één 
arm, zo ‘poseert’ een van de drie hoofdperso-
nages in de Hongaarse film Taxidermia. Hij is 
naakt en zakt lichtjes door het ene been. 
Prachtig gespierd, zoals het beeld van Miche-
langelo, is hij echter niet. Hij is mager en 
zijn lichaam lijkt zwak. Hij is taxidermist.
Taxidermia is een extreme film in drie delen. 
De tweede film van de Hongaar György Pálfi 
(Hukkle, 2002) is op vele niveaus bijzonder 
geslaagd: wonderschoon camerawerk, een 
even wonderschone geluidsband. Maar het is 
vooral ongelooflijk dat Pálfi het voor elkaar 
heeft gekregen om het vieze, heftige en 
bizarre het aanzien waard te maken. 

Vlees
Een taxidermist zet dode dieren op. Maar in 
tegenstelling tot Hukkle, waar Pálfi door die-
ren en insecten geobsedeerd is, is in Taxider-
mia het menselijke lichaam het object van 
zijn morbide fascinatie; dat van een grootva-
der, diens zoon en kleinzoon. Het verlangen 
van elk van hen maakt hij tot een wereld op 

zich. Sensationeel, wild en letterlijk soms 
adembenemend. Maar Pálfi is geen provoca-
teur. Hij onderzoekt simpelweg de grenzen 
van film, zoals de taxidermist naar het eeu-
wige leven als kunstwerk zoekt,. 
De grootvader, de man in het eerste deel, is 
de meest ongecontroleerde van de drie. De 
openingsscène toont  een liefdesscène tussen 
hem en de vlam uit zijn aansteker. Hij is sol-
daat tijdens de Tweede Wereldoorlog en is 
zijn  gezonde verstand al lang ervoor verlo-
ren. Pálfi’s camera zit bijna net zo dicht op 
de man als de vlam; hij laat die langs zijn 
gezicht gaan, zijn lippen, en tongzoent de 

vlam  in grote begeerte en waanzin. Er klin-
ken onheilspellende geluiden, muziek eigen-
lijk. Na het aftastende, voorzichtige en drei-
gende van het begin van de scène, komt de 
‘vuurman’ al masturberend klaar en spuit een 

flinke vuurstraal omhoog. Glimlachend 
bekijkt hij het resultaat. 
Schoonheid zit bij Pálfi in vieze, heftige en 
bizarre dingen. In een virtuoze scène laat 
Pálfi het leven in Taxidermia voorbij trekken: 
een wiegje wordt tot doodskist, de camera 
draait 360 graden om het object heen en het 
is weer iets anders geworden, bijvoorbeeld 
een waskuip. De camera draait verder en twee 
vrouwen gebruiken de kuip om in te baden. 

Maar er liggen ook stukken vlees liggen in 
opgestapeld. Net als iets erotisch lijkt, wordt 
het met een cameraomdraai plastisch, een-
voudig of macaber. Bij Pálfi moet je bereid 
zijn op de toppen van je zenuwen te kijken. 
Het is te gemakkelijk om aan dat vlees, dat 
op veel manieren een prominente rol in de 
film speelt, alleen nare connotaties te geven. 
Want hoe teleurgesteld de ‘vuurman’ ook is 
dat hij niet op een vrouw maar op een berg 
vlees ligt, zijn genot is er niet minder om. 
Maar schoonheid schuilt ook in het uitklap-
boek met het sprookje van ‘het meisje met de 
zwavelstokjes’. Het wordt zelfs even het 
decor van de film: de camera duikt in het 
boek, zo diep dat de kartonnen huizen en 
straten zo groot zijn dat de ‘vuurman’ er in 
past; uitgerekend in dat verhaal waarin 
warmte zo overduidelijk ontbreekt. 

Een druppel zweet
Je kunt zijn zoon, in deel twee, lelijk vinden 
omdat hij zo dik is. Maar omdat Pálfi dat dik-
zijn uitvergroot en daarmee tegelijk normaal 

Schoonheid zit bij Pálfi in 
vieze, heftige en bizarre dingen

Taxidermia
Hoe kan het dat je minutenlang naar een kotsscène kunt 

kijken? Hoe kan het dat je even zo lang organen voorbij ziet 
trekken, ontledingen haarscherp in beeld krijgt en toch niet 
van je stokje gaat? En waarom is de man in het eerste deel 

geen viespeuk als blijkt dat hij een kruiwagen vol rauw vlees 
neukt, terwijl hij denkt dat het een dikke vrouw is in wie hij 

wil verdwijnen? Taxidermia, de nieuwe film van György Pálfi, 
nader bekeken. Gerlinda Heywegen

Bij Pálfi moet je bereid 
zijn op de toppen van je 
zenuwen te kijken

Het verlangen van de taxider-
mist is megalomaner dan dat 
van zijn vader en grootvader. 
Hij wil onsterfelijk zijn

A
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je nooit.’ De regisseur voorkomt daarmee elke 
mogelijkheid tot identificatie. Bleibtreu staat 
er dus alleen voor. ‘Geen enkele acteur had 
hier veel uit kunnen halen. Moritz komt niet 
verder dan een neerwaartse wenkbrauw die 
verschillende emoties zou moeten blootleg-
gen.’ Wantrouwen, boosheid en soms onbe-
grip. Zo wordt ook een opgetrokken mond-
hoek gebruikt. Dan is zijn personage eerder 
cynisch of ongelovig. Het scala aan middelen 
in Das Experiment is uitermate beperkt, stelt 
Nieuwerf. ‘Bleibtreu deelt de film keurig op in 
stukjes. Hij speelt dat hij nadenkt maar wat 
dat dan is, kun je als kijker moeilijk invullen.’ 
En omlaag gaat dan de wenkbrauw. ‘Nee, ik 
denk dat Bleibtreu geen plezier heeft gehad 
aan het maken van deze film. Hij heeft ner-
gens ruimte gekregen. Hij mag alleen blikken 
richting camera werpen. Nu ben je boos, nu 
begrijp je iets niet. De camera rijdt dichterbij 
of verderaf, net zoals het uitkomt. En daar 
staat Bleibtreu, te kijken. Hij beheerst de 
camerahoeken wel, hoor.’ En cut. Weer een 
scène klaar. ‘Alleen aan de vechtscènes zal hij 
zeker lol beleefd hebben. Uit ervaring weet ik 
dat dat echt heel gaaf is om te doen.’ 

Sensationeel
‘Het maken van Luna Papa is een ander ver-
haal. Dat moet toch sensationeel zijn geweest. 
Als westerling in Centraal Azië is Moritz het 
buitenbeentje. Je ziet dat ook in zijn spel 
terug. Hij werkt anders dan de andere acteurs. 
Die lijken veel vrijer te zijn. Spelen veel 
gemakkelijker dat gekke, wilde dat de film 
heeft. Bleibtreu zie je als enige echt werken. 
Hij is het beste in scènes waar hij op de ach-
tergrond te zien is. Het typeert Choedojnaza-
rovs stijl dat hij in veel sequenties op verschil-
lende niveaus verhalen vertelt. Zo is Bleibtreu 

ergens achterin een hoek te zien als op de 
voorgrond zijn vader iemand aftuigt. Dat kol-
derieke gevecht is op zich al hilarisch genoeg, 
‘maar Nasreddin, die maar wat in zichzelf staat 
te mompelen, zich amper bewust lijkt te zijn 
van het gevecht; dat maakt de scène zo rijk’. 
Dan wordt het personage Nasreddin door regis-
seur en acteur het beste geschetst. 
‘Het uitbundige van de film moet Bleibtreu bij 
het draaien van de film overal om hem heen 
gevoeld hebben. En dat zal zeker overweldi-
gend zijn geweest.’ Hoe langer Nieuwerf praat 
over Luna Papa, hoe slechter hij stil kan blij-
ven zitten. Regelmatig springt hij van zijn 

stoel op om met armen en benen uit te leggen 
wat hij bedoelt. Doet het bedachtzame van 
Bleibtreu na. Beweegt zijn gezicht energiek 
als hij vertelt dat hij Bleibtreu erg plastisch 
vindt. En zegt bijna met spijt dat Bleibtreu 
niet van zichzelf leuk of grappig is. Hij moet 
er iets voor doen. Die spanning in zijn lijf zie 
je soms te goed. In die zin is hij in Lola rennt 
beter op zijn plek. Daar is het natuurlijke 
slome perfect voor de rol van Manni. 
‘Bleibtreu’, zegt Nieuwerf, ‘is geen domme 
acteur. Hij heeft “het” wel maar het beste 
moet nog komen.’

Eigengereidheid
Tot slot vertelt Nieuwerf over denken als 
acteur. Als Bleibtreu voor Elementarteilchen - 
de verfilming van Houellebecqs Elementaire 
deeltjes – besloten heeft dat op een bepaalde 

manier in het beeld zijn voldoende is, dan zal 
hij op zijn bek gaan. Als acteur moet je laten 
zien dat je denkt binnen je rol. In tegenstel-
ling tot veel film- en theatermakers stelt 
Nieuwerf dat voor de camera ‘groter’ ook 
beter is. ‘De onbezonnenheid en eigengereid-
heid van een acteur geven een personage 
meer kleur dan uitgedacht en gladgestreken 
spel. Echt, als ik bij een rolletje honderd din-
gen denk en probeer, zie ik er maar een paar 
terug. De rest is te klein, ik krijg het er niet 
uit.’ Gaat weer staan en komt gevaarlijk 
dichtbij. ‘Eric Stolz had in Killing Zoe (Roger 
Avary, 1994) een magistraal moment. Ergens 
komt hij met zijn hoofd dichtbij de camera en 
denkt hij ‘wat doe ik hier?’ Hij denkt het 
echt, je ziet dat hij dat als mens denkt, op dat 
moment. Magistraal! Van alles wat acteur tij-
dens het draaien aan het doen is, blijft hoog-
uit een klein stukje over. Het grootste gedeel-
te is toch functioneel of zo subtiel dat de kij-
ker het niet kan zien. Alleen als je erg goed 
bent, zoals Johnny Depp, blijft elke nuance 
verbazen. Bleibtreu is daar nog even niet. Hij 
mist nog iets. Een lichte toon. Hij is zo 
bedrukt. Dat is hij in Das Experiment maar 
juist ook in Luna Papa. Misschien is het iets 
cultureels. Hij neemt alles zo ernstig, ik mis 
bij hem de onbezonnenheid.‘ Later: ‘Het 
gekke is dat wanneer het de bedoeling wordt 
bedrukt te zijn, zoals tegen het einde in Das 
Experiment, hem dat juist niet lukt. Dan zit 
hij er op zijn best tegenaan.’ 
‘Eigenlijk mist Bleibtreu een zeker poëtische 
zeggingskracht. Hij is wel een acteur en  
geen soapie, zijn repertoire is wat groter dan 
het bijten op de onderlip maar het rijke palet 
en de eigenzinnigheid die nodig zijn voor  
het echte werk zie ik er voorlopig niet  
uitkomen.’ !

