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Het moet een feest zijn voor een scenarist: de privélevens beschrijven van
koningin Elizabeth en premier Blair
na de dood van Lady Di. Feiten vormen
geen belemmering, want die kennen
alleen de direct betrokkenen. Toch
weet The Queen niet te verrassen:
Frears’ blik achter de schermen is
precies wat je zou verwachten.
Kim van der Werff

tussen de koningin en Blair, in een proloog
en een epiloog. In de proloog maakt de
zenuwachtige Blair na zijn verkiezingsoverwinning voor het eerst zijn opwachting bij de
koningin. Hoewel beleefd, doet deze weinig
om hem op zijn gemak te stellen. Gedurende
de tumultueuze week hebben koningin en
premier alleen telefonisch contact. Gegroeid
in zijn rol en blakend van zelfvertrouwen,
ontmoet Blair in de epiloog de koningin
opnieuw. Als kijker verwacht je dat er inmiddels een evenwichtiger contact zal zijn, of
enige dankbaarheid van de koningin. Maar
die verwachting wordt prachtig gelogenstraft.

O

pgejaagd door een horde journalisten reed op
31 augustus 1997 de chauffeur van prinses
Diana en haar nieuwe geliefde Dodi al Fayed
hun auto met hoge snelheid tegen de betonnen staander van een Parijse tunnel. Dodi
was op slag dood, Diana stierf enkele uren
later in het ziekenhuis. Londen was vervolgens een week lang het toneel van nationale
rouw. Met als absolute ster een populaire
maar dode prinses contra haar kille schoonfamilie, gepersonifieerd in koningin Elizabeth
die het niet nodig vond haar overlijden
publiekelijk te beklagen en haar in eerste
instantie een koninklijke begrafenis onthield. Haar begrafenis, zo luidde het argument, was een private, besloten aangelegenheid. Tony Blair, de kersverse premier, voelde
de stand van het land wat beter aan en wist
de koningin te bewegen tot iets meer menselijk vertoon.
Die ene, veelbewogen week in september
1997 heeft een heftig hoofdstuk toegevoegd
aan de Britse geschiedenis en nog steeds is
men niet uitgepraat over de omstandigheden
waaronder Diana en Dodi aan hun einde kwamen. Behalve tot de onvermijdelijke complottheorieën moest dat vroeger of later ook
leiden tot een filmproductie. En dus is er nu
The Queen, waarin scenarioschrijver Peter
Morgan en regisseur Stephen Frears hebben
geprobeerd om in een ingenieuze combinatie
van feit en fictie te reconstrueren wat zich
gedurende die week in 1997 heeft afgespeeld
achter de deuren van het koninklijk huis en
Downingstreet 10. En niet alleen achter de
deuren, vooral ook in de hoofden: de feitelijke centra van macht, waar de uiteindelijke
afweging plaatsvindt tussen emotie en ratio.

Feest

Dat moet een feest zijn voor iedere scenarioschrijver. Aan feiten hoef je je niet te houden, want die zijn alleen bij de direct betrokkenen bekend. Bovendien is die persoonlijke
invalshoek hoe dan ook het interessantst,
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Archiefbeelden

The Queen

Privéleven
biedt geen
verrassingen
want aan het herhalen van de bekende
gebeurtenissen valt weinig eer te behalen. De
vraag nu is: zijn Morgan en Frears erin
geslaagd een verrassend nieuw licht te werpen op de loop van de geschiedenis?
Nee, niet helemaal, luidt het antwoord. Dat
neemt niet weg dat The Queen een zeer
onderhoudend, bekwaam gemaakt portret is
van twee machthebbers. Op meestal intelligente wijze tonen Morgan en Frears hoe
onder invloed van een ongekend populistisch
krachtenveld de Britse vorstin haar onaantastbaar veronderstelde positie ziet wankelen. Terwijl het gemor over het gebrek aan
koninklijke empathie toeneemt, groeit de
bewondering voor premier Tony Blair die in
zijn eerste nationale crisis zijn leiderschap
bewijst door niet alleen op het juiste moment

op de juiste toon de juiste woorden te spreken, maar ook de koningin net op tijd tot
inkeer te brengen. Op zijn aandringen, zo
vertelt de film, keert zij terug naar Londen,
maakt ze een wandeling langs de bloemenzee, schudt ze de handen van rouwende burgers, wordt de vlag in Buckingham Palace
eindelijk halfstok gehangen, spreekt ze haar
volk toe en staat ze toe dat Diana een
koninklijke begrafenis krijgt.
De rest is geschiedenis: het vertrouwen in de
Windsors is langzaam hersteld, het koningshuis laat zo nu en dan een zorgvuldig geregisseerd charmeoffensief op het volk los,
Diana zal voor altijd herinnerd blijven als de
door Blairs spindoctor briljant geformuleerde
people’s princess en Tony Blair heeft inmiddels aan den lijve ondervonden hoe vergan-

kelijk status, populariteit en macht zijn. Dat
laatste inzicht is als een vage profetie in de
film verwerkt. Terwijl Blairs medewerkers op
Downingstreet 10 haast euforisch reageren
op de in Blairs voordeel werkende horkerigheid van de koningin, lijkt de premier zich te
realiseren dat er gevaar schuilt in de antimonarchistische teneur. Alsof hij beseft hoe
hard hij ook zelf van zijn voetstuk zou kunnen vallen, hoe verraderlijk het meedobberen
op een populistische golf kan zijn en hoe zinloos het is om moedwillig schade te berokkenen aan het koningshuis. Want ondanks het
laakbare gedrag van de koningin en de
haren, laten Morgan en Frears geen twijfel
bestaan over hoe zij de verhouding tussen
politiek en monarchie zien. Die verhouding
krijgt vorm in de twee fysieke ontmoetingen

Hoewel The Queen gemonteerd is als een
spannende documentaire, waarin de archiefbeelden rondom het Parijse ongeluk, het
gekrakeel in de media en uiteindelijk de
begrafenis naadloos zijn verwerkt, is de plot
van ondergeschikt belang aan de ontwikkeling van de twee personages. Helen Mirren is
op het filmfestival van Venetie terecht
beloond met de actriceprijs voor haar vertolking van de koningin. Haar afgemeten, subtiele interpretatie van de Britse vorstin is
prachtig. Dat haar koningin uiteindelijk weinig verrassingen biedt, ligt toch voornamelijk aan het scenario waarin het publieke
imago van de koningin doorgetrokken wordt
naar de beslotenheid van haar privéleven.
Mirren maakt haar menselijk, dat wel, maar
precies zoals je zou verwachten. Stijf, introvert, aristocratisch en zeer beheerst.
De emotionele catharsis die moet verklaren
dat ze gehoor geeft aan Blairs verzoek en
terugkeert van haar aanvankelijke standpunt, is een Disney-achtige fantasie uit de
hoed van de scenarioschrijver. Terwijl haar
gemaal met de kleinkinderen op jacht is op
hun schitterende Schotse landgoed Balmoral,
laat de koningin haar hondjes uit. Ze krijgt
panne met de fourwheeldrive, raakt daarvan
over haar toeren en komt op het hoogtepunt
van haar vertwijfeling oog in oog te staan
met een majestueus hert. Die ontmoeting
breekt haar weerstand. Omdat ze weet dat de
jacht geopend is, jaagt ze het dier weg om
later te leren dat niet haar man en kleinkinderen maar een naburig landeigenaar het
hert heeft gedood. De metafoor van het aangeschoten wild moge duidelijk zijn.
Kwalijker dan deze sentimentele symboliek is
hoe onthutsend karikaturaal de entourage
van de koningin is gekenschetst. Prins Philip
komt steeds maar binnenvallen om zijn ongenoegen te uiten over de bloody fool Tony
Blair of zijn ongeloof over de golf van populistisch verdriet die het koninkrijk heeft
getroffen. Iedere dag herhaalt hij dat hij de

jongens (prins William en prins Harry) meeneemt voor een heilzame wandeling in de
buitenlucht. De koningin-moeder is vooral
een seniele oma en prins Charles de goedhartige sukkel zoals de media hem graag afschilderen.

Contrast

De fraaie, statige mise-en-scène en cameravoering kunnen die onevenwichtigheid niet
verbloemen. Als contrast zijn de scènes in
Downingstreet 10 grofkorrelig en beweeglijk.
Die tegenstelling, die natuurlijk de beheerste
koningin versus de emotionele Blair verbeeldt, is met opzichtige consequentie doorgevoerd in de vormgeving van het huishouden van de Blairs. Overal ligt speelgoed, Blair
zelf loopt rond in een voetbalshirt met zijn
eigen naam achterop en zijn echtgenote Cherie presenteert, tussen het kritiseren van de
koninklijke familie door, aangebrande vissticks. In het regeringshoofdkwartier wordt
hij omgeven door hectisch rondrennende
medewerkers, met als voornaamste figuur
een archetypische vlotgebekte spindoctor die
Blair influistert wat hij op cruciale momenten
moet zeggen en doen.
Het lijkt een nogal hachelijke onderneming
om grote instituten als het kabinet en het
koningshuis te verwerken in een fictie die
tegen de werkelijkheid aanschuurt. Maar het
is niet voorstelbaar dat koningin Elizabeth of
Tony Blair aanstoot neemt aan de wijze waarop zij geportretteerd zijn. Daarvoor is The
Queen uiteindelijk een te conventionele film
geworden, die gevangen zit in zijn eigen clichés en waarin de koningin zelfs als menselijke figuur nog mythische proporties heeft. !
Verenigd Koninkrijk 2005 regie Stephen Frears scenario Peter
Morgan camera Affonso Beato montage Lucia Zucchetti geluid
Peter Lindsay muziek Alexandre Desplat production design
Matthew Broderick productie Andy Harris, Christine Langan,
Tracey Seaward distributie A-Film duur 97’ met Helen Mirren,
Michael Sheen, James Cromwell, Alex Jennings, Sylvia Syms,
Helen McCrory

De emotionele catharsis van de
koningin is een Disney-achtige
fantasie uit de hoed van de
scenarioschrijver
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De 6de Skrien Afficheprijs

Brat Ljatifi wint opnieuw
‘Het prachtige portret
van hoofdrolspeelster
Melody Klaver zuigt als
een eigentijdse Mona Lisa
de aandacht van de kijker
op’, oordeelde de jury over
Brat Ljatifi’s poster voor
Simone van Dusseldorps
Diep. Op het Nederlands
Film Festival kreeg Ljatifi
daarom de zesde Skrien
Afficheprijs. Het was zijn
tweede; in 2001 won hij
met een affiche voor
Îles flottantes.
Asher Boersma en
Jan Pieter Ekker
12 Skrien november 2006

De vakjury, die bestond uit voorzitter Paul Verstraeten (marketingdeskundige), Lex Reitsma
(afficheontwerper), Alex de Ronde (directeur van
Het Ketelhuis), Marina Blok (eindredacteur NPS
afdeling drama) en Paul van Yperen (manager
communicatie van de Premsela Stichting voor
Nederlandse vormgeving en co-auteur van de

maandelijkse affiche-rubriek in Skrien), beoordeelde meer dan dertig affiches. Hoewel de
jury unaniem een overtuigende winnaar heeft
kunnen kiezen, zat het perfecte affiche er dit
jaar niet bij.
‘Op alle affiches, inclusief de winnaar en de overige genomineerde, viel wel iets aan te merken.’

In de affiches van Ljatifi, van wie ook Langer
licht werd genomineerd, waren volgens de jury
tenminste heldere keuzes gemaakt: ‘Beide afficheontwerpen zijn authentiek en laten de hand
van de maker herkennen. Ze onderscheiden
zich bovendien door de elkaar versterkende,
samenhangende toepassing van beeld- en grafische elementen.’
Volgens de jury creëert de onscherpte in het
beeld van Diep ‘diepte en illustreert (het)
daarmee de titel van de film, die grafisch zeer
stijlvol en herkenbaar is weergegeven. Alles bij
elkaar een uitgewogen ontwerp, waarmee een
sterke campagne gevoerd had kunnen worden’. Ondanks jubelende recensies werd Diep
slechts door 1.877 bezoekers bezocht.
Ljatifi reageerde verheugd. ‘De posters voor
Diep en Langer licht zijn me dierbaar. Het
maken van een filmposter is veel werk voor
relatief weinig geld. De bevrediging is dan ook
vooral van artistieke aard. Bij beide posters
was dit het geval, het zijn persoonlijke posters
waarin ik veel vrijheid had.’
Voor de poster is een speciale foto-shoot
geweest, maar de foto’s waren volgens Ljatifi
vooral als idee geslaagd. ‘Ik heb heel veel

moeten poetsen, omdat het lelijke van het
asfalt en het minder mooie aan het gezicht van
hoofdrolspeelster Melody Klaver het meest in
het oog sprongen. Ik heb bijvoorbeeld het oog
van Melody vervangen, zodat ze je recht aankijkt. Nu kijkt ze je vanuit een fysiek kwetsbare
positie zo sterk aan, dat je van die kwetsbaarheid geen misbruik kan maken. Dit zijn tegenstrijdigheden die ook in de film zitten.’
Ljatifi wil altijd eerst de film zien, voordat hij
aan het werk gaat. ‘Het schijnt te gebeuren
dat onder tijdsdruk posters worden ontworpen
zonder dat de ontwerper de film gezien heeft.
Voor mij is dat ondenkbaar. Onmogelijk zelfs.
Ik heb veel gesprekken met de opdrachtgevers
en ben vaak zelf betrokken bij de formulering
van de opdracht.’
Een affiche heeft volgens Ljatifi twee doelen.
Ten eerste moet de poster op zichzelf aansprekend zijn, daarnaast moet hij de toeschouwer
voor de film in de stemming brengen. ‘Een
poster moet ook achteraf kloppen. Ook belangrijk is dat de poster naar film smaakt en niet
naar bijvoorbeeld fotografie. Dit is te bereiken
door de conventies van de filmposter te gebruiken, maar niet blind te volgen.’

Zes jaar Skrien Afficheprijs
De Skrien Afficheprijs wordt sinds 2001 jaarlijks door een vakjury
toegekend aan het best vormgegeven filmaffiche van het voorbije
filmjaar. De ingezonden affiches zijn beoordeeld op de volgende
criteria:
(1) Het affiche is intrigerend. Het roept iets bij de kijker op.
Filmaffiches moeten de blikvangers zijn in het overvolle
straatbeeld. Ze moeten verleiden, ontregelen, vertederen,
verrassen, shockeren, vragen of woede oproepen, of simpelweg informeren.
(2) Het affiche toont artistieke visie: het biedt de kijker meer dan
de som der delen. Het is aansprekend voor de doelgroep en
levert een meerwaarde aan de (inhoud van de) film.
(3) Het affiche moet communicatief en wervend 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 herkenbaar zijn. Eerdere
winnaars waren achtereenvolgens Brat Ljatifi voor zijn affiche
van Îles flottantes, Michael van Randeraat voor Minoes, Gijs
Kuijper voor Van God los, Alex van Warmerdam voor Grimm,
en vorig jaar Frank Kampes voor 06/05.
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De overige nominaties
1.
film De griezelbus ontwerp Gijs Kuijper distributie Warner Bros. juryrapport ‘Onmiskenbaar heeft de ontwerper goed gekeken naar
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban.
Daar is ook geen ontkomen aan voor dit genre
en deze doelgroep. De jury vindt dat helemaal
niet erg, mits het maar goed wordt gedaan.
En dat is het geval: De griezelbus is een echt
affiche voor een griezelfilm met alle noodzakelijke ingrediënten, waaronder de terechte,

Tweede, gewijzigde druk
Noch Brat Ljatifi, noch de ontwerpers
van Empire Design waren ervan op de
hoogte dat de distributeur hun affiche bij
de tweede druk eigenhandig heeft veranderd. Van Diep werd een afzichtelijke
poster met citaten gemaakt. Op de tweede
druk van Zwartboek wilde de distributeur
behalve voor een (slechte) quote ook nog
kwijt dat de film de Nederlandse Oscarinzending is en dat hij geselecteerd was
voor het filmfestival van Toronto. Onder de
titel staat nu een lelijke balk met info over
gratis mobiele downloads.
14 Skrien november 2006

prominente profilering van het boek van Paul
van Loon. De jury is wel van mening dat er te
veel beeldelementen op het affiche staan; er
hadden nog scherpere keuzes gemaakt kunnen worden.’
Gijs Kuijper (in 2003 winnaar van de Skrien
Afficheprijs met Van god los): ‘Ik denk dat voor
de jury – al dan niet onbewust – vooral de artistieke kwaliteit van een poster meetelt. De posters van De griezelbus, maar ook van andere

ontwerpen zoals Sportman van de eeuw en Zoop
in India, worden te weinig artistiek gevonden.
Daarom is het ook zo vreemd dat Alex van
Warmerdam de Skrien Afficheprijs 2004 won
met Grimm. Die poster communiceert totaal
niet. Op zich een mooi beeld, maar dat is niet
het criterium voor een goede filmposter. Dit is
een hardnekkig misverstand, want een affiche
moet een film zo goed mogelijk verkopen. Het
gaat om het meest passende concept en dat
kan los staan van veronderstelde kunstzinnigheid. Ik denk dat mijn affiche van Zoop in India
dat juist heel goed doet. Vijf jaar geleden had
ik het voor onmogelijk gehouden, maar het
maken van een poster voor Zoop in India vind
ik leuker dan voor menig arthouse-film, want
juist daar is onder invloed van test-screenings
de behoudzucht ingetreden.’
2.
film Zwartboek ontwerp Jeremy Ager, Sara
Simpson, Ritchie Burridge (Empire Design)
distributie A-Film juryrapport ‘De Zwartboekposter is een klassiek filmaffiche, doordat het
volledig leunt op de glamourrijke en aantrekkelijke uitstraling van de steractrice, een heel
mooie Carice van Houten. Het affiche ontleent