, verzucht Martijn Nieuwerf, ‘die blikjes, die 
blikjes... Kijk, die Moritz is wel strak maar ver-
der dan een mondhoek of wenkbrauw komt hij 
hier niet.’ Theatermaker en acteur van gezel-
schap ’t Barre Land Martijn Nieuwerf is weinig 
gelukkig met Das Experiment (Oliver Hirsch-
biegel, 2001). Een film, volgens hem, zonder 
ontwikkeling, stijl en zonder ruimte. Ook niet 
voor de acteurs. Alles is hooguit functioneel. 
‘De film is gewoon een ijsblok’. Regisseur 
Hirschbiegel (Der Untergang, 2004) is hier vol-
gens Nieuwerf op zijn hoogst een kundige 
dorpsportretfotograaf. Das Experiment is als 
een foutloze handleiding van een videorecor-
der. En zo kan hij nog wel even doorgaan. 
Naarmate Das Experiment vordert, neemt de 
irritatie toe. Waar Nieuwerf eerst nog voor-
zichtig vindt dat hij niet goed kan beoordelen 
of Moritz Bleibtreu nu slecht of goed is als 
acteur, is hij aan het einde om. Het ligt aan de 
regie. Das Experiment biedt Bleibtreu geen 
enkele gelegenheid te laten zien wat hij kan. 
Het ligt niet aan hem dat hij niet uit de verf 
komt in de wannabe hippe, coole en foute film 
over macht(smisbruik). 

Slome duikelaar
Nieuwerf kent Bleibtreu natuurlijk wel van 
zijn rol als Manni in Lola rennt (Tom Tykwer, 
1998). Bleibtreu staat in Duitsland volgens 
Das Bild momenteel op nummer twee op de 
lijst van knapste acteurs. Maar in zijn films is 
hij toch vooral de slome duikelaar die weinig 
van zijn leven in eigen hand heeft. Dat is zo 
als hij als sukkel-crimineel in Lola rennt de 
boel verkloot en zijn stoere vriendin het op 
mag knappen, hij is het in Im Juli (Fatih Akin, 
2000) waar hij de liefde vindt maar zich eerst 
een ander, moderner imago aanmeet. En in de 
Russische film Luna Papa (Bachtiar Choedo-

jnazarov, 1999) speelt hij letterlijk een debiel. 
Of zo wordt zijn personage in ieder geval 
genoemd. Door de Afghaanse oorlog een klap 
van de molen gekregen. Die film bekijkt Nieu-
werf na Das Experiment. 
Bleibtreu is er leuk. Luna Papa is leuk. Nieu-
werf: ‘Zo’n uitbundig gemaakt sprookjesver-
haal, dat knalt van het scherm. De kleuren, de 
decors, ingenieuze scènes en dat acteren!’ 
Bleibtreu speelt Nasreddin, een jongen die 
achter zijn zusje Mamlakat aanrent, op zoek 
naar geborgenheid. Met molotovcocktails aan 
zijn armen rent hij als een vliegtuig door het 
beeld en zorgt voor een vrolijke en verdrietige 
noot. Hij is een lieve, leuke ‘debiel’. Luna Papa 
is een hedendaags sprookje, de werkelijkheid 
is niet afwezig. Alleen wordt die uitvergroot 
en tegelijk geminimaliseerd. Soms mag het 
door de romantiek heen sijpelen, andere keren 
is alleen de achtergrond niet voldoende. 

Onderlipacteren
Nieuwerf gaf voor het bekijken van Das Expe-
riment al wat acteerles die Bleibtreu goed zou 
kunnen gebruiken. ‘Ik heb zo’n hekel aan 
onderlipacteren. Een standaard trucje is het. 
Veel jonge actrices grijpen ernaar en hebben 
verder niets oorspronkelijks, eigens. Elke 
emotie voltrekt zich via die onderlip. Of ze nu 

verdrietig, beteuterd of sexy willen zijn, ze 
bebijten altijd nadrukkelijk de onderlip met 
de boventanden.´ Dat simpele denken over 
spelen, maakt hem vaak boos. Vervolgt: ‘Een 
acteur is juist goed als hij iets doet wat niet 
gevraagd en verwacht wordt. Hij moet de kij-
ker de andere kant op sturen. Dat doet John-
ny Depp, of bijvoorbeeld de jonge Donald 
Sutherland. Het eigenzinnige typeert de 
goede acteur.’ 
Nieuwerf vindt de debiele, verkrampte hand-
jes van Bleibtreu daarom net iets te veel. Zo 
bedenk je al snel dat een debiel zal zijn. ‘Het 
gaat dus om wat je niet doet. Maar dat Moritz 
in Luna Papa verder min of meer gewone din-
gen blijft doen, is wel heel goed.’
Bleibtreu speelt in Luna Papa het personage 
Nasreddin, in Das Experiment is en blijft hij de 
acteur Moritz. Je ziet hem al op de set komen. 
Er hangen mooie lampen die een groene kleur 
zullen gaan verspreiden. Dat moet de grim-
migheid van het verhaal, een experiment met 
burgers als bewaarders of gevangenen, extra 
sfeer geven. Hirschbiegel vraagt van Bleibtreu 
vermoedelijk alleen maar dat hij de held is. 
Bleibtreu krijgt zelden een kans om dat te spe-
len. Shots zijn enkel functioneel. ‘Binnen een 
dialoog zie je hem alleen wanneer hij zelf 
tekst heeft, het stille luisteren en reageren zie 

Theatermaker Martijn Nieuwerf (1966)
Studeerde aan de Amsterdamse Toneelschool. Was in 1990 een van 
de oprichters van toneelgezelschap ‘t Barre land, waar hij nog steeds 
voor werkt als acteur, vertaler, dramaturg, geluidstechnicus.  Speelt 
momenteel bij ‘t Barre Land de monoloog Wat voor brommertje met 
verchroomd stuur achter op de binnenplaats? van Georges Perec. Is dit 
najaar te zien in Wild Romance (Jean van de Velde) en volgend jaar in 
Tiramisu (Paula van der Oest) en Wolfsbergen (Nanouk Leopold).
Favoriete film: Rosencrantz & Guildenstern are Dead (Tom Stoppard, 
1990): ‘Shakespeare’s verlichtingspoëzie gekoppeld aan Beckett’s 
verduisterende absurdisme. Meesterlijke dialogen. Prachtige cine-
matografie. Fantastisch spel van Gary Oldman, Tim Roth en Richard 
Dreyfuss. En heel, heel erg grappig.’
Favoriete acteurs: de jonge Donald Sutherland, Johnny Depp.

Wat is goed acteren? In deze reeks helpen theatermakers de 
technieken en kunstjes van filmacteurs te doorzien. Natuurlijk 

verschilt acteren voor een zaal van acteren voor een camera. 
Maar een theatermaker kan wel met enige afstand naar film-

acteurs kijken. In deze aflevering Moritz Bleibtreu onder de 
loep bij theatermaker Martijn Nieuwerf.

Gerlinda Heywegen

Acteren: Moritz Bleibtreu volgens Martijn Nieuwerf

‘Het beste  moet nog komen’

Acteur Moritz Bleibtreu (1971)
Moritz Bleibtreu, geboren in München, is een kind van 

acteurs. Zelfs oma acteerde en niet slecht ook. De kleine 
Moritz leerde al vroeg wat acteren was. Hij speelde in de 
televisieserie Neues aus Uhlenbusch (1977). Hier en daar 

(Parijs, New York) had hij als jongvolwassen man wat 
acteerlessen. Internationale bekendheid kreeg hij met Tom 

Tykwers Lola rennt (1998). Rollen volgden in lekkere art-
house-films als Luna Papa (Bachtiar Choedojnazarov, 1999), 

Im Juli (Fatih Akin, 2000) en in Agnes und sein Brüder (Oskar 
Röhler, 2004). Die laatste regisseur was kennelijk tevreden 

over Bleibtreu. Hij gaf hem een van de hoofdrollen in Ele-
mentarteilchen waarmee Bleibtreu op het filmfestival van 
Berlijn dit jaar de Zilveren Beer won voor Beste Hoofdrol.

‘Bleibtreu neemt alles zo 
ernstig, ik mis bij hem de 
onbezonnenheid’

‘Tja’
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Bernard Evein
79, NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE, VENDÉE,  
8 AUGUSTUS, NATUURLIJKE DOOD

Frans decorontwerper. Klasgenoot 
van Jacques Demy aan de kunst-
academie van Nantes verzorgde 
sinds zijn debuut met Les amants 
(Louis Malle, 1958) de decors van 
klassieke nouvelle-vague-films als 
Les cousins (Claude Chabrol, 1958), 
Les 400 coups (François Truffauts, 
1959), Lola (tevens kostuums; Demy, 
1960), Une femme est une femme 
(Jean-Luc Godard, 1960), Zazie dans 
le métro (Malle, 1960), Cléo de 5 à 7 
(Agnès Varda, 1961), Le combat dans 
l’île (Alain Cavalier, 1961), Vie privée 
(Malle, 1961) en La baie des anges 
(Demy, 1962). Zes keer genomineerd 
voor een César, geen beeldje ont-
vangen: Le jouet (Francis Veber, 
1976), La vie devant soi (Moshe Miz-
rahi, 1977), Une chambre en ville 
(Demy, 1982), Notre histoire (Ber-
trand Blier, 1984),Thérèse (Cavalier, 
1986) en Trois places pour le 26 
(Demy, 1988). Voorts decorateur van 
Le feu follet (Malle, 1963), Les pa-
rapluies de Cherbourg (Demy, 1963), 
Viva Maria! (Malle, 1965), Les demoi-
selles de Rochefort (Demy, 1966), 
L’aveu (Costa-Gavras, 1969), Le ha-
sard et la violence (Philippe Labro, 
1973), L’alpagueur (Labro, 1975) en 
Chère inconnue (Mizrahi, 1979). Ont-
wierp de kostuums voor L’année 
dernière à Marienbad (Alain Res-

nais, 1960).
 

Beatrijs Hulskes
47, AMSTERDAM, 19 JULI, LEUKEMIE

Nederlands animatiefilmer. Ont-
wikkelde een eigen stijl, die zich 
kenmerkt door de combinatie van 
cut-out-animatie en live-action-
beelden. Studeerde aan de kunst-

academie Minerva te Groningen en 
maakte vanaf 1986 videoinstallaties 
en kindertelevisieprogramma’s. 
Ook droeg ze computeranimaties bij 
aan Theo & Thea en de ontmaske-
ring van het tenenkaasimperium 
(Pieter Kramer, 1989). Samen met 
Mirjam van Veelen voltooide ze in 
1993 de middellange animatiefilm 
De rivier Okkervil, gebaseerd op een 
verhaal van de Russische dichteres 
Tatjana Tolstaja. Autobiografische 
korte animatiefilm Aangeraakt door 
een engel (2001) over een vrouw die 
strijdt met kanker. Bijdrage aan de 
serie DICHT/VORM (2002) was ge-
baseerd op een gedicht van Hagar 
Peeters, De zee, de zee, de zeeeee. 
Doceerde animatie aan de Willem 
de Kooning Academie in Rotterdam.

Bruno Kirby
57, LOS ANGELES, 14 AUGUSTUS, LEUKEMIE

Amerikaans bijrolacteur en second 
lead, pseudoniem van Bruno Gio-
vanni Quidaciolu jr., zoon van bijro-
lacteur Bruce Kirby. Memorabel als 
de jonge Clemenza in The Godfa-
ther: part II (onder de naam B. Kirby 
Jr.; Francis Ford Coppola, 1974), als 
Orbec in Flesh + Blood (Paul Ver-
hoeven, 1985), als maat van Billy 
Crystal in zowel When Harry Met 
Sally (Rob Reiner, 1989) als City Slic-
kers (Ron Underwood, 1991) en te-
genover Johnny Depp in Donnie 
Brasco (Mike Newell, 1997). Debuut 
in The Young Graduates (Robert An-
derson, 1971). Top-billing in Almost 
Summer (Martin Davidson, 1978). 
Ook in Cinderella Liberty (Mark Ry-
dell, 1973), Cruising (William Fried-
kin, 1980), Where the Buffalo Roam 
(over Hunter S. Thompson; Art Lin-
son, 1980), het Charles Bronson-ve-
hikel Borderline (Jerrold Freeman, 

1980), Modern Romance (Albert 
Brooks, 1981), als limousinechauf-
feur in This Is Spinal Tap (Reiner, 
1984), Birdy (Alan Parker, 1984), Tin 
Men (Barry Levinson, 1987), Good 
Morning, Vietnam (Levinson, 1987), 
We’re No Angels (Neil Jordan, 1989), 
de Godfather-parodie The Fresh-
man (Andrew Bergman, 1990), Hoffa 
(Danny DeVito, 1992), en Sleepers 

(Levinson, 1996).

Mako
72, SOMIS CA, 21 JULI, SLOKDARMKANKER

Oorspronkelijk Japans acteur, ei-
genlijk Makoto Iwamatsu. Ameri-
kaan vanaf 1956, na een carrière in 
het Amerikaanse leger. Was in 1945 
naar de Verenigde Staten gekomen, 
in navolging van zijn ouders die daar 
hadden gestudeerd. Oscarnomina-
tie voor The Sand Pebbles (Robert 
Wise, 1966). Na debuut in Never So 
Few (John Sturges, 1959) gevarieer-
de filmografie, van Conan the Bar-
barian (Richard Fleischer, 1982) – en 
het vervolg Conan the Destroyer 
(John Milius, 1984) – via Tucker : The 
Man and His Dream (Francis Ford 
Coppola, 1988) tot Pearl Harbor (Mi-

chael Bay, 2001). 

Bernard Rapp
61, PARIJS, 17 AUGUSTUS, LONGKANKER

Frans regisseur, scenarioschrijver 
en journalist. Voormalig nieuwsle-
zer van Antenne 2 (de eerste zonder 
das) en correspondent te Londen 

kreeg internationaal vooral bekend-
heid door zijn tweede film, Une af-
faire de goût (2000), over de relatie 
tussen een rijkaard en zijn voor-
proever. Rapp verwierf César-no-
minaties in de categorieën beste 
film en scenario. Een paar jaar eer-
der debuteerde hij met een andere 
kille thriller, over de wraak van een 
uitgever (Terence Stamp) op zijn au-
teur: Tiré à part (1996). Sindsdien 
voltooide Rapp de road movie Pas si 
grave (2003) en Un petit jeu sans 

conséquence (2004).

Candice Rialson
54, PALMDALE CA, 31 MAART,  

LEVERAANDOENING

Amerikaanse jaren-zeventig-ex-
ploitatie-cultster, die volgens Quen-
tin Tarantino het voorbeeld zou zijn 
geweest van Bridget Fonda’s perso-
nage in Jackie Brown (1997). Hoofd-
rolspeelster van het curieuze Chat-
terbox (Tom DeSimone, 1977) over 
‘vaginamonologen’ avant la lettre. 
Eveneens top-billed in minimaal 
drie producties van Roger Corman, 

Candy Stripe Nurses (Alan Holleb, 
1974), Summer School Teachers 
(Barbara Peters, 1974) en Hollywood 
Boulevard (Allan Arkush en Joe 
Dante, 1976). Officieel debuut in de 
softporno Pets (Raphael Nussbaum, 
1974). Kleinere rollen als kunststu-
dente in The Eiger Sanction (Clint 
Eastwood, 1975), in Silent Movie (Mel 
Brooks, 1976), Logan’s Run (Michael 
Anderson, 1976) en Stunts (Mark L. 
Lester, 1977). Laatste rol in Winter 
Kills (William Richert, 1979). Het 
duurde enkele maanden voordat 
het bericht van haar dood via websi-

tes begon door te sijpelen.

Het In Memoriam van de internationale filmwereld 
van 2006, bijgehouden en geselecteerd door film- en 

televisiejournalist Hans Beerekamp. Een uitgebreidere 
lijst is te vinden op www.skrien.nl.

Ken Richmond
80, CHRISTCHURCH, DORSET, 3 AUGUSTUS, 

HARTAANVAL

Engels worstelaar en filmfigurant, 
Won een bronzen medaille op de 
Olympische Spelen van Helsinki 
(1952). Poseerde in 1954 voor een 
honorarium van honderd pond als 
de man met ontbloot bovenlijf die op 
een gong slaat voor de vaste leader 
van producties van J. Arthur Rank. 
In werkelijkheid was de gong van 
papier-maché. Volgens Richmond 
zou je er dwars doorheen gaan, als 
je echt sloeg. De figurant was de 
vierde Rank-slagwerker, maar hield 
het langst stand, tot het einde van 

de maatschappij in 1980.

Senne Rouffaer
80, WILRIJK, 14 JULI, ZIEKTE VAN ALZHEIMER
Belgisch acteur, voluit Félicien Pier-
re Irma Rouffaer.  Werd in ons land 
vooral bekend door de titelrol in de 
populaire BRT-jeugdtelevisieserie 
Kapitein Zeppos (1964), die hij ook 
zelf regisseerde, net als de vervol-
gen Johan en de Alverman (1965) en 
Axel Nort (1966). Bekend theaterac-
teur, die op televisie onder meer 
Phileas Fogg, Rembrandt en Tijl Ui-
lenspiegel vertolkte, maakte zijn 
filmdebuut in de hoofdrol van De 
man die zijn haar kort liet knippen 
(André Delvaux, 1965), naar de ge-
lijknamige roman van Johan Dais-
ne. Voor zijn rol in Minder dood dan 
de anderen (Frans Buyens, 1992) 
won Rouffaer de Joseph Plateau-
prijs, het Belgische Gouden Kalf. 
Ook in films als Het afscheid (Ro land 
Verhavert, 1966), als Elckerlyc in Un 
soir, un train (naar Daisne’s De trein 
der traagheid; Delvaux, 1968), Mon-
sieur Hawarden (Harry Kümel, 
1969), Een vrouw tussen hond en 
wolf (Delvaux, 1979), de korte film 
Wodka Orange (Dominique DeRud-
dere, 1982), Brussels by Night (Marc 
Didden, 1983), De schorpioen (Ben 
Verbong, 1984), Istanbul (Didden, 
1985), als de vloekende boer in Het 
gezin Van Paemel (Paul Cammer-
mans, 1986), L’oeuvre au noir (Del-
vaux, 1988), Ad fundum (Erik Van 
Looy, 1993), De zevende hemel 

(Jean-Paul Lilienfeld, 1993), De Vlie-
gende Hollander (Jos Stelling, 1995), 
Verboden te zuchten (Alex Stock-
man, 2001) en de telefilm Saint 
Amour (Eric Oosthoek, 2001). Rouf-
faer hernam de rol van kapitein Zep-
pos in een als hommage aan de se-
rie opgezette korte eindexamenfilm, 

Kurrel & Co (Ludovic Beun, 1999).

 
Daniel Schmid

64, FLIMS, GRAUBÜNDEN,  
6 AUGUSTUS, KANKER

Zwitsers filmmaker, scenarioschrij-
ver en operaregisseur. Creëerde in 
acht lange speelfilms en twee docu-
mentaires een ironisch, operatesk, 
melodramatisch en teder univer-
sum, Behoorde vanaf zijn debuut tot 
de stamgasten van het International 
Film Festival Rotterdam. Groeide op 
in hotel Schweizerhof in Flims, het 
familiebedrijf dat nog steeds gasten 
ontvangt en in sommige van 
Schmids films, met name Zwischen-
saison (1992), een voorname rol 
speelt. Studeerde geschiedenis en 
film in Berlijn, waar hij een vrucht-
bare samenwerking begon met Rai-
ner Werner Fassbinder. Schmid 
trad als acteur op in Der Händler der 
vier Jahreszeiten (1972) en Lili Mar-
leen (1981) en verfilmde Fassbinders 
later wegens vermeend antisemitis-
me controversiële toneelstuk Die 
Stadt, der Müll und der Tod onder de 
titel Schatten der Engel (met Fass-
binder en diens toenmalige echtge-
note Ingrid Caven in de hoofdrollen; 
1976). Caven was ook de diva van 
Schmids debuut, Heute nacht oder 
nie (1972), waarin bazen en dienaren 
een nacht van rol wisselen, en van 
zijn tweede film La Paloma (1974). 
Daarna volgden Violanta (1977), het 
in Cannes min of meer documentair 
opgenomen Notre Dame de la Croi-
sette (1981), Hécate (1982), Jenatsch 
(1987) en Beresina oder Die letzten 
Tage der Schweiz (1999). Een van 
Schmids bekendste films is de lyri-
sche documentaire Il bacio di Tosca 
(1984), opgenomen in Casa Verdi, 
een bejaardenhuis voor medewer-
kers van de Milanese opera. Ook 
maakte hij een documentaire over 
kabuki-theater (Das geschriebene 
Gesicht, 1995), een interviewportret 
van de in Lugano wonende oude 
grootmeester van het melodrama 
Douglas Sirk (Imitation of Life, 1983) 
en een compilatie van oude Zwitser-
se home movies en toeristenfilms, 

Les amateurs (1991). Als acteur was 
Schmid te zien in Ludwig - Requiem 
für einen jungfräulichen König 
(Hans-Jürgen Syberberg, 1972), Der 
amerikanische Freund (Wim Wen-
ders, 1977), Judith Therpauve (Patri-
ce Chéreau, 1978) en Roberte (Pier-
re Zucca, 1979). Hij regisseerde ope-
ra’s in Zürich (Il trovatore, I puritani, 
Guglielmo Tell) en Genève (Lulu, 
Barbebleue). Ontving in Locarno een 
speciaal Gouden Luipaard voor zijn 

hele oeuvre (1999). 