Alex van Warmerdam: ‘Neder-

landse filmaffiches bestaan niet, het gros
is Hollywood-imitatie. Er is angst voor
alles wat afwijkt. Ik merk dat ‘artistiek’
een vies woord geworden is. Dat geldt
natuurlijk niet alleen voor het filmaffiche,
maar ook voor de film zelf.’
zijn kracht aan de kwaliteit van de fotografie; de
typografie is niet bijzonder fraai. Overigens is dit
affiche bijna door de jury terzijde gelegd, omdat
de distributeur een tweede druk had ingezonden die ernstig was mismaakt door extra
tekstelementen.’
Jeremy Ager: ‘Ik ben erg tevreden over de
genomineerde poster en dat is vooral te danken aan Carice van Houten. Wat een vrouw!
Eigenlijk verdient de fotograaf Jaap Vrenegoor
ook veel eer, want deze foto was zeer goed,
wat eigenlijk geldt voor alle aangeleverde
foto’s van zijn hand. Het enige wat we met
Photoshop hebben toegevoegd, is het pistool.
Wat ik het mooist vind aan de poster is het
seksuele karakter ervan. In eerste instantie
zullen veel mensen denken dat de nazi naar

haar schouder grijpt, maar als je langer kijkt
zie je dat hij het bandje van haar jurk pakt: hij
kleedt haar uit. Voor een film over de Tweede
Wereldoorlog vind ik dit een ongewoon beeld
en juist daarom werkt het dreigend. Ik vind dat
de afbeelding op ingetogen wijze goed in evenwicht is. Er is ruimte. De titels zitten de afbeelding niet in de weg. Daarom is het heel jammer
dat dit ontwerp door marketingmensen is
‘aangevallen’. Juist de rust maakte het beeld
sterk en dan moet je het niet vol gaan plakken
met citaten uit interviews of vermeldingen van
festivalnominaties.’
3.
film Langer licht ontwerp Brat Ljatifi
distributie 1 More Film / A-Film juryrapport
‘Ljatifi gebruikt weliswaar een clichébeeld, een
close-up met een uitwisseling van blikken van
twee mannen, maar de uitvoering maakt de
poster dramatisch en spannend. De spanning
wordt versterkt door het felle licht, een licht
dat bijna voelbaar is en het affiche gek genoeg
niet flets maakt. Het woordmerk voor de titel
en het kleurgebruik zijn zorgvuldig gekozen en
volledig in stijl. Jammer dat de tekst daardoor
slecht leesbaar is.’ !

De affiches van 2006
Afblijven! ontwerp Michael van Randeraat
L’ami hollandais: Jef Last & André Gide ontwerp JeanPaul Commandeur
Bolletjes Blues! ontwerp Hotel
Buddha’s Lost Children ontwerp Nieck Engelhard
Diep ontwerp Brat Ljatifi
Don ontwerp Gijs Kuijper
Dood Eind ontwerp ShoSho
Dreaming by Numbers ontwerp Margo Witte
Figner, the End of a Silent Century ontwerp Vandejong
Forever ontwerp Menno Landstra
God Is My DJ ontwerp Niels Megens
De griezelbus ontwerp Gijs Kuijper
How Many Roads ontwerp Margo Witte
Ik omhels je met duizend armen ontwerp Ivo Mulder
Ik wil nooit beroemd worden ontwerp Richard Pluis
Jaap Hillenius, poging om dichterbij te komen ontwerp Guusje Thorbecke
Jungle Rudy ontwerp Margo Witte
Knetter ontwerp Gijs Kuijper
Langer licht ontwerp Brat Ljatifi
Liesbeth List – Heb me lief ontwerp Tjako de Weerd
Nachtrit ontwerp Gijs Kuijper
Nu. ontwerp Suzanne Linders
Ober ontwerp Alex van Warmerdam
Oorlogsrust ontwerp Jaap van der Zwan
SL8N8 ontwerp Michael van Randeraat
Sportman van de eeuw ontwerp Gijs Kuijper
Valse wals ontwerp Ivo Mulder
Voices of Bam ontwerp Margo Witte
Het woeden der gehele wereld ontwerp Jaap Bollee
ZOOP in India ontwerp Gijs Kuijper
Zwartboek-koppel ontwerp Jeremy Ager, Sara Simpson, Ritchie Burridge
Zwartboek-fiets ontwerp Jeremy Ager, Sara Simpson, Ritchie Burridge
Het zwijgen ontwerp Brat Ljatifi
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idfa: Alan Berliner

Geen daden
maar woorden
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Wide Awake

doorbreken. Anderzijds had hij strikt genomen die familiegeschiedenis ook zonder zijn
vader kunnen vertellen. Het archiefmateriaal
bijvoorbeeld, materiaal waarvan Berliner
sowieso rijkelijk gebruikmaakt, had een film
met bredere strekking kunnen opleveren.
Maar Alan Berliner blijft dichtbij huis en prefereert een home movie-register. Risky business.

Explicateurs

De woorden ‘nobody’s business’ vormen een
goede omschrijving voor de uitdaging voor
elke kunstenaar. Wie zit er op je ideeën te
wachten? Want Berliner Sr. heeft gelijk als
hij zijn zoon verwijt: ‘Wat voor jou belangrijk

is, moet ook nog voor iemand anders belangrijk zijn.’ En daarvan is Alan Berliner kennelijk overtuigd. Anders hoeft hij er niet eens
aan te beginnen. ‘Wie kan Oscar Berliner wat
schelen?’, zegt senior ook nog. Een goeie,
van zelfkennis getuigende vraag, want het
antwoord luidt: niemand waarschijnlijk. Totdat junior een film over hem komt maken.
Want daardoor wordt Oscar Berliner iemand
waarvoor je gaandeweg sympathie krijgt.
Dankzij de aanhoudendheid van zijn zoon
leer je hem beter kennen. Wie loopt er nou
warm voor ‘een man die geen beslissingen
kon nemen’ – de meest beknopte kenschets
van Hamlet? Al lezende of in de schouwburg
wordt deze figuur pas interessant.
En, zo moet je toegeven aan het slot van de
film, ook Berliner junior had gelijk: juist door
het verzet van zijn vader wordt die meer dan
de talking head die we zien; hij wordt een
personage, een persoonlijkheid, met allerlei
onhebbelijkheden, gewoonten, spreekstijl en
wat al niet dat mensen levendig en interessant maakt.
Ten tweede, ‘nobody’s business’ is ook een
goed motto voor home movies. Als een product van gezins- of familieden hebben home
movies geen toeschouwers, maar deelnemers.
Ze zijn niet voor vreemden bedoeld. Behalve
dat familieleden bijdragen aan het maken
van home movies – waarbij de camera van
hand tot hand kan gaan – participeren zij tijdens de vertoning in het creëren van samenhang en betekenis van die beelden. Door de
commentaren van familieleden wordt een
home movie, of een reeks home movies, een
betekenisvol geheel. Veel wordt ook niet
gezegd, omdat ’t simpelweg bekend wordt
verondersteld. De beelden kunnen daarentegen ook aanleiding geven tot opmerkingen
over zaken die niet te zien zijn. Bij home
movie-vertoningen zitten alleen maar explicateurs: wie weet er nu meer van de familie
dan de familieleden zelf?

FOTO D.W.LEITNER

Wie Alan Berliner in zijn eigen films ziet, of
hem wel eens in ’t echt heeft meegemaakt,
zal vaststellen dat hij een vriendelijke, zachte man is. Een man ogenschijnlijk ongeschikt
voor het filmvak. Immers, filmmakers hebben
te maken met de werkelijkheid en die plooit
zich niet altijd naar hun wensen. Om je wil
aan mensen en dingen op te leggen is een
zekere hardheid vereist.
Zijn film Nobody’s Business (1996) laat echter
goed zien hoe hard het er bij hem aan toe
kan gaan. Berliner probeert zijn vader, Oscar
Berliner, aan de praat te krijgen over de
geschiedenis van de familie, die twee generaties eerder uit Oost-Europa naar de Verenigde
Staten is gekomen. Maar het interesseert zijn
vader geen zier. Hij weet niets en wil niets
weten; en wat hij wel weet, daarover wil hij
niet praten. En bovendien, ‘It’s nobody’s
business’. Maar de zoon ontpopt zich als een
taai interviewer; hij dringt aan, drijft zijn
vader regelmatig tot wanhoop, die op zijn
beurt herhaaldelijk dreigt het gesprek te
beëindigen. Filmen als een battle of wills;
over de film uitgestrooide archiefopnamen
van een bokswedstrijd vatten de sfeer van
het gesprek nog eens leuk samen. Maar het
gesprek, en dus de film, is natuurlijk wel tot
stand gekomen. Want al zegt zijn vader
niets, hij praat wel; hij verzet zich, zijn dreigementen ten spijt, niet in daden maar in
woorden. Andere informatiebronnen (verhalen van gezins- en familieleden, archiefstukken en –opnamen) waarmee Berliner junior
Berliner senior telkens maar weer confronteert geven de toeschouwer gaandeweg trouwens een aardig beeld van de familiegeschiedenis. Je zou zeggen, had hij zijn vader
eigenlijk wel nodig?
Die vraag maakt de film tweeslachtig. Enerzijds begrijp je naarmate de film vordert dat
het een daad uit liefde is, een manier om hun
verstandhouding te verdiepen en om de eenzaamheid van zijn (gescheiden) vader te

Regisseur Alan Berliner,
die op het IDFA een toptien
van favoriete documentaires presenteert, maakt zelf
zeer persoonlijke films. Een
harde confrontatie met zijn
vader levert uiteindelijk nog
boeiende scènes op, maar bij
zijn recentere The Sweetest
Sound en Wide Awake is de
vraag waarom een buitenstaander dit zou willen weten.
Nico de Klerk

Berliner Sr. heeft gelijk als hij
zijn zoon verwijt: ‘Wat voor jou
belangrijk is, moet ook nog voor
iemand anders belangrijk zijn’

Nobody's Business

Stoffering

Maar zodra home movies van hun originele
setting gescheiden raken, ondergaan ze wijzigingen in samenhang en betekenis. Weliswaar maken de vaak traditionele scènes –
huwelijk, kinderen of vakantie – de films in
zekere mate toegankelijk, maar zonder de
commentaren van de deelnemers zullen buitenstaanders het fijne er nooit van weten.
Zelfs deelnemers weten later niet meer zeker
wie of wat ze zien; in de voor televisie
gemaakte amateurcompilatieserie Cinememo
(1990) zegt een vrouw bijvoorbeeld, ‘Dat is
mijn man… geloof ik.’ Dus waarom zouden
vreemden, in een archief of in een bioscoop,
naar die beelden kijken? Wat gaat ’t ons aan?
Nu is wel beweerd dat home movies een bron
kunnen zijn van historische en sociologische
kennis: het zijn immers documenten van
andere tijden, andere zeden. Mee eens, ware
het niet dat die wetenschappen niet staan te
trappelen om deze visuele bron aan te boren.
’t Zegt kennelijk iets over wat het medium
überhaupt vermag. Want wetenschap is doorgaans geïnteresseerd in abstracte, algemene
uitspraken over langetermijnontwikkelingen

of processen. Film daarentegen is concreet en
beperkt tot het hier en nu. Film verschaft
slechts de stoffering: ons uiterlijk, onze huizen en tuinen, flora en fauna, het weer.
Bovendien heeft het medium de kracht onze
aandacht te richten op zaken die doorgaans
onbelangrijk worden gevonden: hoe blaadjes
bewegen in de wind, het gekwispel van een
hond of de weerspiegeling van zonlicht in
een plas. Kortom, wetenschap en homie
movies vormen geen match.

Schema

Alan Berliners meer recente films, The Sweetest Sound (2001) en Wide Awake (2006), zijn
in toenemende mate naar binnen gekeerd.
Niet dat ze onbegrijpelijk zijn, maar je vraagt
je af wat ’t jou aangaat. In The Sweetest
Sound heeft Alan Berliner alle hem bekende

Als een product van gezinsof familieden hebben home
movies geen toeschouwers,
maar deelnemers.

naamgenoten, twaalf in totaal, uitgenodigd.
Berliner is benieuwd naar diegenen die ‘zijn’
naam dragen, maar als toeschouwer krijg je
niet de gelegenheid die nieuwsgierigheid te
delen. De film is vooral een uitwerking van
zijn obsessie. Geen van de andere Alan Berliners komt echt aan het woord of groeit uit
tot een personage. Al hun bijdragen zijn
onderworpen aan de montagesequentie, het
stijlmiddel waarvan Berliner zich bij voorkeur
bedient: snelle, ritmisch gemonteerde antwoorden. Er is geen gesprek meer, geen
strijd. De hardheid waardoor zijn vader zo
interessant werd in Nobody’s Business wordt
hier vermeden. Alles en iedereen is onderworpen, niet aan Alan Berliners wil, maar aan
een schema.
De montage-sequenties bepalen in nog hogere mate Wide Awake. Het beeldmateriaal
komt veelal uit eigen collectie – Berliner is
een verwoed verzamelaar. Maar waarom is
niet helemaal duidelijk, aangezien de beelden vooral ter illustratie dienen: hij zegt
‘klok’ en je ziet klokken, ‘stoplicht’ en je ziet
stoplichten enzovoorts. Als toeschouwer
krijg je bovendien geen kans je de beelden
eigen te maken, daarvoor razen ze te snel
voorbij. Hetzelfde geldt voor de meeste
gesprekken, zoals met diverse doktoren over
zijn slaapstoornis.
Wide Awake gaat over Alan Berliner als
nachtbraker, wiens levensritme conflicteert
met dat van het gezin dat hij sinds kort
heeft. De film toont dat hij als echtgenoot en
vader, en niet zozeer als filmmaker, zijn wil
oplegt. Aldus word je deelgenoot van iets
wat je eigenlijk niet weten wilt. Want door
alle montagefranje heen gaat de film vooral
over iets dat alleen hemzelf aangaat: zijn
verzet tegen aanpassing, tegen verandering.
En daarover mijmert hij veel en lang, te lang.
Pas aan het slot komt hij eindelijk tot de
conclusie dat hij toch eens iets moet doen.
Daden in plaats van woorden. !
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idfa: Chinese documentaires

Dit is geen toeval meer
De pater familias pakt een dood eendje uit
een groep kuikens. Hij legt het op zijn hand,
probeert het bekje te openen, aait het zachtjes. ‘Wat wil je toch?’, vraagt zijn vrouw. ‘Je
kunt het niet meer tot leven brengen.’ Deze
scène van The Big Family is veelzeggend.
Regisseurs Huang Lingping en Zhu Shengwei
volgden maandenlang een familie op het
platteland. Het leven mag er traditioneel
zijn, de moderne tijd dringt aan alle kanten
binnen. De familie valt daardoor langzaam
uit elkaar. Vader Zhue Zhe kan zich niet bij al
die veranderingen neerleggen en forceert een
crisis in de familie. ‘Sinds 1775 wonen er hier
vier generaties onder een dak!’, roept hij
geëmotioneerd in een familiebijeenkomst.
Maar net zoals de dood van het eendje lijkt
het proces van modernisering onomkeerbaar.
De problemen van deze familie zijn niet
alleen die van vele plattelandsfamilies, het
zijn de problemen van China zelf. Nog altijd
woont het grootste gedeelte van de Chinese
bevolking op het platteland, op dezelfde
manier als de familie van Zhue Zhe. Aan de
andere kant rukt de moderniteit in de steden
snel op. Door de komst van de Olympische
Spelen (2008) en de Wereldtentoonstelling
(2010) wordt de Chinese regering gedwongen
zich meer open te stellen voor het Westen.
Voor het International Documentary Festival
Amsterdam (IDFA) was dit een reden om zes
jaar na het programmaonderdeel ‘Made in
China’ opnieuw de blik op het land te richten. Juist door de snelle ontwikkelingen is de
behoefte groot om alles te registreren. Volgens IDFA lijkt de huidige hausse aan documentaires niet meer op de films van zes jaar
geleden.

Achterbuurt

Hoe groot de tegenstelling tussen platteland
en stad kan zijn, is duidelijk als je The Big
Family naast Dragon Inn, the Hideout in Temple Street legt. ‘Deze buurt is compleet drum
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Tussen de Chinese documentaires die het IDFA dit
jaar vertoont, zitten opvallend
veel voorbeelden van Direct
Cinema. Het is een veilige
stijlvorm: er kan een blik mee
op de maatschappij worden
geworpen, zonder dat iemand
zich hoeft te wagen aan commentaar of interviews. Maar
veilig kan ook saai worden.
Floortje Smit

maatschappij; het dient slechts als achtergrond. De documentaire gaat eerder over de
bijzondere mensen die in die wereld wonen,
werken en liefhebben. Kwan heeft intrigerende karakters bij elkaar gebracht, die prikkelend vertellen en elkaar ontmoeten in café
Mido, een oase van rust en gastvrijheid.
Typisch zo’n plek waar de tijd heeft stilgestaan. Door die tegenstelling wijst de regisseur indirect toch op de schaduwkanten van
de moderniteit.
Dragon Inn combineert interviews, sfeerschetsen en zelfs stukjes karaoke. Daarin verschilt het van veel van de andere documentaires in het China-programma. Opvallend
veel documentaires registreren alleen, en dat
is geen toeval. De afgelopen jaren gaven veel
buitenlandse documentairemakers workshops
in China, met name over Direct Cinema, de
Amerikaanse variant op de Cinéma Vérité die
bekendstaat om zijn registrerende fly on the
wall-benadering. Zo was Direct Cinema-meester Frederick Wiseman een van de docenten.

Betrapt
Grandpa Jing and His Old Customers

‘n’ base’, legt een jonge, hippe Chinees met
grote koptelefoons uit aan regisseur Winson
Kwan. ‘Mensen lopen tegen elkaar aan, je
moet uitkijken dat niemand je in je gezicht
spuugt, I love it!’ Temple Street ligt in een
achterbuurt van Hongkong. In eerste instantie lijkt de documentaire op een reportage
uit een op jongeren gerichte actualiteitenrubriek. Ondersteund door een dreigend
muziekje en flashy montage zien we in de
eerste minuten de ingrediënten van het
komende anderhalf uur voorbijkomen: hoererij, junkies en idioten.
Toch is de intro misleidend. Dragon Inn richt
zich niet primair op deze zelfkant van de

Voordeel is dat de Chinese regisseurs een
uniek inkijkje geven in hun maatschappij.
Een mooi voorbeeld daarvan is Lotus Ferry.
Regisseur Zhou Hongbo lijkt losjes met de
camera in de hand door een Shanghaise
volksbuurt te dwalen. Hij duikt winkeltjes in,
kijkt mee op de markt en wandelt zo, tussen
de was en de mahjongende oude mannen
door, een huis binnen. Alsof je zelf schaamteloos naar binnen wandelt. Wanneer iemand
roept: ‘He, wat doet die camera binnen?’ voel
je je zelfs bijna betrapt.
Toch is de achteloze manier van filmen
schijn. Natuurlijk kun je, als je in een kleine
meisjeskamer terechtkomt, in één keer bij
toeval het mooiste shot kiezen. En dat de
regisseur oog heeft voor details, moge ook
duidelijk zijn. Hij ziet de stiekem weggegooide sigaretten; registreert een jongetje met

De afgelopen jaren gaven veel
buitenlandse documentairemakers
workshops in China, met name
over Direct Cinema

Dragon Inn, the Hideout in Temple Street

een vissenkom die hem niet lijkt op te merken. Maar bijna elk punt waar Hongbo even
blijft hangen, is een plaatje. In close-up filmt
hij hoe een vrachtwagen over een sinaasappel rijdt, maar wel vanuit twee verschillende
hoeken. In een kapsalon draait de camera
naar een klant en stopt precies als twee kapsters tegelijkertijd hun föhn aanzetten en
het haar van dezelfde klant drogen. Slordigheidjes ontbreken. Dat is geen toeval meer.
Deze onschuldige manipulatie in Lotus Ferry
is omwille van de esthetiek. Maar ook in de
andere documentaires hoeft iets niet precies
te zijn wat het lijkt. In het China Transit-programma van het IDFA zitten alleen documentaires van Chinese makers, die in sommige
opzichten in hun werk beperkt worden. Zo
zijn de meeste films gefinancierd door de
staatstelevisie. Dat wil niet zeggen dat een
doorsnee Chinees ze ooit zal zien: de meeste
zijn gemaakt voor de buitenlandse markt.
Uiteraard zijn sommigen onafhankelijk
geproduceerd (zoals The Big Family), maar
ook die moeten allemaal langs de censuur.
Nu beloofde China de mensenrechten in het
land te verbeteren vóór de Spelen in 2008,
maar met de persvrijheid is het nog steeds
slecht gesteld. Er zijn nog genoeg regisseurs
die hun (illegale) films niet durven te verto-

nen op festivals als het IDFA, uit angst voor
repercussies.

Veilig

Senior Year en Change of Choice zijn twee
Direct Cinema-films die kiezen voor een veilige aanpak. Voor de eerste film volgde regisseur Zhou Hao een eindexamenjaar. De scholieren worden gedrild als soldaten: discipline
en doorzettingsvermogen moeten ze leren.
‘Eet verbittering’, is de belangrijkste tip van
hun docent. In de tweede film, ook opgenomen in IDFA’s Zilveren Wolf-competitie voor
korte documentaires, laat Cheng Ling zien
hoe er in een klein plattelandsdorp een landbouwcoöperatie wordt gesticht. Beide documentaires volgen een proces met een begin
en einde. De eerste laat zien hoe hoog de
druk is op jonge Chinezen om zich te ontwor-

China beloofde de mensenrechten in het land te
verbeteren vóór de Spelen
in 2008, maar met de
persvrijheid is het nog
steeds slecht gesteld

stelen aan hun traditionele, maar vooral
arme bestaan. De andere toont hoe moeilijk
het is een democratisch proces te ontwikkelen.
Hoewel persoonlijke drama’s onder de oppervlakte liggen, worden die slechts aangestipt.
Een scholier bezat zich omdat hij slecht is in
wiskunde. Een vrouw vertelt hoe ze haar
allerlaatste spaargeld in de coöperatie zal
stoppen. Verder bestaan de documentaires
voornamelijk uit speeches, waarin vooral
overdreven geëmotioneerd of formeel wordt
gesproken. Het is een onlosmakelijk onderdeel van de Chinese maatschappij, maar het
blijft niet lang boeiend. En was het de bedoeling van de regisseurs om deze formele
bovenlaag te laten zien, of bestaat er voor
hen geen onderscheid?
Een spannendere documentaire die dezelfde
vragen oproept, is Grandpa Jing and His Old
Customers. Een kapper van drieënzeventig
jaar gaat langs zijn minstens zo oude klanten. Ook hier krijgt de toeschouwer vrij toegang, ditmaal bij de Chinese bejaarde. ‘Neem
een voorbeeld aan hem’, raadt een dochter
haar vader aan als hij geknipt wordt. ‘Hij is
ouder dan jij en werkt nog steeds.’ De handarbeid wordt opgehemeld, net als de oude
technieken van Jing. Hij scheert nog keurig
de korte haartjes van neus en oren. De regisseur wilde een positief verhaal maken over
het werkzuchtige, traditionele China. Toch?
De twijfel knaagt zachtjes. Hoe positief is het
dat oude mensen in hun eentje in armoedige
huisjes wonen? En wat is eigenlijk zotter:
mensen van tachtig die op de dood wachten
of een kapper die maar door blijft werken,
maar over wie we gaandeweg ontdekken dat
hij niet wil dat iemand buiten zijn klanten
dat weet? !
Het 19de International Documentary Festival Amsterdam
vindt plaats in Amsterdam van 23 november t/m 3 december.
Meer informatie via www.idfa.nl.
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Shadow Festival

Bittere vader
en nootjes
Tegelijkertijd met het
International Documentary
Festival Amsterdam wordt
dit jaar voor de zevende
keer het Shadow Festival
gehouden. Twee films uit
de programmering: Kim
van der Werff over een
Israëlisch egodocument en
Floortje Smit over Taiwanese
notenverkoopsters.

Je moet ervan houden: het egodocument.
Een documentaire waarin de maker tegelijkertijd ook het subject is. Chana Zalis’ The
Unkosher Truth begint als een portret van
haar vader, David Zalis, officier in dienst van
het Amerikaanse leger. Hij krijgt nog even de
kans om zijn militaire parafernalia te tonen,
maar dan verschuift de focus onverbiddelijk
van vader naar dochter. De Israelisch-joodse
Zalis is haar vader op gaan zoeken in Amerika om een documentaire te maken over hen
samen. Dat is althans wat de vader gelooft.
Maar gaandeweg duikt de werkelijke reden

Het is ontregelend te zien dat
een man die zo westers overkomt mentaal in een ander tijdsgewricht lijkt te bivakkeren

The Unkosher Truth

20 Skrien november 2006

op: Chana heeft een vriendje. Een choj, een
niet-jood, Duits bovendien, uitstekend
Hebreeuws sprekend en bijna bereid om zich
voor zijn geliefde tot het jodendom te bekeren. Maar dat laatste alleen als het ultieme
middel om acceptatie af te dwingen bij Chana’s vader.

Curieus

Tot dat moment is The Unkosher Truth weinig
meer dan een curieus, maar matig interessant
zelfportret. Als Chana’s dilemma duidelijk
wordt, wint de film aan relevantie en complexiteit. Door religie gedwarsboomde liefde
kan al boeiend, actueel en relevant gevonden
worden, maar prikkelend is vooral de vraag
waarom de niet orthodoxe en hevig met haar
vader bekvechtende Chana zo hard zijn goedkeuring nodig heeft. In een roadmovie-achtige setting beweegt ze hem tot uitspraken
over hoe ze als kind was en vooral over wat
hij nu van haar denkt. Afgezien van het
gebruikelijke onbegrip tussen generaties doet
de vader pijnlijke, soms bijna liefdeloze uitspraken over zijn dochter. ‘We dachten een
onafhankelijk mens van je te maken, maar
we hebben een monster gecreëerd.’ Zo veel
pathetiek is nauwelijks te verteren en de verbijsterde blik van Chana frontaal in de camera – die ze zo op het dashboard van de auto
heeft gepositioneerd dat ze beiden in beeld
zijn – is volledig invoelbaar. En dit is nog
maar het begin van een serie dialogen, waarin de vader keer op keer zijn misprijzen uitspreekt over zijn dochter: ondanks haar
opvoeding is ze niet meer religieus, ze is veranderlijk als de wind (‘de ene dag is het film,
de volgende misschien psychologie’), ze gaat
om met klaplopers en losbollen, kortom: haar
leven is in zijn ogen een puinhoop. En dan
moet hij nog te horen krijgen dat haar geliefde een niet-joodse Duitser is.
Chana Zalis tekent haar vader in grote lijnen
als een fundamentalist met alle bijbehorende
eigenschappen. Hij is niet zelfreflexief en hij

lijkt bar weinig oog te hebben voor de wereld
buiten zijn persoonlijke, kosjere kader. Wat
daarbuiten valt is unkosher, verwerpelijk. Een
schokkend nieuw inzicht biedt het niet, want
het conflict in het Midden-Oosten wordt grotendeels gedefinieerd door religieuze onverdraagzaamheid, maar het is ontregelend een
man te zien die in zijn verschijning en
gedrag zo herkenbaar westers is, maar die
naar liberale maatstaven mentaal in een
ander tijdsgewricht lijkt te bivakkeren. Toch
lijkt Zalis geen hekel te hebben aan haar
vader, die op zijn beurt ook gewoon van zijn
dochter houdt. Maar in hun relatie tekent
zich een actueel conflict af, waarvoor geen
simpele oplossingen te vinden zijn. Een botsing tussen verschillende overtuigingen,
gekoppeld aan een rotsvast geloof in de
eigen waarheid. Dat maakt van The Unkosher
Truth een egodocument dat zijn vergaande
subjectiviteit (ook in de anti-esthetische
cameravoering) toch overstijgt.

Nootjes

Als je niet weet waar Yellow Box over gaat, is
de eerste scène volstrekt onbegrijpelijk. Twee
meisjes hangen giebelend over een kortegolfradio. Ze flirten met een man aan de andere
kant en geven zichzelf namen als ‘baby’ en
‘honey’. Maar nootjes verkopen, ho maar.
Terwijl dat juist hun voornaamste werk zou
moeten zijn. Regisseur en cameraman Huang
Ting-Fu nam de typische Betel Nut Beauties
als onderwerp voor zijn documentaire. In Taiwan is de bittere betelnoot vooral populair
onder vrachtwagenchauffeurs. Het kauwen
op de noot heeft een stimulerende werking,
vergelijkbaar met cafeïne of nicotine. Omdat
er zo veel verkooppunten langs de weg stonden, moesten de exploitanten op zoek naar
een opvallend uithangbord. En niets valt zo
op als schaars geklede, jonge meisjes.
Dit soort feitelijke informatie geeft Ting-Fu
niet. Met verwarrende close-ups maakt hij
een compilatie van verwarrende beelden, die

Wat de meisjes precies met de nootjes
doen, wordt helemaal niet duidelijk
ongetwijfeld nog ontregelender zijn als je het
thema niet weet. Pas na acht minuten zie je
het minieme hokje van waaruit de meisjes
werken. De nootjes zelf zie je pas veel later.
En wat de meisjes er precies mee doen, wordt
helemaal niet duidelijk.
Vaak lijkt de camera zelfs achteloos op een
tafel achtergelaten, met de on-knop per
ongeluk ingedrukt. Vanuit een laag standpunt kijk je naar een spiegel waarin een
meisje zich opmaakt. Maar op elk moment
kan een ander meisje vol in beeld stappen,
waardoor je alleen kijkt naar een stuk been
of een kort truitje. En misschien is die camera af en toe inderdaad wel gewoon achtergelaten. Het is namelijk verbazingwekkend hoe
open sommige gesprekken zijn, over seks en
drugs. Nu gaan vrouwen in een kleine ruimte
bijna automatisch giechelend over vertrouwelijke onderwerpen spreken – zie het
damestoilet – maar een mannelijke indringer
verkleint de kans aanzienlijk.

Camerawerk

Ondertussen blijft elk shot (gefilmd in
35mm) een foto. Door dat camerawerk wordt
de documentaire geen moment saai. Wat
bewonderenswaardig is, als je bedenkt dat er
op een paar vierkante meter is gefilmd. De
meisjes krijgen daardoor ook geen persoonlijkheid: het is onduidelijk waar ze vandaan

komen en wat hun achtergrond is.
Omdat het geen persoonlijke verhalen zijn,
zou je bijna verwachten dat Ting-Fu een link
zal leggen met betaalde liefde. Volgens sommige vrouwenorganisaties is het verkopen
van de nootjes namelijk een eerste stap richting prostitutie. In Yellow Box zijn de kindvrouwtjes net strippers: ze geven mannen
net genoeg om ze terug te laten komen.
Soms nemen ze wat van hun klanten aan:
iets te eten of te drinken. Maar zodra een
man om een aanraking vraagt, kan hij een
ijskoud antwoord verwachten. De meisjes zijn
bovendien niet seksueel in beeld gebracht:
de close-ups zijn registrerend en niet aftastend. Alle opsmuk die ze gebruiken om hun
klanten te lokken, de felgekleurde lampjes
en kleding, tellen in de documentaire niet
mee. Alles is in zwart-wit gefilmd. De housemuziek – de favoriete muziek van de meisjes
– wisselt Ting-Fu af met klassiek.
Hij schept daarmee een beeld van een fenomeen, zonder op achtergronden of persoonlijke verhalen in te gaan. Het onderwerp
maakt hij daarmee ondergeschikt aan het
medium en de cinematografie. Zo maakt hij
een rustig kabbelende documentaire over een
heftig, luid, gekleurd ritueel. !
Het 7de Shadow Festival vindt plaats in Amsterdam van 20 t/m
29 november. Meer informatie via www.shadowfestival.nl.