Simonetta Stefanelli
51, ROME, 23 JULI, KANKER

Italiaans actrice. Speelde als zeven-
tienjarige Apollonia, de eerste vrouw 
van Al Pacino, in The Godfather 
(Francis Ford Coppola, 1972) en la-
ter die  van Vittorio Mezzogiorno in 
Tre fratelli (Francesco Rosi, 1981). 
Debuteerde als kind in La moglie gi-
apponese (Gianluigi Polidoro, 1968). 

Alan Vint
61, SHERMAN OAKS CA, 16 AUGUSTUS,  

DIVERSE INFECTIES

Amerikaans acteur, vooral in onaf-
hankelijke films. Werd in 1971 door 
Newsweek aangewezen als ‘out-
standing newcomer of the year’, 
vooral wegens zijn rol als narcocti-
carechercheur in The Panic in 
Needle Park (Jerry Schatzberg, 
1971). Veel televisie, eerste film The 
McMasters (Alf Kjellin, 1970). Ook in 
Two-Lane Blacktop (Monte Hell-
man, 1971), Welcome Home, Soldier 
Boys (Richard Compton, 1972), Bad-
lands (Terrence Malick, 1973), top-
billed in Macon County Line (Comp-
ton, 1974), Earthquake (Mark Rob-
son, 1974), Breakout (Tom Gries, 
1975), The Lady in Red (Lewis Te-
ague, 1979) en The Ballad of Grego-
rio Cortez (Robert M. Young, 1982). 
Regisseerde het worstelaarsdrama 
Reversal (2001) en produceerde het 
door zijn broer Jesse Vint geregis-
seerde The Killer Within Me (2003).

Jack Warden
85, NEW YORK, 19 JULI, HART- EN  

ADEMHALINGSPROBLEMEN

Amerikaans acteur, pseudoniem 
van John H. Lebzelter. Oscarnomi-
naties voor beste bijrol in Shampoo 
(Hal Ashby, 1975) en als football-
coach in Heaven Can Wait (Warren 
Beatty en Buck Henry, 1978). Emmy, 

wederom als footballcoach, voor het 
televisiedrama Brian’s Song (Buzz 
Kulik, 1971). Voormalig profbokser – 
weltergewicht onder de naam ‘John-
ny Costello’ – matroos in China, pa-
rachutist en sergeant in het Arden-
nenoffensief. Speelde toneel in Dal-
las en New York (veel stukken van 
Tennessee Williams), filmdebuut in 
You’re in the Army Now (Henry 
Hathaway en Lewis Seiler, 1951). 
Talloze rollen in het veelgeprezen 
televisietheater van de jaren vijftig. 
Doorbraak kwam als zelfzuchtig ju-
rylid in Twelve Angry Men (Sydney 
Lumet, 1957). Onder meer in films 
als From Here to Eternity (Fred Zin-
nemann, 1953), Edge of the City 
(Martin Ritt, 1957), The Sound and 
the Fury (Ritt, 1959), Donovan’s Reef 
(John Ford, 1963), de eerste verfil-
ming van The Thin Red Line (And-
rew Marton, 1964), The Man Who 
Loved Cat Dancing (Richard C. Sa-
rafian, 1973), Billy Two Hats (Ted 
Kotcheff, 1974), The Apprenticeship 
of Duddy Kravitz (Kotcheff, 1974), als 
de chef van Woodward en Bernstein 
in All the President’s Men (Alan J. 
Pakula, 1976), Death on the Nile 
(John Guillermin, 1978), The Champ 
(Franco Zeffirelli, 1979), als Ameri-
kaans president in Being There 
(Ashby, 1979), Used Cars (Robert Ze-
meckis, 1980), The Great Muppet 
Caper (Jim Henson, 1981), So Fine 
(Andrew Bergman, 1981), The Ver-
dict (Lumet, 1982), Crackers (Louis 
Malle, 1984), September (Woody Al-
len, 1987), The Presidio (Peter Hy-
ams, 1988), Everybody Wins (Karel 
Reisz, 1990), Problem Child (Dennis 
Dugan, 1990), Night and the City (Ir-
win Winkler, 1992), Toys (Barry Le-
vinson, 1992), Guilty as Sin (Lumet, 
1993), Bullets over Broadway (W. Al-
len, 1994), While You Were Sleeping 
(Jon Turteltaub, 1995), Things to Do 
in Denver When You’re Dead (Gary 
Fleder, 1995), Mighty Aphrodite (W. 
Allen, 1995), The Island on Bird 
Street/Øen i Fuglegaden (Søren 
Kragh-Jacobsen, 1997), Bulworth 
(Beatty, 1998) en The Replacements 

(Howard Deutch, 2000).

Tijdens het Nederlands Film Festival vindt een 
speciale editie plaats van Het Schimmenrijk, de 
live-versie van de rubriek The Big Sleep. Op 30
september zal Hans Beerekamp in filmtheater 
't Hoogt om 16.00 uur een hommage brengen 
aan de Nederlandse regisseurs, acteurs en 
technici die ons het afgelopen jaar ontvallen 
zijn - vanaf het eind van het vorige festival
tot 1 augustus jongstleden. Met trailers, korte 
films, fragmenten en verrassingen.

Bruno Kirby in The Godfather, part II

Candice Rialson

Beatrijs Hulskes

Ken Richmond
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Voor de nieuwe Japanse film is een grote 
markt, bleek vorig jaar: de bezoekersaantal-
len van de eerste editie overtroffen de ver-
wachtingen. Het aantal films is dit jaar bijna 
verdubbeld, het festival duurt een dag langer 
en je kunt het ook in Utrecht en Rotterdam 
bezoeken. Ook voor het eerst: een speciaal 
anime-programma rondom de bekende Studio 
4C, dat onder andere Mind Game maakte.
Dejima is op zoek naar vernieuwende films 
die de verscheidenheid van de hedendaagse 
Japanse cinema laat zien. Dat kunnen films 
zijn van gerenommeerde regisseurs, zoals Big 
Bang Love, de nieuwste van Takashi Miike. 
Maar ook debuterende regisseurs hebben 
een plek op het festival. Bijvoorbeeld Yusuke 
Kinoshita, wiens eerste lange film Waterflower 
geproduceerd werd met behulp van Pia, een 
Japans fonds dat veelbelovende regisseurs 
helpt. Ook Stranger of Mine van Kenji Uchida 
werd gemaakt dankzij dit fonds. 

Paranoïde thema
Het meest bijzondere aan Stranger of Mine is 
de verteltechniek. Uchida verweeft verschil-
lende verhaallijnen en maakt tegelijkertijd 
sprongen in de tijd. Daarmee verwordt het 
verhaal over een eenzaam meisje tot een film 

over een yakuza die op zoek is naar zijn ver-
dwenen geld en blijkt er in elke scène meer 
te gebeuren dan je op het eerste gezicht ziet. 
Je kent niemand en je weet nooit wat er om je 
heen gebeurt, is het paranoïde thema. Maar 
dat maakt de film niet diepgaander dan luchtig 
en goed uitgewerkt vermaak. 
In Stranger of Mine zitten een paar momenten 
waarin mensen in hun verlangen iets goed of 
snel te doen overdreven klunzig worden. Dit 
soort humor, waarbij de vreemde kanten van 
reacties of karakters uitvergroot worden, zul je 
veel vaker tegenkomen in de komedies die op 
het festival draaien. Maar ook in de serieuzere 
films als La Maison de Himiko (Isshin Inudou). 

Deze film draait om een rusthuis voor oude 
homoseksuelen en dragqueens. Zij zijn bijna 
cartoonesk, met hun roze haar en gekleurde 
jurken. Heel functioneel hier: juist door het 
overdrevene wordt de film niet te zoetsappig. 
Dramatische momenten worden afgewisseld 
met een groepsdans in een foute discotheek of 
slechte seksueel getinte grappen. Het houdt de 
film in balans. 

Schijnbare nonchalance
Homoseksualiteit komt niet vaak voor in de 
Japanse cinema. Toch draait er op Dejima nog 
een film die dit thema behandelt, maar dan 
heel bedekt: Girlfriend: Someone Please Stop 
the World (Ryuichi Hiroki). Een vrouwelijke 
fotograaf en haar model vinden elkaar in hun 
haat voor mannen. Wat gebeurt er dan? Bijna 
niets. Ze dartelen wat rond op een hotelkamer, 

fotograferen en praten. De spanning is voel-
baar. Met flashbacks en flashforwards wordt 
verteld over hun wereld buiten de hotelkamer. 
Maar eigenlijk zijn die net te lang, waardoor 
het lijkt alsof een rechtlijnige film in stukjes 
is geknipt en vervolgens losjes aan elkaar 
geplakt. Maar over die schijnbare nonchalance 
is dan weer te goed nagedacht. 
Deze losse verteltrant is tot in het extreme 
doorgevoerd in Umoregi of The Buried Forest 
(Kôhei Orugi). Deze film is een schitterende, 
visuele ervaring. Tenminste, als je het verlan-
gen naar een verhaal opzij kunt zetten. Het 

frustrerende hierbij is dat er wel de suggestie 
is van een verhaal, maar dat het aan geen 
enkele conventie voldoet. Het zijn losse ver-
haaltjes, hooguit, die met elkaar verbonden zijn 
zonder dat de link duidelijk is. Het gaat over 
een dorp, over jong en oud, over traditie en 
moderniteit, over spiritualiteit en het normale 
leven. En daarmee zegt het misschien wel 
meer over Japan dan een rechtlijnige splat-
terhorror. !