Yellow Box
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DISCOVERY CAMPUS IN ROTTERDAM

U VRAAGT, WIJ KNIPPEN

Koffietafelboeken als spin-off van televisieprogramma’s markeerden vijftien jaar geleden
het begin van het digitale tijdperk. Ze gaven
de eerste, voorzichtige aanzet tot de huidige
grootschalige diversificatie in de media.
Tegenwoordig is het immers heel normaal om
een programma, voordat het op televisie
komt, alvast voor technofielen als vodcast te
verspreiden. Bovendien worden veel programma’s naderhand via internet aangeboden en
kunnen ze voor weer andere media tot andere
versies versneden worden. Digitale televisie
biedt programmamakers bovendien extra
interactieve mogelijkheden, zodat verschillende versies van een programma kunnen
worden aangeboden aan verschillende doelgroepen. Bent u een snurker? Druk dan nu op
de rode knop!
Deze nieuwe mogelijkheden kwamen aan bod
tijdens de recente trainingssessie van
Discovery Campus in Rotterdam, dat als thema
‘Distributie’ had. Deze in Duitsland gehuisveste Europese organisatie, die zich voornamelijk
richt op coproducties van documentaires,
organiseert jaarlijks vier van deze trainingssessies. Daarnaast is er de Discovery Campus
Masterschool, een intensieve cursus waarin
filmmakers worden geholpen hun projecten
van de grond te krijgen. Deze trainingssessie
in Rotterdam was de eerste in Nederland en er
waren professionals uit een fors aantal Europese landen op afgekomen. Het aantal Nederlanders was vreemd genoeg beperkt; dat de
documentaire hier, door de hervorming van
de publieke omroep, onder druk staat, zou
reden te meer moeten zijn om deel te nemen.
Het documentairegenre is breed en in zijn
vele verschijningsvormen leunt het voor de
financiering zwaar op de omroepen. Doordat
deze wereldwijd steeds minder zelf produceren, zitten coproducties door onafhankelijke
productiehuizen in de lift. Het maken van
coproducties heeft z’n eigen dynamiek en
vergt veel geduld en overtuigingskracht van
de filmmakers, naast de broodnodige bereidheid om kennis en contacten te vergaren in
andere landen. Daarnaast lijken nieuwe media
nieuwe mogelijkheden te creëren, maar ze
veroorzaken ook onduidelijkheid. Want hoe
buit je deze nieuwe mogelijkheden optimaal
uit? En valt er eigenlijk wel extra geld mee te
verdienen?
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CONTRACT
De eerste trainingsessie begon als rollenspel,
waarin een onderhandelingssituatie over een
contract tussen een producent en een geïnteresseerde omroep werd nagespeeld. Een goed
contract is natuurlijk van groot belang, aangezien dat de juridische basis vormt van een
productie. Deze contracten tussen maker en

omroep blijken in werkelijkheid vaak verraderlijke juridische moerassen. Mede om hun
positie op lange termijn te waarborgen, willen
omroepen nogal eens rechten opeisen die ze
helemaal niet nodig hebben, soms zelfs voor
technologie die nog niet eens bestaat. Voor
filmmakers en producenten is er dus heel wat
te winnen bij goede onderhandelingen. In de

sessie werden de deelnemers dan ook opgeroepen om contracten niet direct door te
schuiven naar een advocaat, maar zich er
eerst zelf in te verdiepen. Het afsluiten van
een contract hoeft niet saai of eng te zijn.
Andere sessies draaiden om deelaspecten van
het distributieproces, vaak relatief onbekende zoals de inflight entertainment in vliegtuigen. Interessant was de casus van Beyond the
Margin, een film over het werk van John A.
Alonzo, de cameraman van Chinatown
(Roman Polanski, 1974). Filmmakers Stephanie Barr en Alex Schill hadden met de dertig

minuten aan clips van Hollywood-films die
Beyond the Margin bevat een ware juridische
rechtennachtmerrie in handen. Veelal konden zij zich echter beroepen op het Amerikaanse citaatrecht, dat onder bepaalde
omstandigheden het gebruik van korte clips
zonder het regelen van de rechten toelaat.
Indien studio’s veel geld voor een bepaalde
clip vroegen, werd gewezen op het belang
van het uitdragen van hun eigen historie,
een steekhoudend argument. Uiteindelijk
bleek ook de relatieve naïviteit van de twee
filmmakers over wat rechten kunnen kosten,
te hebben geholpen in de onderhandelingen.
Rechtenkwesties, zo betoogden zij, zijn net
een bazaar: alles is onderhandelbaar.
Het citaatrecht kwam ook ter sprake in de
presentatie over Loose Change (Dylan Avery,
2006), een film die voor tweeduizend dollar
werd gemaakt door een paar Amerikaanse
jongens en die deze zomer Google Video in
vuur en vlam zette. In eerste instantie wilde
geen omroep zijn vingers branden aan de
film, een mix van nieuwsitems en samenzweringstheorieën over 9/11. Maar na het internetsucces en navenante dvd-verkoopcijfers
blijkt nu zelfs Hollywood interesse te hebben. De boodschap aan de aanwezige filmmakers was duidelijk: een omgekeerde weg naar
de top is ook mogelijk.

NIEUWE MEDIA

ILLUSTRATIE JOCHEM BOSSELAAR

Documentaires moeten in het tijdperk van mediadiversificatie worden toegesneden op de nieuwe
vertoningsplatforms. Letterlijk: verschillende media stellen verschillende eisen aan de lengte en
stijl van een documentaire. Aan de distributie van documentaires kleven door de toename van internationale coproducties daarnaast vele rechtenkwesties. Frank de Neeve

Toch was het niet alleen documentaire wat
de klok sloeg op Discovery Campus. Via aandacht voor de nieuwe media probeerde men
ook inzichtelijk te maken op welke mogelijkheden en valkuilen een filmmaker voorbereid
moet zijn. Interessant was de presentatie
over digitale televisie en interactiviteit van
Andy Wilson van de BBC. De Britten hebben
veel ervaring met digitale televisie en de
mogelijkheden die Wilson presenteerde,
waren inderdaad ongekend. Zo liet hij zien
dat de kijker tijdens Wimbledon zelf kan kiezen welke match hij wil zien. Waarom niet,
want ze worden toch allemaal opgenomen?
Ook een fraai voorbeeld: na een aflevering
van de serie Doctor Who kun je op je mobiel
een teaser ontvangen met informatie over de
aflevering van de volgende week. Maar de
simpelste ideeën zijn toch de mooiste: Wilson
liet zien hoe een aantal BBC-programma’s
over ouderschap via het internet doorzoekbaar waren gemaakt. Kern van Wilsons presentatie: bied het publiek nieuwe manieren
van interactie. En voor programmamakers:
nieuwe technologieën bieden nieuwe manie-

ren om programma’s zo grondig mogelijk uit
te buiten.
Mark Jacobs van BBC Imagineering hield vervolgens een presentatie over mobiele toepassingen. Wie hierbij dacht aan GPRS en andere
nieuwerwetse technotalk, kwam bedrogen
uit. Jacobs’ presentatie was juist verbazend
low-tech. Zo vertelde hij over een programma
over de Britse kust, genaamd Coastline, dat
ook hier in Nederland via de kabel te zien
was. In de kustplaatsen die in het programma aan bod kwamen, organiseerden de programmamakers audiotours, gewoon met de
mobiele telefoon en korte routebeschrijvingen per sms. Als in een museum konden de
verstokte couch potatoes zo in hun eigen stad
of streek wandelen en er onderweg hopelijk
nieuwe dingen zien. Jacobs omschreef deze
verbreding van de mogelijkheden voor programmamakers als een extra gereedschapskist, niet eens zo heel ver verwijderd van
programma’s maken zelf.

VERSCHILLEN
Ten slotte werd gesproken over hoe je je
eigen werk succesvol aan de omroepen kunt
aanbieden. Hierbij kwam onder meer de logische gedachte ter sprake, dat opnemen op
HD een programma future proof maakt. Verder zullen makers veel meer dan nu het geval
is, verschillende versies van hun film moeten
maken om die geschikt te maken voor de
eisen die de verschillende media stellen.
Denk hierbij aan verschillen in lengte, zoals
bij documentaires al gebruikelijk is, maar ook
verschillen in stijl, bijvoorbeeld een versie
zonder presentator voor de internationale

NA EEN AFLEVERING VAN
DOCTOR WHO KUN JE
OP JE MOBIEL EEN TEASER
ONTVANGEN VOOR DE
VOLGENDE WEEK
markt. Want programma’s worden niet alleen
gekocht vanwege hun kwaliteit, maar ook
omdat ze in een bepaald slot of format passen. Dus wilt u een versie van vijf minuten
voor de mobiele telefoon? U vraagt, wij knippen! Dat werd de deelnemers van de trainingssessie met name op het hart gedrukt:
bedenk wie je kunt verleiden om jouw film te
zien, in wat voor versie dan ook. !
Voor meer info, zie: www.discovery-campus.de.
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De maatschappelijke veranderingen die
Nederland in de jaren zestig onderging,
waren zo ingrijpend dat een Britse journalist
in 1967verkondigde: ‘De Nederlanders zijn
niet langer saai!’ Tot aan de jaren zestig
stond Nederland bekend als een ouderwets,
conservatief land waar verschillende religieuze en niet-religieuze groeperingen elkaar in
balans hielden (verzuiling) en de industrialisatie pas laat op gang was gekomen. Dit
beeld veranderde halverwege de jaren zestig
toen Nederland plots een voorloper van tolerantie en vooruitgang werd. De deconfessio-

nalisering en de daarmee verbonden geleidelijke ontzuiling van de Nederlandse samenleving zorgden er onder meer voor dat de traditionele, preutse kijk op seksualiteit verdween. Homoseksualiteit, scheidingen en
anticonceptie werden steeds meer geaccepteerd en wetten rondom seksualiteit en pornografie werden aangepast en gemoderniseerd. Erotiek begon het dagelijks leven
steeds sterker te bepalen, wat onder meer
zichtbaar werd in een toename van erotiek
op reclameborden en in tijdschriften, boeken
en films. In 1965 werd Amsterdam in De Telegraaf zelfs uitgeroepen tot ‘Mekka voor
homoseksuelen’ en eind jaren zestig werd de
stad gezien als een van de belangrijkste centra van de seksuele revolutie in Europa.
Maar was Nederland toen daadwerkelijk al zo
progressief? Niet iedereen kon of wilde zijn
nieuw gewonnen losbandigheid direct uitleven. De onophoudelijke intocht van erotiek
in het dagelijks leven ontstemde meer traditionele geesten en enkele politici en gezaghebbende personen deden hun best de seksuele liberalisering te stoppen dan wel te vertragen. Een onderzoek naar de acceptatie van
Amerikaanse sexploitation-films in Nederland
in de jaren zestig laat zien dat dit ten minste
ten dele is gelukt.

Seks

De filmwereld vormt een belangrijke indicator voor de mate van seksuele liberalisering
in Nederland. Erotiek werd in films steeds
explicieter, sexy evolueerde tot seks en vrij
snel leek alles van voorgaande jaren heel
onschuldig vergeleken met nieuwe trends.
Sexploitation-films (van ‘sex exploitation’)
kwamen op aan het begin van de jaren zestig, als opvolger van de nudies, burlesque
films en nudist pics. Als subgenre van de
exploitation-film, ofwel onafhankelijk geproduceerde lowbudget films die vaak verboden
onderwerpen als drugs, ziektes en geweld op
een sensatiebeluste manier exploiteerden,
richtte de sexploitation-film zich vooral op
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1928 tot aan zijn ontbinding in 1977 moest
elke film voor publieke vertoning goedgekeurd worden. De films werden voornamelijk
om politieke, ethische of morele redenen
gecensureerd. Hoewel het aantal erotisch
getinte films in de naoorlogse periode klein
was, werden deze films door de CCF toch goed
in de gaten gehouden. Hun erotische inhoud
werd vaak als immoreel bestempeld; scènes
waarin naakt te zien was werden als aanstootgevend ervaren en moesten verwijderd
worden, anders werd de film niet voor publieke vertoning toegelaten. Ook onderwerpen
als homoseksualiteit, abortus, prostitutie en
overspel waren gevoelige punten. Een vergelijking met de keuringsoordelen in landen als
Engeland, Zweden of Denemarken laat echter
zien dat de Nederlandse filmkeuring niet erg
uit de pas liep. Een groot aantal in Nederland
verboden films verkreeg ook in deze landen
geen vergunning voor publieke vertoning.

aangeboden, meestal met een andere titel of
in gewijzigde samenstelling. Zo werd Russ
Meyers Finders Keepers, Lovers Weepers
(1968) in totaal vier keer bij de CCF aangeboden. Zonder succes overigens; de film mocht
toen niet in de Nederlandse bioscopen worden getoond. Volgens het oordeel van de
keuringscommissie was de film slechts een
‘opeenhoping van obsceniteiten en scènes
van sadistische aard’ en daarom ‘strijdig met
de goede zeden’.
Opmerkelijk genoeg werden blijkbaar meer
Europese dan Amerikaanse seksfilms ter keuring aangeboden en ook goedgekeurd.
Exploitation-deskundige en Doris Wishmanbiograaf Michael Bowen van de New York
University schrijft dit toe aan de grotere
openhartigheid en explicietheid van Amerikaanse sexploitation-films. Andere verklaringen voor de versterkte import van Europese
films zijn mogelijk, zoals politieke redenen,

Het bioscoopbezoek stimuleren lukte niet
meer na de opkomst van hardcore porno
en video in de jaren zeventig
verhoogde importkosten of simpelweg lokale
smaakverschillen. Af en toe omzeilden Nederlandse distributeurs het dilemma door films
uit de Verenigde Staten via Duitsland te
importeren. Zo zijn vrijwel alle films van Joe
Sarno via Duitsland naar Nederland gekomen.
Dit verklaart ook waarom sommige Amerikaanse sexploitation-films hier alleen onder
hun Duitse titel bekend waren. Sarno’s Marcy
(1969) werd in Nederland bijvoorbeeld gedistribueerd onder de titel Heiße Stuten.
Gezien de drastisch veranderende opvattingen over seksualiteit werd het al aan het

Tegengas

de component ‘seks’. Anders dan bij zijn
voorgangers ging het bij de sexploitationfilm niet alleen om het (al dan niet suggestief) tonen van blote lichaamsdelen, maar om
het daadwerkelijk uitbeelden van seksuele
handelingen. Met het begin van de grootschalige productie van dergelijke films in de
Verenigde Staten vanaf 1963 brak het tijdperk aan van sexploitation-iconen als tietenkoning Russ Meyer (Faster Pussycat! Kill!Kill!,
1965), de Grand Dame of the Grindhouse
Doris Wishman (Deadly Weapons, 1973),
sleazemeister Joe Sarno (Come Ride the Wild
Pink Horse, 1967) en de koning van de chicerotica Radley Metzger (Therese & Isabelle,
1968). De sexploitation-film was een apart
genre geworden.
De filmcensuur speelde een belangrijke rol bij
de opkomst van de sexploitation-film in
Nederland. Sinds de oprichting van de Centrale Commissie voor Filmkeuring (CCF) in

Hoewel de seksuele revolutie in Nederland al
in gang was gezet, was het tonen van seks in
film nog lange tijd min of meer taboe. Sterker nog, toen in de jaren zestig steeds meer
sexploitation-films werden geïmporteerd probeerde de CCF zelfs tegengas te geven door
een striktere censuur toe te passen, in plaats
van de censuur aan te passen aan de veranderende maatschappelijke normen. Het
gevolg waren talloze gecensureerde en verboden films. Deze ontwikkeling zorgde voor
grote onvrede bij zowel de fans van de pikantere films als de filmindustrie. Enerzijds
stond de rem op zulke bioscooptrekkers een
gezonde ontwikkeling van het bioscoopwezen in de weg; anderzijds ontbraken duidelijke richtlijnen en overtuigende argumenten
voor de beslissingen van de CCF, zodat importeurs noch producenten wisten waar ze aan
toe waren.
Principieel mocht een film slechts één keer
ter keuring en een enkele keer ter herkeuring worden aangeboden. In de praktijk werden de films echter vaker ter (her)keuring

ILLUSTRATIES: FILMMUSEUM

Sexploitation-films verschenen in de
jaren zestig steeds vaker in de Nederlandse bioscoop, terwijl ze enkele
jaren eerder nog taboe waren. Films
van regisseurs als Russ Meyer, Doris
Wishman en Radley Metzger profiteerden van de drastische veranderingen
die de maatschappij doormaakte: de
overgang van conservatief naar progressief Nederland.
Kathleen Lotze en Wei-Ti Wu

Amerikaanse sexploitation in de jaren zestig in Nederland
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Van den Vos Reynaarde

Antisemitische
tekenfilm

Vraag

Seks zorgde voor opwinding en amusement
en bioscoopeigenaren beseften vrij snel zijn
genezende werking ten opzichte van het

In de jaren vijftig en zestig bestond
ongeveer een vijfde van alle geïmporteerde films uit seksfilms

dalende bioscoopbezoek. De socioloog Peter
Cuijpers, die in de jaren zestig voor het eerst
onderzoek deed naar seksfilms in Nederland,
constateerde dat er in de jaren vijftig en zestig ongeveer een vijfde van alle geïmporteerde films bestond uit seksfilms. Het tijdelijke
herstel van de filmindustrie in de jaren zestig
kon dan ook ten dele worden toegeschreven
aan de versterkte opkomst van dit type films.
De vraag naar seks werd groter en filmtheaters wilden aan deze vraag tegemoetkomen.
Het was dus niet verwonderlijk dat meerdere
filmtheaters zich gingen specialiseren in
seksfilms. De vijf bekendste seksbioscopen in
Nederland waren Parisien en Centraal in
Amsterdam, Centraal in Rotterdam, Flora in
Den Haag en Palace in Utrecht. Zelfs in kleine
steden met slechts twee bioscopen, vertoonde vaak ten minste één regelmatig seksfilms.
Opmerkelijk genoeg werden Amerikaanse
sexploitation-films, als ze eenmaal door de
filters van de keuring waren gekomen, vaak
in mainstream bioscopen vertoond, bijvoorbeeld in het Amsterdamse City, terwijl seksbioscopen zoals Parisien en Centraal zich
meer op seksfilms uit Europa concentreerden.
Ondanks de toenemende tolerantie ten
opzichte van seks in het dagelijks leven hadden deze bioscopen nog lange tijd een
ongunstige reputatie. Volgens Cuijpers kwam
dit niet zozeer door het type films, maar door
het type bezoekers. Kijken naar seksfilms
was vies en dat deed je stiekem. Tijdens de
pauzes bleef je dan ook zitten en verroerde je
geen vin, uit angst betrapt te worden. Ook
ging een bezoek aan seksfilms gewoonlijk
gepaard met slappe excuses. Cuijpers noemt
er een aantal in zijn boekje, waaronder ‘ik
ben na een half uur weer weggehold’, ‘ik heb
zelden zo gelachen’, ‘een kennis sleepte me
mee’, ‘ik werd overvallen door een plensbui’
of ‘ik heb nu eenmaal wetenschappelijke
belangstelling voor de cultureel geconditioneerde varianten van het basispatroon van
de Westerse erotiek’.