Dejima Japanese Film Festival 3-5 november 2006, Ketel-
huis, Amsterdam. 8-12 november, Louis Hartlooper Complex, 
Utrecht en Cinerama, Rotterdam. Het complete programma is 
terug te vinden op www.dejimafilmfestival.nl 

Homoseksualiteit komt 
niet vaak voor in  

de Japanse cinema

Yakuza en samoerai. Anime en over-the-
top-horror: de populariteit van Japanse 

film groeit nog steeds. Of liever, een 
bepaald soort Japanse films wordt steeds 
populairder. Het Dejima Film Festival laat 

zien dat er in Japanse bioscopen meer 
gebeurt dan grote hoeveelheden spattend 
bloed en doodenge horror. Floortje Smit

Japans Film Festival in Nederland

Meer dan 
spattend bloed
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Amsterdam, maandag 17 juli
Twee nachten per week breng ik door in de 
Passengers Terminal Amsterdam. Alleen in 
een leeg pand aan het IJ achter een receptie 
die van alle gemakken is voorzien. Het is er 
stil. Ik werkte er eerder aan het scenario van 
mijn eindexamenfilm en aan mijn scriptie. Nu 
werk ik aan het ondernemersplan van een 
productiehuis in oprichting – en aan dit dag-
boek. De nachtelijke rust is optimaal voor het 
uitwerken van mijn eigen plannen: interac-
tieve presentatievormen. Vormen die moeten 
leiden tot een verrassende beleving van 
beeld, geluid en licht in de ruimte en die 
tegelijkertijd de financiële noodzaak van 
deze nachten moeten gaan vervangen.
Zestien bestuurbare camera’s bekijken hier 
de omgeving. Met die beelden zou een bij-
zondere film te maken zijn. Er gaat een 
waanzinnige ruimtelijkheid uit van al deze 
camerastandpunten. Ze variëren van het och-
tendgloren over het IJ tot heftig trillende 
onscherpte, ingezoomd op de overkant van 
de straat met de camera vol in de wind. Af en 
toe kruipt een spinnetje langs de lens. De 
fletsheid van het beeld heeft zijn eigen 
esthetiek. De man van de hondenbewaking 
die hier af en toe zijn hond uitlaat vertelt dat 
het alarmsysteem van een aantal bedrijven in 
het westelijk havengebied het meeste afgaat 
door konijnen. De bewegingssensoren heb-
ben goede ogen. Live schakelen; sensoren; 
meerdere beeldlagen die permanent aanwe-
zig zijn en direct kunnen ingrijpen in een fil-
mische realiteit. Deze uitgangspunten heb-
ben me het afgelopen jaar beziggehouden. 
Het idee is dat ze dit met de oprichting van 
productiehuis Zinis ook de komende jaren 
zullen blijven doen.
Voor mijn afstuderen werkte ik een jaar lang 
met Matthias Oostrik aan de interactieve 

documentaire Bewogen Verhalen. Ik verzorg-
de regie en camera, hij studeerde ermee af. 
Geluid en beeld reageren op bewegingen van 
de kijker. Het leverde een totaal andere bele-
ving van film op. Mensen gaan spreken wan-
neer je dichterbij komt, de muziek neemt 
weer toe bij een verdere afstand naar achte-
ren. Op associatieve wijze maakt de kijker zo 
kennis met twintig oudere Amsterdammers 
en met de wijze waarop zij zich verbonden 
voelen met de stad. Stagiair Siebout van 
Leeuwen nam een belangrijk deel van de 
research voor zijn rekening. Hij is nu afge-
studeerd als organisatiepsycholoog. In febru-
ari hebben we besloten gezamenlijk een 
bedrijf op te richten met één kerngedachte: 
de directe koppeling van fysieke beweging 
van lijf en handen – en in een later stadium 
de blikrichting – aan beeld, geluid en licht. 
De driespan ‘organisatie, nieuwe media en 
regie’ gaat vanaf 1 september 2006 daadwer-
kelijk van start. We willen innovatieve tech-
nieken gebruiken voor audiovisuele presen-
taties op evenementen, beurzen, musea en 
voor de openbare ruimte. Daarnaast moet er 
met enige regelmaat een bijzondere docu-
mentaire van de plank rollen. Een verslag 
van een aantal momenten uit de laatste twee 
maanden voorbereiding op weg naar mijn 
eerste ondernemerschap.

New York, donderdag 25 mei
Ik loop met mijn meisje over Times Square. 
Bewegend beeld in de openbare ruimte 
neemt ook hier duidelijk steeds meer toe. 
Het wordt een steeds interessanter platform. 
Ik zie er een uitdaging in om te werken met 
de eerste paar verdiepingen van een hoek-
pand als beeldkader. We gaan naar het Roc-
kefeller Center voor het betere zicht van 
boven op de stad: twee kaartjes Top of the 

Rock. Je zou verwachten dat het uitzicht een 
belevenis op zich is, maar de hele tocht naar 
boven is omgetoverd tot een totale experien-
ce. Veel technieken uit onze brainstormses-
sies kom ik hier tegen. Het plafond van de 
lift heeft projecties op matglas. Zodra de lift 
in beweging komt, wordt het matglas door-
zichtig. Lichteffecten in de schacht flitsen 
voorbij. Boven aangekomen is het perspectief 
van de bouwvakkers uit het verleden weerge-
geven door projecties op de vloerpanelen. In 
animatie schuifelen ze in de diepte voorbij. 
Dan een ruimte met lichtvlakken die reage-
ren op de bewegingen van de bezoekers en 
tot slot... dat waanzinnige uitzicht over een 
stad die in alles uitstraalt dat je dingen voor 
elkaar kunt krijgen.

Amsterdam, zaterdag 3 juni
Zelf pakken we het voorlopig nog iets 
bescheidener aan. Interactie in eenvoud door 
te spelen met de relatie tussen twee foto’s. 
Verrassende gebeurtenissen in beeld die even 
de aandacht trekken en daarna weer oplos-
sen. Gezichten in beeld die mensen nakijken, 
veranderende lichtomstandigheden of came-
rabewegingen die parallel lopen met de voet-
stappen van de passant. Van daaruit moeten 
de ideeën verder uitgewerkt worden, er kan 
een spelelement worden toegevoegd en de 
interactie moet verder uitgebouwd. Het pro-
ces is anders dan bij film: blijven experimen-
teren en wat werkt gebruiken. Het is belang-
rijk om te zien hoe mensen reageren en wat 
de ideale positie is van het beeld ten opzich-
te van de looprichting.
Op een zaterdagavond projecteren we van 
binnenuit met een doorzichtscherm op de 
etalage van een galerie in de binnenstad. De 
actie heeft de werktitel Oranjegekte breidt 
zich uit. Basisbeeld is een plaatje van een 

Curriculum 
vitae
Joeri Bleumer 
(1977) studeerde 
van 1999 tot 2001 
regie documen-
taire aan de 
Hogeschool voor 
de Kunsten Sint 
Lukas in Brus-
sel. In 2005 stu-
deerde hij af aan 
de Nederlandse 
Film en Televisie 
Academie met 
Ziezoo. Met  
deze documen-
taire over de 
fantasierijke blik 
op de wereld 
van drie jonge 
kinderen won 
Bleumer de Prix 
des Réalisateurs 
tijdens Ren-
contres Inter-
national Henri 
Langlois (RIHL) 
in Poitiers. 
Bleumer was 
camera-assi-
stent bij Echoes 
of War (Joop 
van Wijk, 2004) 
en deed beeld-
research voor 
het crossmedi-
ale project De 
Amerikaan die 
ik nooit geweest 
ben (Chris 
Keulemans, 
2004). Op dit 
moment is Joeri 
Bleumer bezig 
met de oprich-
ting van het 
nieuwemedia-
productiebedrijf 
Zinis en treft hij 
voorbereidingen 
voor een docu-
mentaire over 
de gezondheids-
zorg in Cuba.

Hoe kan je beeld interactief maken? En wat kan je 
daarmee doen? Met twee partners besloot Joeri Bleumer 

hiervoor een bedrijf op te richten. De High Tech Campus 
Eindhoven helpt met de gewenste techniek: ‘Een gesprek 
over differentiators, octrooirechten, cost of ownership en 

applicatienadruk doet duizelen.’

     ‘Een totaal 
andere beleving 
                             van film’Dagboek Joeri Bleumer
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groep uitzinnige Duitse voetbalfans. Diezelf-
de mensen hebben we klompen op het hoofd 
gegeven en de Duitse vlaggen vervangen 
door Oranje. Steeds als er iemand voorbij-
loopt wordt het beeld van de Duitse suppor-
ters een uitzinnig Oranjelegioen. Daarna 
trekken de kleuren langzaam weg en keert 
het plaatje in haar oorspronkelijke staat 
terug. De verbaasde reacties zijn vermakelijk, 
in dat opzicht is de opzet geslaagd. Tegelij-
kertijd kunnen er lessen worden getrokken 
uit reacties. Veel mensen hebben een doel als 
zij zich voortbewegen in de openbare ruimte, 
dat voor weinig tot niets mag wijken. Plaat-
sen waar mensen moeten wachten zijn 
geschikter. Ook zijn er manieren te bedenken 
om nog sterker over te brengen dat het de 
passant zelf is die live het beeld aanstuurt.

Eindhoven, maandag 19 juni 
We zoeken al enige tijd naar de ideale sensor 
en komen uit bij Philips. Daar is een systeem 
ontwikkeld waar twee kleine cameraatjes 
naast elkaar op een printplaat zijn gemon-
teerd. Ze herkennen kleur, diepte, jukbeen-
structuren en lichaamslengte. We leggen 
onze ideeën voor en worden uitgenodigd op 
de High Tech Campus in Eindhoven. Als een 
delegatie worden we rondgeleid langs 
patroonherkennende robots en zelfkijkende 
flipperkasten. Zodra we het apparaatje kun-
nen laten praten met onze Apple-software 
zijn we los. Een informatica-academicus zou 
het systeem naar onze wensen moeten pro-
grammeren, maar het intellectueel eigendom 
zit in de weg. Er wordt een manier gezocht 
om dit intern op te lossen en er wordt een 
vervolgafspraak gemaakt.

Eindhoven, dinsdag 4 juli
Na gesprekken met Beam Systems, Apple, 
Virtual Events en het innovatienetwerk Nieu-
we Bedrijvigheid keren we terug op de cam-
pus. Een gesprek over differentiators, octrooi-
rechten, cost of ownership en applicatiena-
druk doet duizelen. Tegelijkertijd krijgen we 
de kans om via een stagiair van een techni-
sche universiteit op de campus iets te ont-
wikkelen dat aan onze wensen voldoet en dat 
we kunnen gaan gebruiken. Daar is het ons 
uiteindelijk om te doen. Het vinden van de 
juiste stagiair is de volgende stap. Dan kun-
nen we ons daadwerkelijk van concept tot 
realisatie verder gaan specialiseren in beeld, 
geluid en licht binnen een ruimtelijke, inter-
actieve omgeving.