Smeuïg

In advertenties van sexploitation-films werden vooral de verboden onderwerpen uitgelicht. Zo vond men Carmen Baby (Radley
Metzger, 1967) wellicht onvoldoende ontuchtig klinken en voegde men op de Nederlandse
filmposter ‘sexy’ aan de titel toe. Vaak werden ook taglines zoals ‘een verboden liefde’
en ‘ontbeteugelde oerdriften van immorelen’
smeuïg en uitvergroot gebracht. De posters
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en advertenties in de vitrines van de bioscopen zelf moesten overigens ook officieel
goedgekeurd worden. Elke donderdag, de dag
waarop de nieuwste films uitkwamen,
bezochten leden van de CCF de bioscopen om
te controleren of ze zich aan de censuurregels hielden. Tepels en geslachtsdelen hoorden dan met behulp van bijvoorbeeld stickers
te worden bedekt. Vaak was het zo dat in
deze posters en advertenties beduidend minder onthuld mocht worden dan in gewone
tijdschriften of dagbladen.
In de loop der jaren zorgden versoepelingen
in de censuur en de veranderende moraal
voor een grotere vraag naar grafisch explicietere films. Halverwege de jaren zestig bevatten sexploitation-films naast steeds explicietere seks ook meer geweld en horror. Terwijl
seksfilms, en in het bijzonder sexploitationfilms, oorspronkelijk een middel waren om
het dalende bioscoopbezoek tegen te gaan,
lukte dat na de versterkte opkomst van hardcore porno (met Gerard Damiano’s Deep Throat in 1972 als eerste grote succes) en de
komst van video in de jaren zeventig niet
meer. Men hoefde zich voor de verboden
filmpjes tenslotte niet meer stiekem naar de
publieke seksbioscopen te reppen, maar kon
ze voortaan anoniem thuis genieten. Seksbioscopen als Centraal en Parisien werden overbodig en sloten uiteindelijk hun deuren. Ook
in de reguliere bioscopen verdween de sexploitation-film. Na lange worstelingen werd
de CCF vervangen door zelfcensuur. De sexploitation-film maakte uiteindelijk plaats
voor hardcore porno. Ondanks dat er tegenwoordig geen sexploitation-films meer worden geproduceerd leeft dit genre nog voort in
vorm van retrospectieven op festivals. Bovendien zijn er de laatste tijd een groot aantal
sexploitation-films heruitgegeven op dvd. !
Dit artikel is een samenvatting van een onderzoek van
Kathleen Lotze en Wei-Ti Wu aan de Universiteit van
Amsterdam onder begeleiding van Karel Dibbets, tot stand
gekomen in samenwerking met Michael Bowen van de New
York University. Veel informatie is afkomstig uit de originele
keuringsdossiers van de CCF (Nationaal Archief in Den Haag).
Andere bronnen
Sex in films. Peter Cuijpers, Utrecht 1971. Over seksfilms in
Nederland in de jaren vijftig en zestig.
Nieuw Babylon in aanbouw. James Kennedy, Amsterdam 1995.
Over Nederland in de jaren zestig.
De erotiek van het dagelijks leven. Jan Blokker, Zaandijk 1960.
“Bold! Daring! Shocking! True!”: A History of Exploitation Films,
1919-1959. Eric Schaefer, Durham North Carolina 1999.
(Eric Schaefer is op dit moment bezig met een overzichtsboek
van de sexploitation-film: Massacre of Pleasure: A History of
Sexploitation Films, 1960-1979.)

gerestaureerd
Een van de meest geruchtmakende films uit de Nederlandse filmgeschiedenis
werd vorig jaar teruggevonden in het Duitse Bundesarchiv en onlangs gerestaureerd door het Nederlands
Filmmuseum. Een abjecte
productie, maar met animatie van hoge kwaliteit.
Egbert Barten
Het gaat om de antisemitische Van den Vos
Reynaarde (1943), een van de eerste gekleurde tekenfilms in Nederland, gemaakt door
een veertigtal tekenaars en animators van
het Haagse filmbedrijf Nederland Film onder
regie van Th.E. van Putten. Het was het
meest prestigieuze filmproject van deze in
1941 opgerichte filmmaatschappij, die
gericht was op het maken van culturele en
propagandistische korte documentaires,
speelfilms en animatiefilms. Van den Vos Reynaarde werd vanaf 1941 gemaakt in Agfacolor voor een enorm bedrag en was in april
1943 gereed voor een voorvertoning voor
financiers en medewerkers. Die vertoning
vond plaats op 25 april in de Ufa-bioscoop
Asta in Den Haag, tegenwoordig een disco. In
de herinnering van een van de animators die
deze voorstelling bijwoonde ‘zag het er zwart
van de NSB’ers’. De film werd daarna om
onnaspeurbare redenen niet uitgebracht in
de bioscoop en verdween om pas aan het
eind van de vorige eeuw weer deels op te duiken.

Jodocus (voor de minder goede verstaander
draagt hij een rudimentaire gele vlek op zijn
revers), dat zich inlikt bij de nieuwe koning
Boudewijn (niet voor niets een ezel) en zich
bij hem populair maakt door hoge belastingen te heffen. Ook roepen Jodocus en de
andere neushoorndieren die hij van ver meebrengt op tot ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’, wat leidt tot intersoortelijk paren
met de meest vreemdsoortige wezens tot
resultaat. Natuurlijk worden de neushoorndieren uiteindelijk door de woedende menigte in zee gedreven en loopt het in dit antisemitische sprookje dus allemaal goed af.

NSB

Cliffhanger

Van den Vos Reynaarde valt inhoudelijk te
beschouwen als een soort antisemitisch vervolg op het Middeleeuwse Reinaert-verhaal.
Het werd gebaseerd op een boek van Robert
van Genechten, vormingsleider van de NSB
en tijdens de oorlog procureur-generaal bij
het Haagse gerechtshof. In het verhaal wordt
het idyllische dierenrijk waarin Reinaert de
Vos leeft na de dood van de leeuwenkoning
Nobel bedreigd door het ‘neushoorndier’

Het eerste deel van de film werd al in 1991
gevonden, eveneens in het Bundesarchiv, en
kort daarop door het Filmmuseum gerestaureerd. Dat fragment stopte net op het
moment dat de rassenvermenging van de dieren zou beginnen, dus we mogen wel zeggen
dat we al die jaren een heuse racistische cliffhanger hebben meegemaakt. Nu is ook de
rest teruggevonden, zodat deze controversiële film in volle glorie vertoond kan worden
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einde van de jaren zestig steeds lastiger voor
de CCF om films op grond van morele redenen
te censureren. Als gevolg hiervan werd de
censuur eind jaren zestig een stuk milder.
Sexploitation-films die in eerste instantie
verboden waren, kregen alsnog groen licht
voor vertoning. In het oordeel van de herkeuring van Sarno’s Come Ride the Wild Pink
Horse staat bijvoorbeeld dat ‘de film wel vele
scènes van ontblote vrouwenlichamen toont,
maar dat deze scènes niet prikkelend op de
toeschouwer werken’ en dat ‘veel indringende liefdesscènes in veel andere films zijn toegelaten, terwijl de hier vertoonde scènes vrij
onschuldig aandoen, waarbij bovendien een
aantal situaties een eerder lachwekkend
effect hebben’. Zo mocht de film slechts één
maand nadat hij was afgekeurd, alsnog in de
bioscopen worden vertoond.

Wat komt er uit het ei? Rassenvermenging in Van den Vos Reynaarde.

Jodocus het neushoorndier roept
op tot ‘vrijheid, gelijkheid en
broederschap’, wat leidt tot het
intersoortelijk paren der dieren
met de meest vreemdsoortige
wezens tot resultaat
en bewaard kan worden voor het nageslacht.
De film mag dan inhoudelijk abject zijn, we
kunnen tevens constateren dat de Nederlandse animators (voor de oorlog grotendeels
geschoold bij de Filmstudio van George Pal in
Eindhoven) in de oorlog een hoog peil hadden bereikt en een film van Disney-achtige
animatiekwaliteit konden maken.
Begin november is Van den Vos Reynaarde
voor het eerst sinds 1943 openbaar vertoond
op het Holland Animation Film Festival. We
hopen dat de Filmmuseum-Biënnale volgend
jaar deze film, samen met enkele andere
recent gerestaureerde Nederlandse animatiefilms (waaronder Marten Toonders Das musikalische Auto), ook op het programma zal
zetten. !
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: Zwartboek
De filmverboeking
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Soldaat van Oranje (1977) tonen
regisseur Paul Verhoeven en scenarist Gerard
Soeteman Nederland in de Tweede Wereldoorlog als een kneuterig landje, bevolkt door
mensen die een praktische instelling prefereren boven vaderlandsliefde en medemenselijkheid. In een veelzeggende scène verkopen
twee krantenjongens een editie waarin de
Duitse bezetter de eerste discriminerende
maatregelen tegen joden afkondigt. Ze veinzen een joodse arbeider, die een zware kar
over een bruggetje probeert te duwen, te helpen, maar boven op de brug gekomen rijden
ze de wagen het water in. Niet veel later zien
we iemand een verzetsstrijder verraden in
ruil voor geld. Het beeld dat blijft hangen, is
dat van een land van hufters en handelaars.
Soldaat van Oranje is een cynische afrekening
met de oorlogstijd. De hoofdpersoon,

Niels Bakker

gespeeld door Rutger Hauer, hoopt door in
het verzet te gaan een oorlogsheld te worden, maar speelt helemaal niets klaar. Het
grootste deel van de tijd zit hij veilig in Engeland, in het optrekje van koningin Wilhelmina, en de spaarzame acties die hij uitvoert op
eigen bodem mislukken. Aan het eind van de
film is Nederland bevrijd en wordt Wilhelmina
onder luid gejuich onthaald. Zonder enige
koninklijke waardigheid strompelt ze in de
richting van haar paleis. Tegen Hauer mompelt ze zo gehoopt te hebben dat het in de
oorlog gebombardeerd zou zijn.
Soldaat van Oranje is nog heel erg een film
van de jonge en rebelse Verhoeven, die in de
jaren ervoor de melige komedies Wat zien ik?
(1971) en Keetje Tippel (1975) had gemaakt.
Hoe anders qua toon is bijna dertig jaar later
Zwartboek: de spot heeft plaatsgemaakt voor

serieus engagement. Verhoeven (scenario en
regie) en Soeteman (scenario) zijn ouder
geworden, hun film volwassen. Maar de
boodschap is dezelfde: veel Nederlanders verdienen geen schoonheidsprijs voor hun
daden in de oorlog. Van het in de naoorlogse
jaren heersende heroïsche gevoel wordt door
hen weinig heel gelaten.

Zwartboek de film

Want ook in Zwartboek bereikt het verzet bar
weinig. De acties die het uitvoert mislukken
hopeloos, of het nu gaat om het transporteren van wapens, een ontvoering of het
bevrijden van door de Duitsers gearresteerde
verzetsmensen. Deels komt dit door pech,
deels door verraders in hun midden. De film

De boodschap van Zwartboek is dezelfde als die van Soldaat van Oranje: veel Nederlanders
verdienen geen schoonheidsprijs voor hun daden in de oorlog
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speelt aan het eind van de oorlog, als het
onderscheid tussen goed en kwaad steeds
schimmiger wordt. Veel verzetsmensen werken in het geheim samen met de bezetter.
Soms gedwongen, soms vrijwillig, maar vrijwel altijd met het doel hun eigen hachje te
redden of er zelf (financieel) beter van te
worden.
Verhoeven en Soeteman schetsen een beeld
van een land waarin niemand te vertrouwen
valt, omdat niemand zijn volledige identiteit
prijsgeeft. Dat doet denken aan de thematiek
uit de Tweede Wereldoorlog-boeken van Willem Frederik Hermans: omdat ieder mens
slechts een klein radertje is in een groot netwerk, en zodoende beschikt over beperkte
kennis van de mensen die hem of haar
omringen, is niemand helemaal ‘kenbaar’ (en
daarmee betrouwbaar).

Jodin
Daarmee worstelt in het bijzonder hoofdpersoon Rachel Steinn (gespeeld door Carice van
Houten), een jodin die aan het begin van de

film haar familie verliest. Tijdens hun vlucht
door de Biesbosch naar bevrijd gebied overvalt een colonne Duitsers de boot waarop ze
zitten; Rachel is de enige die overleeft. De
joden op de boot blijken slachtoffer van een
complot, dat pas aan het einde van de film
wordt opgehelderd. In de tussentijd belandt
Rachel in het verzet, waarvoor ze de
opdracht krijgt te infiltreren op het hoofdkantoor van de Sicherheitsdienst. Ze moet
daar niet alleen aanpappen met opperbevelhebber Müntze, om zo te voorkomen dat een
groep gijzelaars ter dood wordt veroordeeld,
maar ze moet ook een microfoontje installeren waarmee een andere SD’er, de sadistische
Franken, kan worden afgeluisterd.
Rachel speelt dus een dubbelrol, maar in
tegenstelling tot andere personages met
meerdere petten, zijn haar motieven zuiver.
Ze bedriegt niemand; zelfs aan Müntze, op
wie ze echt verliefd wordt, biecht ze haar
ware intenties op. Tegelijkertijd blijft ze het
verzet trouw. Wat dat betreft vormt Rachel
voor de kijker een moreel baken in de chaos

van de oorlog. Hetzelfde geldt voor Müntze,
die onderhandelt met de verzetsstrijders – in
nazi-mond ‘terroristen’ – en daarmee de
regels van het Duitse leger overtreedt om te
proberen een einde te maken aan de gewelddadigheden.

Karikaturaal
Hoewel Verhoeven en Soeteman een goed
doortimmerd scenario in handen hadden,
komt het niet overtuigend uit de verf. De
bedoeling was de partijen in ‘grijstinten’ –
zoals Verhoeven het noemt – neer te zetten:
in het verzet zitten ‘slechteriken’ en er zijn
ook ‘goede’ Duitsers. Daardoor is het voor
een joods meisje ook mogelijk verliefd te
worden op een hoge SD’er. Maar de personages zelf hebben die grijstinten niet. Zo vormen Müntze en Franken in alles elkaars
tegenpolen: de zachtaardige, postzegels verzamelende, charmante opperbevelhebber versus zijn ranzige, ruwe, bloeddorstige adjudant. Twee tamelijk karikaturale personages.
Maar erger is dat Zwartboek boordevol zit. Er
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De roman heeft meer aandacht voor Rachels worsteling in de liefde:
kiezen tussen SD’er Müntze en verzetslid Hans
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Perspectief
Omdat in de film slechts een handvol scènes
zitten waarin Rachel niet voorkomt, was het
mogelijk de novelization vanuit haar perspectief te vertellen (de scènes zonder haar worden door andere personages aan haar verteld). Dat blijkt een slimme zet: het geeft de
lezer inzicht in wat Rachel denkt en voelt.
Het eerste is belangrijk, omdat zij – grotendeels door toeval – stukje bij beetje het complot ontrafelt. Bepaalde bruggetjes die je in
de film door het hoge tempo gemakkelijk
mist krijg je in de roman wel mee, omdat ze
via haar gedachten worden beschreven. Ook
ontstaat een beter beeld van haar houding
ten opzichte van de andere personages; de
roman heeft meer aandacht voor haar worsteling in de liefde – kiezen tussen SD’er Müntze
en verzetslid Hans – die in de film nauwelijks
naar voren komt. Maar belangrijker nog is dat
de inner speech-passages het makkelijker
maken met haar mee te leven; we leren haar
nu immers van binnenuit kennen.