Amsterdam, maandag 10 juli
We hebben enige tijd geleden het Gemeente-
archief Amsterdam benaderd en verteld dat 
we iets bijzonders kunnen maken met hun 
materiaal. We kregen een uitdaging voorge-

legd: een plan voor Museumnacht, doelgroep 
achttien tot vijfentwintig jaar. Vandaag pre-
senteren we het live-sampling idee. Vanach-
ter een veertigtal ramen van het nieuwe 
pand aan de Vijzelstraat willen we archiefma-
teriaal projecteren van Amsterdammers uit 
het verleden. Het concept drukt de gedachte 
uit dat mensen en verhalen uit het verleden 
reeds in het pand aanwezig zijn en uitkijken 
naar de ontmoeting met het publiek als het 
pand opengaat in april 2007. Bezoekers van 
de museumnacht kunnen kort één beweging 
maken voor een camera om zichzelf met een 
lichte vertraging te zien verschijnen achter 
een van de ramen. Een deel van de ramen 
bestaat zo uit bekende figuren uit het verle-
den en een deel uit mensen die naar het 
pand staan te kijken. De gezamenlijke choreo-
grafie wordt bepaald door het ritme van de 
muziek. Het Gemeentearchief reageert 
enthousiast en de offerte wordt goedge-
keurd. De eerste opdracht voor een project 
dat volledig binnen ons straatje valt is bin-
nen! Een week later gooit de aannemer roet 
in het eten. Het project gaat door, maar pas 
als de renovatiewerkzaamheden volledig zijn 
afgerond.

Hilversum, donderdag 13 juli
De Waag Society voor oude en nieuwe media 
richt momenteel het Mediagilde op. Starten-
de ondernemers die zich richten op cross 
media kunnen elkaar daar versterken en de 
markt kan er flexibele starters vinden. Bin-
nen dat kader wordt dit najaar een innova-
tielab ingesteld volgens een succesformule 
van de BBC. Frank Boyd, de man achter deze 
formule, houdt een bevlogen lezing met con-
crete voorbeelden van interactiviteit binnen 
de BBC. Hij vertelt dat momenteel de docu-
mentairemakers in deze creatieve snelkook-
pan de meest succesvolle concepten beden-
ken en realiseren. Woorden naar mijn hart. 
Vinden we de juiste partners, dan krijgen we 
de kans om onze plannen door een internati-
onaal panel van deskundigen in twee dagen 
tijd volledig met de grond gelijk te laten 
maken. Een buitenkansje. De plannen wor-
den vervolgens constructief en marktgericht 
weer opgebouwd, dat dan ook wel weer. We 
zien mogelijkheden om in samenwerking met 
de TU Delft en Philips hiervoor in aanmerking 
te komen. Daarnaast hebben we ons ten doel 
gesteld opgenomen te worden binnen het 
Mediagilde en een bedrijfsruimte te betrek-
ken in pakhuis de Zwijger.

Amsterdam, dinsdag 18 juli
Het pakhuis ligt binnen camerabereik van 
mijn nachtelijke receptieloge. Met een beetje 
mazzel registreert een van de zestien came-
ra’s mij over een jaar terwijl ik uit het raam 

hang van een eigen ruimte. Het onderne-
mingsplan voor Zinis is klaar en ligt bij de 
bank. Stapje voor stapje wil ik toewerken 
naar een positie van waaruit we bijzondere 
interactieve belevingen kunnen realiseren en 
van waaruit ik onafhankelijk documentaires 
kan blijven maken. De onproductieve haast 
van de eerste maanden na mijn afstuderen 
heeft plaatsgemaakt voor meer rust. Volgen-
de week vlieg ik met mijn meisje naar Cuba. 
Tussen alle bedrijven door hebben we geza-
menlijk gewerkt aan de research voor een 
documentaire over de gezondheidszorg in 
Cuba. Met hulp van bekenden ter plaatse 
hebben we ruim twee weken de tijd om de 
patiëntenkring in kaart te brengen van een 
arts in een klein havenstadje aan de noord-
kust. Bij terugkomst moet het geld er zijn 
voor de eerste investeringen in bedrijfsruim-
te en apparatuur. Op de achtergrond hoor ik 
het zingende gepiep van staal op staal. De 
treinen gaan weer rijden. De nacht zit er 
bijna op. Ik ga slapen. !

Het bedrijf heeft één 
kerngedachte: de directe 
koppeling van fysieke beweging 
van lijf en handen aan beeld, 
geluid en licht
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Requiem Hoeveel plot mag je verklappen om 
een recensie te schrijven? Zo min mogelijk. Maar in 
het geval van het Duitse Requiem wordt dat moeilijk. 
Het onderwerp van de film wordt pas in de loop van het 
verhaal duidelijk. Die langzame weg ernaartoe, een 
psychologische ontdekkingstocht van de personages, is 
een van de sterkste punten van de film. Het onderwerp 
noemen betekent die ontdekkingstocht ontdoen van 
psychologische spanning. In plaats van ‘wat denken ze 
nu en wat gaan ze doen?’ denkt de kijker dan ‘wanneer 
komen ze erachter en wanneer gebeurt het?’. Dat is niet 
dezelfde film.
Nu is de film ook nog eens gebaseerd op een waarge-
beurd verhaal, dat bovendien eerder verfilmd is – met het 
onderwerp in de titel (Scott Derrickson, 2005). Ik geef u 
op een briefje dat elke andere recensie het onderwerp 
zal noemen. Wilt u het weten, dan kunt u er moeiteloos 
achterkomen. Maar Skrien doet daar niet aan mee.
Ik kan u wel zeggen dat Requiem een uitzonderlijk goed 
geacteerd en rustig verteld verhaal is – waarbij gedach-

ten van de hoofdpersoon, een jonge studente, en haar 
vrienden en familieleden worden verteld met blikken, 
gebaren en houdingen, in plaats van alles te benoemen. 
Dat is wel zo realistisch, omdat de personages vaak niet 
weten wat ze moeten zeggen. Ook uitzonderlijk is hoe het 
geloof van de studente, dat een belangrijke rol speelt in 
het verhaal, wordt getoond zonder partij te kiezen. Gelo-
vigen en ongelovigen mogen er het hunne van denken. Zo 
wordt ook binnen de film geen partij gekozen: er is geen 
bad guy (hoewel de moeder in de buurt komt), de studen-
te is omringd door goede mensen die hun best voor haar 
doen, en toch is het verhaal intens spannend. Omdat de 
echte strijd van binnen wordt gevoerd.  Kees Driessen

Duitsland 2006 regie en productie Hans-Christian Schmid scenario
Bernd Lange camera Bogumil Godfrejów montage Bernd Schlegel en 
Hansjörg Weißbrich geluid Dirk Jacob production design Christian Goldbeck 
distributie A-Film duur 93’ met Sandra Hüller, Burghart Klaußner, Imogen 
Kogge, Anna Blomeier, Nicholas Reinke, Jens Harzer, Walter Schmidinger, 
Friederike Adolph, Irene Kugler, Johann Adam Oest, Eva Loebau

Shortbus Deze film heeft 
één claim to fame: het is de meest 
mainstream film tot nu toe met een 
hoofdrol voor expliciete seks – door 
de acteurs zelf. Voorgangers als 9 
Songs (Michael Winterbottom, 2004) 
en Ai no corrida (Nagisa Oshima, 1976) 
waren in stijl en onderwerpkeuze 
meer arthouse; Caligula (Tinto Brass 
en Bob Guccione, 1979) was ondanks 
rollen van John Gielgud en Peter 
O’Toole vooral een opgewaardeerde 
pornofilm. Andere (arthouse-)films 
beperkten expliciete seks tot een 
enkele (fellatio)scène (denk aan The 
Brown Bunny, Vincent Gallo, 2003; Il 
diavolo in corpo, Marco Bellochio, 1986; 
Batalla en el cielo, Carlos Reygadas, 
2005) of gebruikten stand-ins uit de 
pornoindustrie.

Helaas is Shortbus geen al te bes-
te film, al draaide hij (buiten compe-
titie) in Cannes en maakte regisseur 
John Cameron Mitchell eerder indruk 
met Hedwig and the Angry Inch (2001). 
Shortbus is een soort samenraapsel 
van enkele mindere afleveringen van 
Sex and the City (1998-2004): New Yor-
kers worstelen, met een lach en een 
traan, met relaties, relatievormen, seks 
en jaloezie. Een min of meer main-
stream soapfilm, maar dan met meer 
seksuele oriëntaties dan alleen hete-
ro, meer naakt dan alleen borsten en 
billen en meer seksvormen dan alleen 
recht-op-en-neer onder de lakens.
Die seks is onderdeel van het ver-
haal – net zoals in Sex and the City en 
zijn soortgenoten – en wordt op van-
zelfsprekende manier getoond. Van-
zelfsprekender dan de lakens die in 
de meeste films na seks over de bor-
sten liggen. Daarmee biedt Shortbus 
de filmindustrie een referentiefilm, die 
misschien helpt om de krampachti-
ge manier te relativeren waarop met 
seks in films wordt omgegaan. Hoewel 
Cameron Mitchell blij moet zijn dat het 
nog niet zo ver is. Want als ook ande-
re films seks gewoon als seks zouden 
laten zien, dan was Shortbus niets bij-
zonders geweest. Kees Driessen

Verenigde Staten regie en scenario John Cameron 
Mitchell camera Frank G. DeMarco montage Brian 
A. Kates geluid Benjamin Cheah muziek Yo La 
Tengo production design Jody Asnes productie
Howard Gertler en Tim Perell distributie A-Film
duur 102’ met Raphael Barker, Lindsay Beamish, 
Bitch, Justin Bond, Jay Brannan, Shanti Carson, 
Paul Dawson, PJ DeBoy, Sook-Yin Lee, Yolonda 
Ross, Daniela Sea, Rachael C. Smith, Peter Stickles