REEM
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Zingen
En zo zijn er meer voorbeelden te noemen.
Het begin van de roman heeft veel aandacht
voor Rachels verleden als zangeres. In de film
zit slechts één scène waarin naar dit verleden
verwezen wordt, als Rachel een plaat draait
en Rob, een jongen bij wie ze kort ondergedoken zit, hoort dat zij degene is die zingt.
Hoewel het details zijn, maken ze duidelijk
dat een rol spelen Rachel op het lijf geschreven is; bovendien onderstrepen ze het motief
dat in het hele verhaal terugkomt – iedereen
speelt een rol.
Zowel als het gaat om (met name) het personage van Rachel als wanneer het gaat om de
thematiek geeft de novelization een betere
uitwerking van het verhaal dan de film. Ook
bouwt het boek meer rustpunten in, met
name in de vorm van Rachels gedachten en
de dialogen, terwijl de film helemaal
gestuurd wordt door elkaar snel opvolgende
gebeurtenissen. Het boek Zwartboek laat zo
zien dat een novelization meer kan zijn dan
alleen een herhaling van de film: het kan
bepaalde accenten verleggen, bijvoorbeeld
doordat het mogelijk is karakters van binnenuit te beschrijven. Bovendien laat de
novelization zien dat boeken een grotere
informatiedichtheid hebben dan films: wat
voor 138 minuten film veel te veel is, kan
goed worden beschreven in iets meer dan
tweehonderd pagina’s. !
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In Skrien nummer 4 (mei 2006) maakte hoogleraar Jan Baetens een onderscheid tussen
een commerciële en literaire variant van de

Enkele toegevoegde scènes verduidelijken
haar motieven. Op één van de eerste bladzijden heeft Rachel een gesprekje met de boerin
bij wie ze ondergedoken zit, dat in de film
ontbreekt. Als een groep geallieerde vliegtuigen overvliegt om Duitsland te bombarderen,
roept Rachel: ‘Gooi ze maar plat! Gooi de hele
boel maar plat. Ja!’ De vrouw vindt, dat dat
‘niet erg christelijk’ klinkt, waarop Rachel
haar toebijt: ‘Dat is nou het oude testament.
Oog om oog, tand om tand. Gerechtigheid.’
Niet alleen blijkt hieruit de gespannen verhouding tussen joodse en niet-joodse Nederlanders tijdens de oorlog – een belangrijk
motief in film en boek – ook verwijst de dialoog naar het slot van het verhaal, als Rachel
zelf moet beslissen of ze daadwerkelijk wil
leven volgens het principe van ‘oog om oog,
tand om tand’. En naar het moment dat
Müntze haar vertelt dat ook hij zijn familie
verloor in de oorlog – door een bombardement op Hamburg. Dat Rachel dan beseft dat
Duitsers ook het slachtoffer zijn van de oorlog, komt tegen de achtergrond van deze uitspraken sterker naar voren.

In de achttiende
aflevering van de
Boekverfilming:
een regiedebuut,
gebaseerd
op een
schrijfdebuut.
De verfilming van
Jonathan Safran
Foers Everything
is Illuminated
roept de vraag
op in hoeverre
literaire
originaliteit in
film vertaald kan
worden.
Harry Peters

Zwartboek de roman

novelization. Zwartboek behoort tot de eerste
categorie: het boek is een initiatief van filmproducent Fu Works, dat uitgeverij Podium
inschakelde om het uit te brengen. Zoals bij
de meeste commerciële novelizations, moest
de roman Zwartboek zo veel mogelijk op de
film lijken. Er zijn dan ook geen wijzigingen
aangebracht in het plot – op het verwijderen
van de Israëlische raamvertelling na – en alle
personages en gebeurtenissen uit de film zitten ook in het boek. De novelization wil,
kortom, zo veel mogelijk een herhaling zijn
van de film, zodat de lezer deze nog eens kan
beleven.
De auteurs, Laurens Abbink Spaink en Erik
Brus, hadden veel overleg met Verhoeven en
Soeteman en Abbink Spaink kon tijdens het
schrijven ook de film zien, maar ze baseerden
zich toch vooral op het scenario. Dat is waarschijnlijk de reden dat er vrijwel geen
beschrijvingen in het boek zitten. Op basis
van de roman is het onmogelijk om te weten
hoe de wereld van Zwartboek eruitziet. Voor
de lezer die de film heeft gezien (en op wie
de novelization primair mikt) vormt dit
natuurlijk geen belemmering: die maakt zich
een voorstelling met de filmbeelden in het
achterhoofd.
Daarentegen bevat het boek wel veel gebeurtenissen, details en dialogen die niet in de
film voorkomen. Vaak gaat het om toevoegingen die meer inzicht geven in de personages of een motief verduidelijken – precies
wat in de film onvoldoende gebeurt.

BOEKVERFILMING:
EVERYTHING IS ILLUMINATED

zijn veel personages, die ook nog eens stuk
voor stuk ontmaskerd moeten worden. Dat
zorgt voor een groot aantal plotverwikkelingen; het resultaat is een film die met 138
minuten aan de lange kant is, maar gerust
had kunnen worden opgerekt tot drie uur of
langer.
Misschien was dat wel beter geweest: het had
ten minste de tijd gegeven om bij dingen stil
te staan. Nu wordt de kijker in sneltreinvaart
meegesleurd van de ene in de andere scène,
met nauwelijks gelegenheid na te denken
over de beweegredenen van personages of
over de betekenis van gebeurtenissen. Laat
staan dat er een emotionele band ontstaat
met de personages – zelfs bij Rachel is dat
moeilijk.
De grootste vraag bij het lezen van de novelization was dan ook, of de schrijvers wel deze
betrokkenheid en ruimte voor reflectie hadden weten te creëren.

eerste boek schrijven alsof het hun enige
publicatie zal worden. Meerdere verhaallijnen, meervoudige perspectieven, verwijzingen naar de actualiteit, directe emoties, uitweidingen, name-dropping, terzijdes en
woordgrappen: alles moet erin want er valt
zo veel te vertellen. Een van de recente internationale debuutromans die aan deze
omschrijving voldoen is Everything is Illuminated (Alles is verlicht) van Jonathan Safran
Foer uit 2002. Overal een bestseller, ook in
Nederland.
Het debuut van de jonge Amerikaan (1977)
viel direct op door zijn complexiteit en originaliteit. Het hoofdverhaal gaat over de jonge
Oekraïener Alex, die gids is voor een reisbureau dat door z’n grootvader wordt gerund.
Wanneer een joodse jongeman uit New York
(met de naam Jonathan Safran Foer) wil uitzoeken welke vrouw in 1942 zijn opa uit de
handen van de nazi’s heeft gered, biedt Alex
zijn diensten aan. Als reisleider zal hij hem,
in de auto met opa (die blindheid voorwendt), naar het dorp rijden. Zijn gebrekkige
Engels veroorzaakt vele misverstanden en de
reisgenoten (Jonathan, Alex, de antisemitische grootvader en een hond Sammy Davis
Junior Junior) geraken in bizarre situaties.
Van het dorp Trachimbrod, waar de voorouders van Jonathan moeten hebben gewoond,
zijn bijna alle mensen door de nazi’s omgebracht en het dorp zelf is van de kaart verdwenen – maar de vrouw weten ze te vinden.
Alex doet verslag van hun ervaringen, leest
de roman die Jonathan hierover schrijft en
correspondeert met zijn ‘held’ Jonathan.
Het onderzoek dat de fictieve Foer doet naar
zijn voorouders levert, in de vorm van een
geschiedschrijving, als het ware een boek binnen het boek op en met de correspondentie
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NA ELKE OPMERKING OF
VREEMDE UITSPRAAK
VOLGT EEN CLOSE-UP
VAN DE HOND

De film vertelt het verhaal van Jonathan,
Alex, opa Alex en de hond Sammy Davis
Junior Junior op reis door de Oekraïne. In
het prachtig desolate landschap (de opnamen
vonden overigens in Tsjechië plaats) voert de
reis langs vervallen woningen naar de plaats
waar vroeger Trachimbrod lag. Door de ontmoeting met de oude vrouw komen ze achter
de werkelijke loop van de geschiedenis.
Het was een slecht idee Elijah Wood te casten
als Jonathan Safran Foer, met een bril die
een strippersonage van hem maakt. Foer
moet met hem hebben ingestemd, want als in
de eerste scène Wood bij het graf van zijn
grootvader staat komt de echte Foer met een
blazer de bladeren verwijderen. De thematiek
van de film vereist een karakterontwikkeling,
waardoor de betekenis van de speurtocht in
het verleden duidelijker zou worden. Door de
robotachtige vertolking van Wood blijft die
ontwikkeling volledig achterwege. Hij is
slechts een emotieloze verzamelaar van het
verleden, die niet bij het ontdekte is betrokken en niet past binnen de stijl van de film.
Zijn grote bril heeft een averechts effect. In
feite vervreemdt het van de vervreemding.
Want juist vervreemding heeft het uitgangspunt voor de filmstijl gevormd.
De vormgeving, locatiekeuze en aankleding
zijn opvallend. Alles lijkt een kwartslag
gedraaid – vooral het personage van Alex
Perchov. Zijn kleding, kettingen, taalgebruik
en naïeve houding maken hem zeer bijzonder
en uitermate geschikt om allerlei vooroordelen over Amerikanen in de mond te leggen.
Het is met dit personage dat Liev Schreiber
zijn eerste regisseurstap in de richting van
Wes Anderson (The Royal Tenenbaums, 2001;
The Life Aquatic with Steve Zissou, 2004) lijkt
te zetten.
De andere rollen zijn veel serieuzer. Nog niet
eens die van rockartiest Eugene Hutz, die als
Alex zijn filmdebuut maakt en flink mag uitpakken. Hij komt zelfs op een station zijn
eigen rockgroep Gogol Bordello tegen, al

FOER ALS BLADBLAZER

in 2007 te verfilmen. Deze gerenommeerde
scenarioschrijver (Forrest Gump, 1994; The
Horse Whisperer, 1998; The Insider, 1999;
Munich, 2005) zal daaraan nog een hele klus
hebben. Het is interessant om te zien, of hij
net zo veel zal weglaten als Liev Schreiber in
Alles is verlicht.

ER WORDT WEL EENS beweerd dat hedendaagse schrijvers hun

32 Skrien november 2006

De filmbewerking gaat vrij ver. Allereerst
door het weglaten van de tijdlagen en de
ingevoegde presentatievormen (de kroniek
en de correspondentie) van het boek. Jonathan schrijft niets op en wordt vooral als collectioneur opgevoerd. Daarmee verdwijnt
eigenlijk de noodzaak om dezelfde naam
(van Foer) aan te houden (een verzamelaar is
ten slotte geen schrijver) en dit betekent ook
dat de hele geschiedschrijving over de periode 1791-1942 niet in de film zit. Alle bijbehorende grappen en spot (onder meer over
de Rechtstaanden en de Onderuitgezakten in
de oude sjtetl) konden hierdoor geen plaats
krijgen.
Het motief tot deze weglating ligt ongetwijfeld in de noodzaak binnen de twee uur te
blijven, maar de vraag is of deze amputatie
onzichtbaar is gemaakt. De structuur kende
namelijk momenten waarin de ene laag in de
andere gespiegeld werd, wat situaties en dialogen interessanter maakte. Dit effect is nu
weggevallen. Omdat die nu verdwenen kronieken ook veel commentaar bevatten (van

EEN FILM SPREEKT EEN ANDERE TAAL

levert dat slechts de constatering op dat
deze groep terecht niet bekend is in Europa.
Mooi zijn de rollen van Boris Leskin als opa
Alex die voorwendt blind te zijn en Lauryssa
Lauret als de vrouw in een huis dat volgestapeld ligt met dozen vol voorwerpen uit het
verleden.
De dialogen zijn humoristisch, net als bij
Foer. Ze zijn dan ook grotendeels uit het
boek afkomstig. Vooral de discussies over
negers en joden springen eruit. Volgens
Jonathan mag het N-woord niet worden uitgesproken, waarop Alex vraagt wat er dan
fout is met negers. Veel dialogen zijn op misverstanden of persoonlijke logica gebaseerd.
Zoals een kort gesprekje tussen Jonathan en
Alex: ‘Denk je dat mijn grootvader bang is?’
‘Wat bedoel je?’ ‘Hoe, wat bedoel ik? Ik
bedoel niets. Als ik iets anders wilde zeggen,
had ik iets anders gezegd.’ Soms lijkt het of
Alex zijn naam heeft ontleend aan Van Warmerdam. Die humor is essentieel en start al
in de voice-over van tolk Alex, waarbij het
opvalt dat de Nederlandse ondertiteling maar
zeer spaarzaam de verbasteringen en de
kromspraak volgt. Terwijl Peter Abelsen voor
het boek nog bekwaam een geestige vertaling heeft gemaakt.

tussen de twee hoofdpersonen stapelt Foer er
nog een derde laag op. De meerdere verhaallijnen en de vele lagen zorgen met elkaar
voor een complex boek, dat daarnaast blijft
boeien door de merkwaardige dialogen en het
kromme Engels van de Oekraïense verteller.
Het zijn de merkwaardige gebeurtenissen, de
humor in de meest ernstige situaties en het
hilarische spraakje van de tolk waardoor
Alles is verlicht een opvallende en onderhoudende roman is geworden, die zich vlot en
licht laat lezen. Hij staat daarmee in een traditie: Mark Twains Huckleberry Finn, Patrick
McCtabe’s The Butcher Boy, J. D. Salingers The
Catcher in the Rye of Gerard Reve’s De avonden waren allemaal boeken waarin de (jonge)
vertellers hun ervaringen en hun gedachtewereld ongegeneerd op tafel legden. Alex
Prechov, de nog lerende tolk in Alles is verlicht, voegt zich in deze rij.
Het verraderlijke aan het boek is dat het gaat
over de Holocaust, maar ingebed in een
humoristische aanpak. Foer doet – middels
de twee hoofdpersonen – enkele opvallende
uitspraken over de mogelijkheid van humor
bij geschiedschrijving en hoewel de fictieve
Jonathan daarover gaandeweg van mening
verandert, levert de echte Foer met zijn boek
het bewijs van zijn gelijk.
Prechovs taalgebruik is aanstekelijk, humoristisch en naïef. Een enkel voorbeeld: ‘Maar
mijn vele vrienden titelen mij Alex, omdat
deze versie van mijn naam gladder te spreken
is’ of ‘Ik zal mijn ogen beschrijven en dan het
verhaal beginnen. Mijn ogen zijn blauw en
schitterend. En dan begin ik nu het verhaal.’
Meer dan eens heeft Alex een gedachte met
een filosofische grondslag. ‘En we lachten
ook omdat er zo veel was dat we niet wisten,
en omdat we wisten dat er zo veel was dat we
niet wisten.’

Alles is verlicht. Jonathan Safran Foer (vertaling Peter
Abelsen). Anthos/Manteau 2002.
Extreem luid & ongelooflijk dichtbij. Jonathan Safran Foer
(vertaling Gerda Baardman en Tjadine Stheeman). Anthos/
Manteau 2005.