L’enfant endormi In de Maghreb 
bestaat een ritueel: met ‘witte magie’ laat men de 
foetus inslapen om de geboorte van het kind uit 
te stellen. Zeinab (Mounia Osfour) besluit hiertoe, 
omdat haar man daags na de bruiloft naar Spanje 
is vertrokken om werk te vinden. Ze blijft achter 
met andere verlaten vrouwen in het noordoosten 
van Marokko. De vrouwen melken de geiten in het 
gortdroge landschap. De afstand betekent echter 
niet dat ze hun mannen vergeten. ‘Een afwezige 
man heb je des te smartelijker lief’, legt regisseur 
Yasmine Kassari uit in een interview. Zij werkte 
samen met Yorgos Arvantis, de cameraman van 
Angelopoulos, om dit desolate gevoel in schit-
terende beelden vast te leggen: nu eens zijn de 
heuvels rondom het dorp somber en kleurloos, 
dan weer fonkelend en hoopgevend.
De riten waaraan vrouwen zich overgeven in de 
Arabische wereld bieden Kassari de mogelijkheid 
de geheimen van de vrouwelijke natuur te visuali-
seren: de maan, de levenscyclus, de vruchtbaar-
heid. Alles kan worden verteld aan de hand van 
deze vrouwen en hun ontroerende bijgeloof dat je 
een ongeboren kind zou kunnen laten inslapen, om 
het een jaar later weer te wekken. De onverenig-

baarheid van twee waarheden vindt alleen in dit 
ritueel een uitweg: de liefde voor de man, die in 
zwangerschap resulteert, en de onmogelijkheid 
met hem te leven, om wat voor reden dan ook. 
Kassari verbindt het ritueel met universele the-
ma’s en doet dit in een ingetogen, maar bij vlagen 
overweldigende, poëtische stijl. L’enfant endormi 
is een veelbelovend debuut. Colin van Heezik

Belgie/Marokko 2004 regie en scenario Yasmine Kassari camera 
Yorgos Arvantis montage Susanna Rossberg muziek Koussan 
Achod productie Jean-Jacques Andrien (Les films de la Drève) dis-
tributie Filmmuseum duur 95’ met Mounia Osfour, Rachida Brakni, 
Nermine Elhaggar, Fatna Abdessamie, Issa Abdessamie

Geen Superman voor Smith
Naar aanleiding van de nieuwe Superman-bios-
coopfilm Superman Returns, geregisseerd door 
Bryan Singer, werd de documentaire Look, Up in 
the Sky! (Kevin Burns, 2006) gemaakt, waarvan 
recentelijk de dvd verscheen. Vanaf de jaren 
negentig werden echter meerdere scenaristen 
benaderd voor een film met als (werk)titel Super-
man Lives, een project dat uiteindelijk nooit van de 
grond kwam. Onder hen Kevin Smith, regisseur 
van de komedie Clerks (1994), die bij een Q&A een 
kwartier lang daarover smakelijk vertelde.
Smith werd in 1996 door Warner Bros. gevraagd 
een script voor een nieuwe Superman-film te 
herschrijven, toen getiteld Superman Reborn, als 
hij het eens kon worden met producent John 
Peters. Die wordt door Smith in zijn praatje volle-
dig afgezeken. Peters was ooit begonnen als 
kapper van Barbra Streisand en werd daarna 
producent, omdat, ‘je in Hollywood omhoog faalt’. 
Hij stelde Smith drie voorwaarden: Superman 
mag niet in zijn kostuum rondlopen, hij mag niet 
vliegen en hij moet met een gigantische spin 
vechten. Smith krijgt moeiteloos de lachers op 
zijn hand.
www.youtube.com/watch?v=vgYhLIThTvk
De Q&A van Kevin Smith.
scifiscripts.com/scripts/supermanlives_kevin_smith.txt
Smiths script voor Superman Lives: ‘The “Asteroid” reveals itself to 
be the brainiac skull ship – a tentacled craft that looks like it 
sounds.’
www.superman-reborn.com
Er is wel een fanfilm gemaakt met de titel Superman Reborn, met 
slowmotion acteren en goede special-effects.

Verwend nest
Sterren zijn in Hollywood niet heilig. Dat blijkt 
maar uit de snoeiharde brief die Lindsay Lohan 
afgelopen juli ontving van James G. Robinson, 
baas van Morgan Creek Productions, de produc-
tiemaatschappij van haar nieuwe film Georgia 
Rule (Garry Marshall, verwacht 2007), nadat ze 
wegens ‘uitputting door de hitte’ niet verder kon 
werken. Niet alleen wordt er gedreigd met finan-
ciële maatregelen als ze niet beter haar best gaat 
doen, ze wordt ‘onbeleefd, onverantwoordelijk en 
onprofessioneel’ genoemd en ze gedroeg zich 
‘als een verwend kind’. Bovendien worden haar 
redenen om niet of te laat op haar werk te komen 
‘onzin’ genoemd. ‘We weten best dat je voortdu-
rende nachtelijke feesten de echte reden zijn 
voor je zogenaamde uitputting.’ Gelukkig hebben 
we de journalistieke bronnensite The Smoking 
Gun om zulke brieven online te zetten.
www.thesmokinggun.com/archive/0728061lohan1.html 
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Filmposters en -muziek
Skrien houdt de nationale en internationale 
filmposter in ere. Op het Nederlands Film 
Festival wordt opnieuw de Skrien Afficheprijs 
uitgereikt en uiteraard staat in elk nummer de 
rubriek ‘Schatten uit het Filmmuseum’. De 
site Posterwire.com vormt daarop, sinds 
maart 2005, een mooie toevoeging. Een infor-
matieve, onderbouwde en levendige blog, die 
nieuwe en soms ook oudere posters 
bespreekt. Zoals een artikel over hoe de bor-
sten van Keira Knightley een paar maatjes 
groter werden gemaakt voor de poster van 
King Arthur (Antoine Fuqua, 2004) en een 
necrologie van Tim Hildebrandt, maker van de 
originele Star Wars-poster uit 1979.
Het filmmuziekblad Score, bezig aan zijn vijf-
endertigste jaargang, heeft sinds enkele 
maanden een internetsite. De site telt nog 
slechts zes Nederlandse filmcomponisten – 
die zelf hun materiaal aanleveren – maar 
hoopt dit aantal uit te breiden. Recent is de site 
begonnen nog meer gebruik te maken van de 
online mogelijkheden door bij sommige film-
scores korte geluidsfragmenten toe te voegen.
www.posterwire.com    www.score-magazine.nl

@  Tja, poep. Mooier kan ik het niet 
maken. Maar de makers van het 
Poep Verslag hebben al zo veel 
tijd in hun filmdatabase gestopt, 
dat ze een vermelding verdie-
nen. Ook met echte Skrien-titels 
als Eyes Wide Shut (Stanley 
Kubrick, ) en Salò o le 120 gior-
nate di Sodoma (Pier Paolo 
Pasolini, 1975). Maar ook titels 
die opeens een bijbeteke nis 
lijken te hebben, zoals Hard 
Rain (Mikael Salomon, 1998) en 
The Air Up There (Paul Michael 
Glaser, 1994). www.poopreport.com/

Fun/Content/Movies/movies.html

@  Hermontages van trailers. Er is 
hier al eerder geschreven over 
de geweldige hermontage van 
een trailer voor The Shining 
(Stanley Kubrick, 1980) onder de 
naam Shining (Robert Ryang, 
2005), die met behulp van (voor-
al) een nieuwe geluidstrack 

Kubricks psychologische hor-
rorfilm aankondigde als was het 
een feelgood-relatiedrama. Op 
de site van de veelgeprezen 
internetencyclopedie Wikipedia 
(die in tegenstelling tot traditio-
nele soortgenoten veel aan-
dacht biedt aan popcultuur) 
staat een lange lijst met andere 
hertrailers. Niet allemaal goed, 
wel (bijna) altijd vermakelijk. Zie 
bijvoorbeeld Snow White and the 
7 Dwarfs als horrorfilm, 
Groundhog Day als paranoïde 
thriller, Taxi Driver als romanti-
sche komedie of Blue Velvet als 
komedie en Something Blue, 
van dezelfde Ryang. en.wikipedia.

org/wiki/Re-cut_trailers

@  Snakes on a Plane. Die titel 
klinkt zo lullig dat de film een 
internethype werd nog voordat 
er een shot opgenomen was. Die 
internethype werd weer handig 

gebruikt door de producenten, 
door een regel in de film te ver-
werken die begon als internet-
parodie van hoofdrolspeler 
Samuel L. Jacksons beroemde 
karakter in Pulp Fiction (Quentin 
Tarantino, 1984): ‘That’s it! I have 
had it with these motherfucking 
snakes on this motherfucking 
plane!’ Volgende stap: een 
groep fans scripts laten schrij-
ven, mensen online laten stem-
men welke ze verfilmd willen 
zien en die dan gaan maken. Het 
leven is zo gemakkelijk.  www.

youtube.com/watch?v=PUgl_8fI-XQ

Onlijntjes

Door: Kees Driessen

Gered door de Canadezen
De National Film Board of Canada heeft een 
naam hoog te houden op het gebied van animatie. 
Onlangs zetten ze vijftig korte animatiefilms uit 
hun rijke (coproductie)historie online. Daaronder 
meesterlijke werkjes als het milieubewuste 
maar toch luchtige Air! uit 1972 van de Nederlan-
der Paul Driessen, het enigszins in tekenstijl 
vergelijkbare, uitbundige en hilarische The Cat 
Came Back van Cordell Barker (1988), een 
onwaarschijnlijk subtiel voorbeeld van de pin-
board-techniek, waarbij getekend wordt met 
pinnetjes die naarmate ze verder uitsteken meer 
schaduw werpen (Mindscape/Le paysagiste, 
Jacques Drouin, 1976; zie ook Skrien 38/01, janu-
ari 2006, voor een dvdbespreking van de beden-
ker van het pinboard, Alexandre Alexeïeff) en het 
fameuze Neighbours (1952) van Norman McLa-
ren, waarin twee (gefotografeerde) buren in stop-
motion ruziën over een bloem. McLaren had zelf 
deze fotografische stopmotion bedacht en noem-
de het pixillation. Hij verwarde kijkers zo met zijn 
nieuwe techniek dat hij een Oscar won – als Bes-
te Korte Documentaire!
www.nfb.ca/animation/objanim/en/films/index.php
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Hard Boiled Laat sau sen 
taan, zoals de Chinese titel luidt, is 
de laatste Hongkong-actiefilm van 
John Woo, voordat hij naar Hol-
lywood vertrok om te werken met 
Jean-Claude van Damme (Broken 
Arrow, 1993), Nicholas Cage en 
John Travolta (Face/Off, 1997) en 
Tom Cruise (Mission: Impossible 
II, 2000). Geen van die sterren doet 
echter Chow Yun Fat verbleken, 
die hier opnieuw, net als in Woo’s 
doorbraak A Better Tomorrow 
(Ying hung boon sik, 1986) en zijn 
meesterwerk The Killer (Die xue 
shuang xiong, 1989), op onwaar-
schijnlijk coole (openingsshot!) en 
charmante manier tegenstanders 
neermaait. Hij bijt daarbij voort-
durend op een tandenstoker, net 
als in A Better Tomorrow – wat 
destijds leidde tot een rage onder 
Hongkongse jongeren en maffiosi. 