Everything is Illuminated Engeland/Ierland 2005 regie
Liev Schreiber scenario Liev Schreiber naar de roman van
Jonathan Safran Foer camera Matthew Libatique montage
Andrew Marcus en Craig McKay geluid Petr Forejt muziek
Paul Cantelon production design Mark Geraghty productie
Peter Saraf en Marc Turtletaub duur 106’ met Elijah Wood,
Eugene Hutz, Jana Hrabetova, Stephen Samudovsky,
Oleksandr Choroshko, Jonathan Safran Foer dvd Warner Bros.
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zowel de personen, de schrijver in het boek
als de schrijver van het boek) heeft Schreiber
naar een filmisch equivalent gezocht. Dat
heeft hij vooral gevonden in... de hond. Na
elke opmerking of vreemde uitspraak volgt
een close-up van de hond. Diens scheve kop,
geblaf of vaag staren beëindigt de discussie
en levert daarop commentaar: ‘dat begrijpt
een hond’ of ‘dit is hem te veel’. Het is
natuurlijk de kijker die op Koelesjoviaanse
wijze deze interpretatie aan de uitdrukking
geeft, maar het simpele middel werkt bijna
altijd – totdat het begint te vervelen.
Om meer eenheid in de fragmenten te krijgen
is een overstap via een witwordend beeld
gebruikt. Op die momenten verplaatsen we
ons dan meestal in de gedachtewereld van
een van de personen of maken we dezelfde
associaties. Wanneer deze dissolves bovendien een overgang in tijd aangeven, fungeren
ze als aanduiding voor een flashback. Een
eenvoudige, maar doeltreffende filmtechniek, die chaos voorkomt.
Meer inhoud heeft een procédé dat Schreiber
aan het eind toepast. Terug in Amerika komt
Jonathan het vliegtuig uit en ziet hij aan het
eind van de slurf in een bewaakster het
gezicht van een serveerster in de Oekraïne,
om vervolgens in een kind en een man ook
weer personen terug te zien die hij op zijn
reis ontmoet heeft. Zonder verder commentaar is het slechts de verbazing die het resultaat van zijn reis voor de toeschouwer duidelijk maakt. De woorden van Alex vatten de
essentie samen: ‘Ik heb vaak teruggedacht
aan onze grondige zoektocht. Ik heb ervan
geleerd dat alles opgehelderd wordt in het
licht van het verleden. Het verleden is altijd
bij ons.’ En zo weet Schreiber het bizarre
sprookje met een denkopdracht te besluiten.

Met zijn tweede boek Extreem luid & ongelooflijk dichtbij, dat in 2005 verscheen, trok
Foer de symbiose tussen humor en geschiedenis verder door. Dit keer maakten de aanval
op het World Trade Center van 9 september
2001 en het bombardement op Dresden
onderdeel uit van het extreem grappige en
ongelooflijk directe boek. De directheid is in
handen gegeven van de negenjarige Oskar
(wellicht een verwijzing naar de hoofdpersoon uit De blikken trommel van Günter
Grass), wiens vader in een van de Twin
Towers is omgekomen. Hij benadert de
wereld en zijn directe omgeving met een
eigen logica, bedenkt uitvindingen en speurt
heel New York af naar mensen die Black
heten, omdat die naam op een envelop met
een sleutel van zijn vader stond. De naïviteit
is dit keer verpakt in originele slimmigheid
van het kind en dat doet ondanks en dankzij
alle overdrijving natuurlijker aan dan in zijn
eerste boek.
Een zeer persoonlijke kijk op de geschiedenis, de betekenis daarvan voor het individu
en de humor zijn ditmaal niet in een gelaagde vorm aanwezig (hoewel ook een verslag
van zijn oma is opgenomen), maar vooral in
de persoon van Oskar. Foer heeft daarnaast
echter nog een ingrijpend element aan zijn
boek toegevoegd: de grafische vormgeving.
Naast de vele foto’s die het verhaal ondersteunen (van deurknoppen tot vallende poezen) is op een groot aantal bladzijden in het
woordbeeld ingegrepen. Blanco bladzijden
wanneer iemand niets heeft opgeschreven,
rode kringetjes om spelfouten en zinnen die
over elkaar zijn gedrukt omdat het boek
anders te dik zou worden.
Regisseur Eric Roth heeft inmiddels aangekondigd Extreem luid & ongelooflijk dichtbij

EEN VOLGENDE VERFILMING

ACTEREN: CATE BLANCHETT VOLGENS
SABAN "OL EN CELLIL TOKSÖZ

Acte e n
r

Wat is goed acteren? In deze reeks helpen
theatermakers de technieken en kunstjes van
filmacteurs te doorzien. Natuurlijk is acteren
voor een zaal niet hetzelfde als acteren voor een
camera. Maar een theatermaker kan wel met
enige afstand naar filmacteurs kijken. Ditmaal
actrice Cate Blanchett volgens theatermakers
Saban "Ol en Cellil Toksöz.
Gerlinda Heywegen

ULTRA- STANISLAVSKI

Het is
‘We will diminish and go into the west.’ Haar
armen reiken ver boven haar hoofd, vol vuur
kijkt ze naar een hobbit. Zo zullen de meeste
mensen Cate Blanchett kennen: als de elfenkoningin Galadriel in de Lord of the Rings-trilogie (Peter Jackson, 2001-2003). Recent
speelde ze nog in het niet in Nederland uitgebrachte Little Fish (Rowan Woods, 2005) en in
Babel van Alejandro González Iñárritu. Haar
doorbraak kwam met Elizabeth (Shekar Kapur,
1998), waarin ze met haar kille en soms
gevoelige gezicht gestalte gaf aan de verandering van mens in ongenaakbaar leider.
THEATERMAKERS Saban "Ol (1962) en Cellil Toksöz (1960)

Saban "Ol en Cellil Toksöz zijn de artistiek leiders en
regisseurs van theatergezelschap Rast. Allebei volgden ze
de Theaterschool in Amsterdam: Toksöz studeerde voor
theaterdocent, "Ol volgde de regisseursopleiding. Momenteel werken ze aan Sivas, dat in december in première zal
gaan. Het stuk is gebaseerd op een hotelbrand in Turkije
in 1993, veroorzaakt door fundamentalisten, waarbij
zevenendertig kunstenaars om het leven kwamen.
FAVORIETE FILMS "Ol: ‘Ik houd van de Italiaanse cinema.
Films van de gebroeders Taviani (vooral Kaos),
Michelangelo Antonioni, Ettore Scola, Federico Fellini.’
Toksöz: ‘Vroeger hield ik erg van de Sergio Leone-films.
Steven Spielbergs Munich vond ik mooi en Jean-Luc
Godard is nog steeds een van de besten.’
FAVORIETE ACTEURS Toksöz: Juliette Binoche, Isabelle

Huppert. "Ol: geen.
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Met theatermakers Saban "Ol en Cellil Toksöz
van het Amsterdamse theatergezelschap Rast
wordt Heaven van de Duitse regisseur Tom
Tykwer (2002) bekeken. Toksöz meteen na
de film: ‘Vind ik haar mooi? De werkende
mens is altijd mooi. En Blanchetts personage
werkt.’ Hij vindt dat Blanchett met haar
houding de verslagenheid van haar personage Philippa goed tot uitdrukking brengt.
Haar lichaam helt wat naar voren en haar
hoofd lijkt bijna niet recht op haar lichaam
te kunnen staan. ‘Wanneer ze van haar cel
naar de verhoorkamer wordt gebracht, zie je
zelfs aan haar knieën dat ze gebroken is.’

ONSCHULDIG
Toksöz en "Ol noemen twee scènes, waarin je
het beste ziet hoe Blanchett acteert. In de
eerste scène hoort ze, tijdens haar eerste verhoor, dat zij met haar bom niet de beoogde
man heeft gedood, maar vier onschuldige
slachtoffers, onder wie twee kinderen. De
andere scène zit later in de film, als de vader
van haar geliefde Filippo vraagt of zij van
zijn zoon houdt. In de rest van de film doet
Blanchett volgens de twee theatermakers
niet veel.
Toksöz vindt met name die tweede scène
mooi gespeeld. Filippo’s vader heeft haar nog
maar net zijn vraag gesteld. Tot dat moment
speelt Blanchett dat ze niets met de liefde
kan en eigenlijk zo snel mogelijk dood wil.
Haar antwoord geeft Philippa een duidelijk
karakter. Als ze ‘nee’ zou zeggen, zou ze het
leven van Filippo redden. Dan zou hij vrijge-

pleit worden en zijn lot niet aan het hare
koppelen. Wat is liefde? Samen sterven of de
ander redden? Die vertwijfeling loopt volgens
Toksöz langzaam over Blanchetts gezicht. Net
als je denkt dat zij tot geen enkele emotie
meer in staat is, klaart iets in haar gezicht
op – iets wat tegelijk loodzwaar is. Toksöz
noemt dat ‘een heel mooi moment’.
Over die eerste scène is vooral "Ol een stuk
minder enthousiast. Als Philippa zich realiseert wat ze gedaan heeft, begint ze te huilen. Dat speelt Blanchett geloofwaardig,
maar vervolgens maakt ze het ‘illustratief’
door haar hand voor haar mond te slaan en
naar voren te buigen. Wat ze met haar
gezicht deed, vervangt ze op dat moment
door een vrij plat gebaar. Volgens Toksöz had
ze dan maar beter haar hele gezicht kunnen
bedekken, zodat je helemaal niets meer had
kunnen zien. Als het aan "Ol had gelegen had
je nog zeker dertig seconden langer haar
gezicht mogen zien – niks geen handen voor
het gezicht! Wat hem vooral dwarszit in Heaven is dat deze scène eigenlijk al de climax
van de film is. Hoe moet je daar als acteur
mee verder?

NEUTRAAL
Misschien dat daarom Blanchett volgens Öl
verderop in de film, wanneer ze een vriendin
tegenkomt, te neutraal speelt. Toksöz: ‘Hoe
kun je besluiten zo vlak te spelen als je een
vriendin ziet in de ellendige situatie waarin
Philippa zich bevindt? Waarom geen glimlach,
geen omhelzing? Ze had dat moeten spelen

met een blik waaraan je mooie tijden af had
kunnen lezen. Maar niet zo vlak. Ik geloof
dat gewoon niet.’ "Ol: ‘Ik heb, denk ik, meer
informatie nodig. Die geeft Blanchett me te
weinig. En als ze het doet, is het niet altijd
mooi. Wanneer ze tegenover Ribisi zit te eten
en nog even met haar hoofd knikt, vlak voordat er gesneden wordt naar de volgende
scène, dan vind ik dat lelijk. Waarom knikt ze

ACTRICE Cate Blanchett (1969)

De Australische actrice studeerde Kunst en Economie aan Melbourne University en volgde daarna een
acteeropleiding aan het National Institute of Dramatic Arts, ook in Melbourne. Haar eerste rollen speelde ze op
het toneel, daarna volgden Australische televisieseries. Haar filmdebuut kwam met Paradise Road (Susan
Macarthy, 1997), waarna ze zich definitief op de kaart zette met Shekhar Kapurs Elizabeth (1998). Vervolgens
speelde ze onder meer in The Gift (Annie Wilson, 2000), Lord of the Rings (Peter Jackson, 2001-2003), Coffee and
Cigarettes (Jim Jarmusch, 2003), The Aviator (Martin Scorsese, 2004; als Katherine Hepburn) en recent in Babel
(2006) van Alejandro González Iñárritu.

‘Eigenlijk zag ik in het begin van de film al dat Blanchett ALLES HETZELFDE ZOU SPELEN’
met haar hoofd? Betekent het dat ze van hem
houdt, of dat het goed is dat ze er een einde
aan gaan maken?’
Volgens "Ol is het grootste probleem dat het
scenario te veel wil. Zijn regisseurshanden
gaan steeds meer jeuken. ‘Ik had Filippo en
Philippa ook laten vrijen. Ik had ze dat willen
zien doen. Niet omdat er per se seks in de
film moet, maar omdat je dan bijvoorbeeld
had kunnen laten zien dat Philippa toch weer
ergens van geniet. Nu gebeurt dat heel
afstandelijk, in de verte, onder een boom,
weer dat mystieke. Ik kom daarmee zo ver
van haar af te staan.’
‘De scène waar de twee in dat melkbusje zitten, is ook zo’n gemiste kans. Als zij achterin
schuilen en voorin de chauffeur even stiekem
vrijt met een meisje had Blanchett toch kunnen lachen om het vervreemdende van de
situatie, om het bizarre van haar leven. Maar
het blijft zo vlak, zo serieus. Het geeft geen

lucht. Het kan een beslissing van de regisseur
zijn, maar het lijkt ook erg bij haar te passen.’
Hij voegt bijna zuchtend toe: ‘Maar eigenlijk
zag ik in het begin van de film al dat Blanchett alles hetzelfde zou spelen. Dat kleine is
te nadrukkelijk.’
Toksöz: ‘Ik denk dat ze geleerd heeft om zo
gecontroleerd te spelen. Het is ultra-Stanislavski. Alle spieren getraind. Ik zie dat ze
speelt. Hoe minimaal ze geeft. Maar ik accepteer dat wel. Als ze wacht op haar vriendin,
dat ineengedokene, ik vind dat wel mooi.’
"Ol: ‘Maar je gelooft van haar toch niet dat zij
ook van die jongen houdt? Dat hij verliefd op
haar is, is duidelijk. Hij bekijkt haar de eerste
keer alsof hij een wereldwonder ziet. Maar
haar blik is dood. Dat past ook wel bij haar
personage, maar hoe moet ik dan geloven in
liefde? Als ik het niet zie? Blanchett speelt te
veel één register.’
Blanchett komt er bij Toksöz en "Ol maar

matig vanaf. Ze lijkt met haar acteerstijl lang
niet bij elke film te passen. In ieder geval niet
in Heaven. Als ze al een kans krijgt, grijpt ze
die niet voldoende om een mens van vlees en
bloed neer te zetten.
Toch zien beide theatermakers hoop aan het
einde van de film, wanneer Filippo en Philippa achter een hek wachten om een helikopter
te stelen. Gebukt zitten ze met de handen om
het hout naast elkaar. Ze menen gezien te
hebben dat zij haar hand sluit om die van
Ribisi. Dat zou een mooie en heldere keuze
van Blanchett zijn. De dvd gaat nog een keer
terug in de speler. Met spanning wordt het
fragment gezocht. Helaas, ze beweegt alleen
haar pink een beetje. Dat zal de keuze van
Tykwer wel zijn geweest, zeggen beide. Ribisi’s hand beantwoordt de toenadering. Het
had net wat verschil kunnen maken als het
omgekeerd was geweest. Licht teleurgesteld
wordt de dvd weer uit de speler gehaald. !
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SAMENZWERINGSFILMS

Vijf jaar na de aanslag in de Verenigde Staten met vier
gekaapte passagiersvliegtuigen is er een flinke oogst aan
complotfilms, grotendeels speculatieve non-fictie. Ook de
onderzoeken naar de oorsprong van die complottheorieën
beginnen hun vruchten af te werpen.
Paul van de Graaf
Toen op de avond van 11 september 2001 een
verslaggeefster aan een deskundige vroeg of
er over deze ramp ooit een speelfilm zou
kunnen worden gemaakt, antwoordde deze
dat de amusementsindustrie uiteindelijk alles
annexeert, hoe schokkend de gebeurtenis
ook is. Zodra we over de grootste klap heen
zijn, komen de speelfilms vanzelf. En inderdaad, bij het eerste lustrum is een stroom
9/11-speelfilms op gang gekomen.
Met United 93 maakte de Brit Paul Greengrass
onlangs een dramatische reconstructie van
de fatale vlucht van het vierde gekaapte toestel, dat neerstortte in een weiland bij
Shanksville, Pennsylvania. De Direct Cinemastijl roept zo’n sterk documentairegevoel op,
dat een recensent noteerde dat de regisseur
‘ons steeds het gevoel gaf ook in het vliegtuig te zitten’. Maar of de film de ware
gebeurtenissen benadert, kan niemand met
gezag bevestigen.
Heel anders is de aanpak van Oliver Stone,
die in World Trade Center de dramatische conventies van Hollywood respecteert. Toen
bekend werd dat de maker van JFK (1991) en
Nixon (1995) iets ging doen met 9/11, zullen

jaar stoeien met de Kennedy-aanslag en de
komst van nieuwe informatietechnieken zijn
de resultaten vaak duizelingwekkend.
Loose Change toont aan dat het internet niet
alleen voor pornoliefhebbers maar ook voor
complotdenkers onontbeerlijk is. Anderhalf
jaar geleden verscheen de film op internet,
waar het uitgroeide tot een sensationele hit.
Loose Change is achter de huiscomputer in
elkaar gedraaid door de tweeëntwintigjarige
Dylan Avery en geproduceerd door Korey
Rowe, een oorlogsveteraan die in Afghanistan en Irak diende. De film bestaat bijna
volledig uit beeld- en tekstmateriaal dat van
uiteenlopende bronnen op internet is
geplukt. Avery’s zelfverzekerde commentaarstem wordt gedragen door een softe hiphopbeat en klanken à la Mike Oldfields Tubular
Bells, bekend van The Exorcist (William Friedkin, 1973). Het belichaamt een onvervalste
jongensdroom: door allerlei aanwijzingen te
ontdekken op bestaand materiaal, ontrafel je
achter je bureautje een groots complot. Naar
eigen zeggen kwam Avery bij zijn research
voor een speelfilmscenario uit op de documentairevorm. In augustus 2006 verscheen

SOMMIGE COMPLOTDENKERS VERMOEDEN DAT
ACHTER DE PRODUCTIE VAN LOOSE CHANGE EEN
COMPLOT SCHUILGAAT OM DE COMPLOTTHEORIEËN
ONSCHADELIJK TE MAKEN
vele rechtgeaarde complotdenkers zijn opgeveerd. Het resultaat moet ontgoochelend zijn
geweest. De Koning van de Complotfilm
houdt zich dit keer verre van verdachtmakerij. Stone levert eerder stof voor patriottische
sentimenten, waarmee de zestigjarige filmmaker een knieval voor de gevestigde orde
heeft gemaakt.