In die film speelde hij een maffialid 
met een goed hart; ditmaal is hij 
een politieagent die tegen de klip-
pen op, tegen zijn superieuren in 
en tegen de wetten van natuurkun-
de en aannemelijkheid zondigend 
de strijd aanbindt met een wapen-
smokkelbende. Het vele geweld in 
Hard Boiled is operatesk, uitver-
groot, volstrekt ongeloofwaardig 
(vijanden verschijnen steeds 
precies op het goede moment om 
neergeschoten te kunnen worden) 
en prachtig. Het is een circus-
act, een melodrama, een sage 
– geloofwaardigheid is daarbij 
niet erg belangrijk. Zo vecht Chow 
Yun Fat een tijdlang met een baby 
onder zijn arm (die hij in veiligheid 
probeert te brengen) en speelt hij 
in zijn vrije tijd klarinet. Woo pakt 
filmisch uit met zooms, close-ups, 
wipes, scherptediepte-effecten 

en het tussendoor stilzetten of 
slowmotion maken van scènes. 
Hard Boiled heeft niet het scherpe 
scenario van The Killer, maar wel 
imponerende actiescènes. Een 
minutenlange, ononderbroken 
gevechtsscène in de gangen van 
een ziekenhuis is bepaald specta-
culair. Kees Driessen

Hongkong 1992 regie John Woo distributie 
Dutch Filmworks

Witchfinder  
General Dit is hoe dan 
ook een deugdelijke film, met 
een goede spanningsopbouw en 
bij vlagen boeiend camerawerk. 
Maar het draait om de rol van Vin-
cent Price. Zijn acteren tilt deze 
titel naar klassieke status. En dat 
het de laatste film was van de 
jonge regisseur Reeves, die een 
jaar later op vijfentwintigjarige 
leeftijd overleed aan een overdo-
sis, verzekert Witchfinder General 
bovendien van cultstatus.
De eerste verschijning van Price is 
prachtig onopvallend. We ver-
wachten een dramatische binnen-
komst van de heksenjager Mat-
thew Hopkins (die echt bestaan 
heeft), maar hij paardrijdt kalm-
pjes met zijn hulpje door de sche-
mering. Pas wanneer hij in het 
dorp arriveert en zijn rol van witch-
finder aanneemt (een baan waar-
mee hij zijn geld verdient), filmt de 
camera hem steeds dramatisch 
van onderen. Zo wordt benadrukt 
dat het maar een rol is; het is een 
van de sterke vondsten in het 
camerawerk. Hopkins profiteerde 
van het gezagsvacuüm tijdens de 

Engelse burgeroorlog halverwege 
de zeventiende eeuw en zou in 
werkelijkheid in slechts twee jaar 
tijd zo’n tweehonderd slachtoffers 
hebben gemaakt. Price speelt 
hem onderkoeld en achteloos. Hij 
is eng door zacht te spreken in 
plaats van hard; hij spreekt met 
zalvende agressie zinnen uit als ‘It 
is a fitting end for the foul ungod-
liness in womankind.’ Hij laat 
stiltes vallen, plaatst terzijdes en 
creëert een voortdurende span-
ning wanneer hij in beeld ver-
schijnt. Horror, zoals Witchfinder 
General bekendstaat, wordt de 
film echter pas in het laatste half 
uur met een heksenverbranding 
en een martelkelder. Tot die tijd is 
het vooral een actiefilm. Kees 
Driessen

Verenigd Koninkrijk 1968 regie Michael Reeves 
distributie Paradiso H.E. (Green Cow)
Zie www.gutenberg.org/etext/14015 voor de 
tekst van een boek geschreven door de histo-
rische Matthew Hopkins.

Dark Tales of 
Japan Vijf korte Japanse 
horrorfilms, in een weinig angst-
aanjagend raamwerk rond een 
oude vrouw in een bus die enge 
verhalen vertelt. Ze zijn gemaakt 
door vooraanstaande horrorma-
kers – en als je dat bedenkt valt 
de aardige dvd wat tegen. Blonde 
Kwaidan, de bijdrage van Takashi 
Shimizu – toch de regisseur van 
zeven (Japanse en Amerikaanse) 
versies van The Grudge, 2000-
2006 – stelt zelfs helemaal niets 
voor. Er kruipt een blonde vrouw 
uit een matras en die valt een 
man aan. Punt.
Allevijf zijn het Japanse urban 
legends: mond-tot-mondhorror 
die wordt doorverteld alsof het 
echt gebeurd is. De grootste ver-
schillen met de westerse variant is 
dat het hier om bovennatuurlijke 

zaken gaat waartegen de (toevalli-
ge) hoofdpersoon machteloos is. 
Aan het begin wordt iets engs 
voorspeld (‘er bestaan spinnen-
vrouwen’ in The Spiderwoman van 
Yoshihiro Nakamura, scenarist 
van de originele Dark Water, 2002) 
en dat gaat dan ook gebeuren. De 
angst zit hem niet, zoals meestal 
in westerse urban legends, in een 
angstaanjagende ontknoping (‘de 

moordenaar belt vanuit hetzelfde 
huis!’), maar in de onafwendbaar-
heid van het kwaad, de duistere 
sfeer en enkele schrikmomenten. 
Drie van de vijf films hebben een 
enge vrouw als monster en ook 
televisiescherm en mobiele tele-
foon spelen weer een rol (net als 
in de Japanse doorbraakhorror-
film Ringu, Hideo Nakata, 1998). 
Engste film van de vijf is Crevices 
(Norio Tsuruta; regisseur van 
Ringu 0, Birthday, 2000), over een 
monsterlijke vrouw die de hoofd-
persoon door kieren in de woning 
belaagt; leukst gefilmd is Presen-
timent (Masayuki Ochiai), over een 
gehaaste man die een vastgelopen 
lift deelt met drie wel erg beheers-
te mensen. Kees Driessen

Japan 2006 distributie Dutch Filmworks

Kwaidan Het vierluik met Japanse spookverhalen 
van Masaki Kobayashi won in 1965 de Speciale Juryprijs 
in Cannes, maar was toen al ingekort tot drieluik. De dvd-
uitgave in de Masters of Cinema Series is de eerste keer 
dat de weggelaten episode, ‘The Snow Maiden’, weer deel 
uitmaakt van de film, waardoor de lengte twintig minuten 
langer is en weer ruim drie uur bedraagt. 
Kobayashi was getraind als kunstschilder, waardoor Kwai-
dan in hoge mate gestileerd is, met z’n abstract gehouden 
decors en ‘onnatuurlijke’ kleurenpalet. Binnen scènes ver-
andert Kobayashi moeiteloos de belichting, zonder te mon-
teren – een techniek die rechtstreeks uit het theater komt. 
De spookverhalen hebben allen een bovennatuurlijk of spiri-
tueel tintje en door hun oorsprong in oude vertellingen vaak 
een moralistische toon die overigens in het geheel niet 

stoort – sprookjes zíjn dat nu eenmaal. De film is niet alleen 
qua esthetiek modernistisch, ook de vertelling zelf is dat; 
vooral het laatste deel waarin een verhaal expres niet wordt 
afgemaakt, misstaat niet als voorbeeld van een modernisti-
sche techniek. 
Componist Toru Takemitsu schreef ook geen symfonische 
score, maar plaatst hier en daar een percussief accent of 
geluidseffect dat het onverwachte en bovennatuurlijke extra 
benadrukt. 
De gebruikte kopie is uitstekend en het tweeënzeventig pagi-
na’s tellende boekje bevat de oorspronkelijke verhalen van 
Lafcadio Hearns waarop de film is gebaseerd en informatie 
over de carrière van Kobayashi. André Waardenburg

Japan 1965 regie Masaki Kobayashi distributie Eureka!



T/m 30 oktober is de tentoonstelling met de allerlaatste Marilyn Monroe-fotosessie door Bert Stern nog te zien in Musée Maillol, 61, rue de Grenelle, Parijs.
Informatie: www.museemaillol.com

 Meer Skrien? Word abonnee! 
En ontvang 10 nummers voor ¤47,50 + Mahabharata of Le temps qui reste 

De volgende Skrien, met onder meer een special over het International Documentary Festival Amsterdam, verschijnt 10 november.

Mahabharata
Mahabharata is een verfilming 
van het gelijknamige, eeuwenou-
de religieuze en filosofische epos 
uit India. Samen met de Ramaya-
na vormt het een belangrijke cul-

turele hoeksteen van het hindoeïsme. Mahab-
harata vertelt het verhaal van de strijd tussen 
twee takken van een Indiase familie, en werd 
geregisseerd door theaterregisseur Peter 
Brook. Het betreft de dubbeldisc-editie met de 
televisieserie en de speelfilmversie.

Le temps qui reste
Ozons tweede film in een nieuwe 
trilogie over 'de dood', na Sous le 
sable (2000) vermijdt knap de op 
de loer liggende sentimentaliteit 
in het verhaal over de hippe foto-

graaf Romain bij wie een ongeneeslijke vorm 
van kanker wordt geconstateerd. Le temps qui 
reste is een film van afscheid nemen: van ge-
woontes, een levensstijl, materiële goederen, 
vrienden en familie en uiteindelijk het leven zelf. 

Met dank aan Homescreen

Ik neem een abonnement voor ¤ 47,50 per jaar (10 nummers) en ontvang de dvd van ! Mahabharata
(Instellingen ¤ 60,–; studenten/cjp/pas 65 ¤ 38,50; buitenland ¤ 60,– )         ! Le temps qui reste
naam pc/plaats email

adres telefoon geb. datum

Ik geef een jaarabonnement cadeau en ontvang als dank de dvd van   ! Mahabharata   of van   ! Le temps qui reste
nieuwe abonnee telefoon email

adres pc/plaats geb. datum

aanbrenger telefoon

adres pc/plaats

handtekening
 
Stuur deze bon zonder postzegel naar Skrien, antwoordnummer 10028, 1000 PA Amsterdam. 
Deze aanbieding is geldig tot 10 november 2006 

Hierbij machtig ik Abonnementenland tot het afschrijven van het abonnementsgeld (niet verplicht).

rekeningnummer  ten name van  te  

datum plaats handtekening 

De machtiging kan telefonisch ongedaan worden gemaakt.   

Fotografie Kris Dewitte
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