Stofwolkjes
Concentreren de speelfilms zich tot dusver op
de beleving van de slachtoffers, voor het verhaal achter de aanslagen blijft de documentaire de aangewezen vorm. Na bijna veertig
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de Second Edition van Loose Change, waarin
een animatie is opgenomen van de crash van
Flight 77 op het Pentagon en de bewijsvoering is geschrapt dat de toestellen die invlogen op het WTC radiografisch bestuurd moeten zijn.
De preambule van de herziene versie maakt
gewag van Operation Northwoods: een uit
1962 stammend plan om een terroristische
aanslag met nepvliegtuigen te ensceneren,
als voorwendsel voor een invasie op Cuba. In
hoog tempo grossiert Avery in stellige beweringen en retorische vragen, het uiterst
selectieve knip- en plakwerk als meegeleverd

niet voor gezorgd dat de hegemonie van de
Bush-clan bij de presidentsverkiezingen van
2004 doorbroken werd. De zwakte van Fahrenheit 9/11 is dat Moore zo opzichtig manipuleert, gebruikmakend van suggestieve
montage en ironische commentaartjes, dat de
sympathie van vele apolitieke Amerikanen
eerder zal zijn uitgegaan naar Bush, met al
zijn tekortkomingen, dan naar diens aanklager. Het verband tussen 9/11 en de banden
van de Bush-clan met de Saoedi’s blijft troebel, en het feit dat een groep investeerders
uitkeek op de WTC-torens terwijl de Boeings
erin vlogen, is net zo opmerkelijk als het feit

6: 9/11 SECOND EDITION

haat toen zijn eerste politieke interesse
gewekt werd door de moord op president
Kennedy. Nu gaat hij op straat de confrontatie aan met een zwarte landgenoot, die zegt
in ‘Jewmerica’ te leven en dat de burgemeesters van New York altijd joods zijn. Als Levin
tegenwerpt dat de burgemeester ten tijde
van 9/11 van Italiaanse komaf was, zegt de
man gevat: ‘Luister nou wat je zegt: Giuliani... Jew-liani.’
De oorsprong van dergelijke ideeën voert
terug op de Protocollen van de Wijzen van
Sion, die de neerslag zouden zijn van een
vergadering van een groep joden die heime-

HET IS EEN OERMECHANISME IN HET COMPLOTREDENEREN:
DE SLACHTOFFERS WORDEN DADERS EN VICE VERSA

bewijs of ingebouwd antwoord presenterend.
Getuigen die elkaar tegenspreken, live
gefilmd in de chaos, onthullen dat er iets
niet pluis is. Een enkel tegenvoorbeeld van
een soortgelijk incident volstaat om de officiele lezing onderuit te halen. Beelden van een
met munitie opgeblazen gebouw tonen
onomstotelijk aan dat ook WTC-gebouw 7
moet zijn opgeblazen door professionele slopers. Na een opsomming van de instanties
die gebouw 7 bewoonden – beurswaakhond,
geheime dienst – hoeft Avery ons niets meer
te vertellen.
Bij beelden van een instortende WTC-toren
vestigen vierkante kadertjes de aandacht op
stofwolkjes, die vlak onder de neerzijgende
reuzenstofwolk het gebouw uitploffen.
Explosies, veroorzaakt door van tevoren
geplaatste munitie, luidt de conclusie. Een
poging deze te onderbouwen, bijvoorbeeld
door een explosievenexpert, blijft achterwege. Het fragment is dermate bespottelijk dat
sommige complotdenkers vermoeden dat
achter de productie van Loose Change een
complot schuilgaat om de complottheorieën
onschadelijk te maken. Het blad Popular
Mechanics (uit het media-imperium van wijlen William Randolph Hearst) kon triomfantelijk de vloer aanvegen met de veronderstellingen uit Loose Change.

Geheime agenda
Aan de integriteit van een uitgekookte documentairemaker als Michael Moore hoeft niet
te worden getwijfeld, maar zijn anti-Bushpamflet Fahrenheit 9/11 heeft er in elk geval

dat tijdens een Oscar-gala filmsterren in de
zaal zitten.
Het genuanceerde Why We Fight (Eugene
Jarecki, 2005) legt overtuigender de verwevenheid van de Amerikaanse politiek met de
oorlogsindustrie bloot. Volgens die lezing
heeft oorlogszuchtig Amerika 9/11 aangegrepen, maar niet opgezet. Een inside job is wel
het uitgangspunt van Barrie Zwickers tweeluik The Great Deception (2002) en The Great
Conspiracy (2005). De neoconservatieven
hadden een nieuw Pearl Harbor nodig om in
binnen- en buitenland hun heerschappij te
vestigen. Het schort hier echter aan de
geloofwaardigheid. Want als er zo’n grandioze samenzwering schuilgaat achter 9/11, dan
steekt de uitvoering van de agenda daar
nogal magertjes bij af. Amerika heeft niet
onmiddellijk met nucleair geweld afgerekend
met al zijn vijanden en moest zich zelfs in
bochten wringen om Irak binnen te vallen,
waar ze er met al hun geslepenheid niet in
zijn geslaagd een smoking gun tevoorschijn
te toveren.

Geen zelfmoordneigingen
Hardnekkig punt in de gedachtegang dat
9/11 niet een samenzwering is van Al-Qaeda
maar van een geheime wereldregering, is het
gerucht dat op de bewuste dag alle joden zijn
weggebleven van de plek des onheils. Het is
een oermechanisme in het complotredeneren: de slachtoffers worden daders en vice
versa.
In Protocols of Zion (2004, onlangs uitgebracht op dvd) probeert Marc Levin, die net
als Michael Moore gidst in zijn eigen documentaire, de vinger achter deze onuitroeibare geruchten te krijgen. De dertienjarige
Levin had nog nooit iets gemerkt van joden-

lijk de hele wereld wilden onderwerpen.
Levin spreekt een Palestijns-Amerikaanse
uitgever die een Engelse vertaling van de
Protocollen heeft gepubliceerd en ondanks
zijn afkeer van Israël erkent dat de tekst
eind negentiende eeuw door antisemieten is
verzonnen teneinde de joden te belasteren.
De populariteit van het document kent niettemin geen grenzen. In 2002 produceerde de
Egyptische staatstelevisie de veertigdelige
dramaserie Ruiter zonder paard, die gebaseerd was op de Protocollen en in de Arabische landen grote aantallen kijkers trok. In
een interview waarschuwde steracteur
Mohammed Sobhi dat ‘negentien van de vierentwintig stappen naar joodse werelddominantie inmiddels zijn gerealiseerd’.
Levin bezoekt verder christelijke verdedigers
van The Passion of the Christ (Mel Gibson,
2004), de beheerder van website/radiostation Jew Watch en een gevangenis. De frontman van de National Alliance (die twee miljoen stickers heeft verkocht met de tekst:
‘Earth most endangered species: The White
Race’) reageert op de stelling dat Hitler zelf
joods bloed had, met: ‘Waarom zou je de
joden vermoorden als je zelf deels joods
bent? Hitler was niet suïcidaal.’
De ontknoping van Levins zoektocht is dat
de joodse WTC’ers gewoon op hun werkplek
zaten toen de zelfmoordaanslagen plaatsvonden. In een flits horen we de namen van
enkele slachtoffers: Levine, Levi, Levin. Protocols of Zion leert dat het doorprikken van
loze beschuldigingen meer scherpzinnigheid
vereist dan het in de wereld helpen ervan. !
tLoose Change Second Edition. Verenigde Staten 2006 regie
Dylan Avery distributie Dutch Filmworks
t5IF1SPUPDPMTPG;JPO. Regie Marc Levin distributie A-Film
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Nerve (David A. Prior, 1991). Getrouwd geweest met actrice-danseres Eleanor Powell.

Sven Nykvist
Glenn Ford in Human Desire

Glenn Ford
90, BEVERLY HILLS, 30 AUGUSTUS,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Rémy Belvaux
38, ORRY-LA-VILLE, OISE, 4 SEPTEMBER,
DOODSOORZAAK ONDUIDELIJK

Belgisch regisseur, broer van regisseurs Lucas en Bruno Belvaux. Produceerde en schreef (samen met
André Bonzel en hoofdrolspeler Benoît Poelvoorde), monteerde en regisseerde in 1992 de gitzwarte quasi-documentaire komedie C’est arrivé près de chez vous, waarin een
televisiecrew een laconieke seriemoordenaar op de voet volgt. Belvaux speelde zelf de verslaggever,
cameraman Bonzel de cameraman.
Rémy Belvaux maakte in Frankrijk
met groot succes commercials. In
eerste instantie noemden sommige
media Belvaux’ doodsoorzaak ‘een
hartaanval’, later spraken andere
van ‘vermoedelijke zelfmoord’.

Frank Beyer

Frank Beyer
74, BERLIJN, 1 OKTOBER, KANKER

Duits regisseur. Vooraanstaand, in
Praag opgeleid DDR-regisseur
werd in 1965 uit de communistische
partij gezet, wegens de rebellie in
zijn verboden film over vrijgevochten bouwvakkers en een overspelige partijfunctionaris: Spur der Steine (1965). Beyer hernam zijn carrière pas weer met de film Jakob der
Lügner (1975), over een winkelier in
het joodse getto, die werd genomineerd voor een Oscar als beste nietEngelstalige film. Robin Williams
speelde de hoofdrol in een Engelstalige remake, Jakob the Liar (Peter
Kassovitz, 1999). Beyer, die veel van
zijn films zelf schreef, debuteerde in
1957 met Zwei Mütter. Zangeres Gisela May speelde de hoofdrol in Eine
alte Liebe (1959). Werkte na de
Wende alleen voor televisie.
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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.

Gérard Brach in De domeinen
Ditvoorst (Thom Hoffman, 1992)

Gérard Brach
79, PARIJS, 9 SEPTEMBER,
NA EEN LANGE ZIEKTE

Frans scenarioschrijver. Boezemvriend van Roman Polanski, voor
wie hij de in Nederland opgenomen
episode La rivière de diamants in de
omnibusfilm Les plus belles escroqueries du monde/De wereld wil
bedrogen worden (1964) schreef,
gevolgd door Repulsion (1965), Culde-sac (1966), 5IF'FBSMFTT7BNQJre Killers/Met jouw tanden in mijn
nek (1967), What?/Che? (1972), Le
MPDBUBJSF5IF 5FOBOU (naar Topor;
1976), 5FTT (naar Thomas Hardy;
1979), 1JSBUFT (1986), 'SBOUJD (1988)
en Bitter Moon/Lunes de fiel (1992).
Brach had overigens aan het begin
van zijn loopbaan goede contacten
met Nederlandse filmers als Wim
Verstappen en Adriaan Ditvoorst,
getuige ook zijn optreden in de documentaire De domeinen Ditvoorst
(Thom Hoffman, 1992). Ondanks
een lange en gevarieerde carrière
won Brach nauwelijks prijzen en
slechts twee nominaties voor een
César, voor de scripts van La guerre
du feu (Jean-Jacques Annaud, 1982)
en +FBO EF 'MPSFUUF (naar Pagnol;
Claude Berri, 1986). Gespecialiseerd in zwarte humor, grote literatuurverfilmingen, horror, dialogen
en woordenloze verhalen. Allereerste verfilmde script (als dialoogschrijver voor scenarist Polanski)
was Aimez-vous les femmes? (Jean

Leon, 1964). Bekendste overige
werk: Le vieil homme et l’enfant
(Berri, 1967), Ciao Maschio!/Bye Bye
Monkey (Marco Ferreri, 1978), Chiedo asilo (Ferreri, 1979), Identificazione di una donna (Michelangelo Antonioni, 1982), La femme de mon
pôte (Bertrand Blier, 1983), Les favoris de la lune (Otar Iosseliani,
1984), Maria’s Lovers (Andrei Konchalovsky, 1984), Der Name der
3PTF5IF /BNF PG UIF 3PTF(naar
Umberto Eco; Annaud, 1986), Manon des Sources (naar Pagnol; Berri, 1986), 4IZ1FPQMF(Konchalovsky,
1987), -PVST5IF #FBS (Annaud,
1988), L’amant (naar Marguerite
Duras; Annaud, 1992), Il fantasma
dell’opera (Dario Argento, 1998) en
Blueberry (naar een strip van Moebius; Jan Kounen, 2004). Schreef en
regisseerde zelf twee weinig succesvolle komedies, La maison (1970)
en Le bateau sur l’herbe (1971).

Tamara Dobson
59, BALTIMORE, 2 OKTOBER, LONGONTSTEKING
EN MULTIPLE SCLEROSE

Afro-Amerikaans mannequin en actrice. Volgens het Guinness Book of
Records met 1 meter 85 de langste
vrouwelijke filmster aller tijden was
ook de eerste blaxploitation-heldin,
door haar titelrol in Cleopatra Jones
(Jack Starrett, 1973) en het vervolg
Cleopatra Jones and the Casino of
Gold (Charles Bail, 1975). Dobson
maakte haar debuut tegenover Burt
Reynolds in 'V[[(Richard A. Colla,
1972).

Helen van Dongen
97, BRATTLEBORO VT, 28 SEPTEMBER,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Oorspronkelijk Nederlands editor
en producent van documentaires,
eigenlijk Helene Victoria Rosa van

Dongen. Achttienjarige secretaresse van C.A.P. Ivens’ Amsterdamse
fotozaak Capi werd in 1927 door de
zoon van de baas, ‘Mijnheer George’
alias Joris Ivens, betrokken bij de
activiteiten van de Filmliga, waarvoor ze de internationale briefwisseling verzorgde, de inleidingen van
buitenlandse sprekers vertaalde en
soms de projectoren bediende. Weinig later werd ze de assistente en
minnares van de tien jaar oudere
Joris, die ze zou volgen naar Parijs,
Moskou, Hollywood en New York.
Aan het einde van hun relatie, in de
jaren veertig, zouden ze zelfs korte
tijd getrouwd zijn. In 1931 kreeg Van
Dongen de eerste credit, als co-editor van 1IJMJQT3BEJP. Volgens Ivens’
biograaf Hans Schoots monteerde
ze in de volgende tien jaar de meeste van zijn films, al is haar exacte bijdrage altijd omstreden geweest. Zeker monteerde ze Zuiderzee (1930),
de geluidsversie van Regen (1932),
5IF 4QBOJTI &BSUI (1937), 5IF 
Millon (1939) en 1PXFSBOEUIF-BOE
(1940). Ook monteerde Van Dongen
Kämpfer (tevens regieassistentie;
Gustav von Wangenheim, 1936),
minstens vijfentwintig Amerikaanse
onderwijsfilms voor de Rockefeller
Foundation, de poppenfilm 1FUF
Roleum and His Cousins (Joseph
Losey en Hanns Eisler, 1939) en 5IF

Helen van Dongen

Land (Robert Flaherty, 1941). Haar
uiterst succesvolle samenwerking
met Flaherty zou leiden tot nauwe
betrokkenheid, als editor en associate producer, bij Louisiana Story
(Flaherty, 1948). Hoofdpersoon van
de documentaire Dubbelbeeld
(1985), een portret door haar naamgenoot en collega-editor Hans van
Dongen. In 1950 hertrouwd met de
Amerikaanse journalist en sovjetdiplomaat Kenneth Durant.

Oorspronkelijk Canadees filmacteur, eigenlijk Gwyllyn Samuel Newton Ford. Emigreerde op achtjarige
leeftijd naar Californië, werd in 1936
genaturaliseerd en debuteerde in
1939 met een second lead in HeaWFOXJUIB#BSCFE8JSF'FODF(Ricardo Cortez, 1939), gevolgd door de
eerste rol van vijf in totaal tegenover
Rita Hayworth: 5IF-BEZJO2VFTUJPO
(Charles Vidor, 1940). Speelde onopvallend in een aantal kleinere Columbia-films. Daarna op voorspraak
van Bette Davis haar tegenspeler in
A Stolen Life (Curtis Bernhardt,
1946), direct gevolgd door zijn bekendste optreden, tegenover Hayworth als de verleidelijke stripper in
Gilda (Vidor, 1946). Hoewel Ford in
1958 werd uitgeroepen tot ‘grootste
attractie aan de kassa’ was hij nooit
een superster, maar wel een langdurig betrouwbare leading man. Hij
had de reputatie van alle westernsterren het snelst een revolver te
kunnen trekken. Ford kreeg nooit
een Oscar-nominatie, maar was er
het dichtst bij als idealistische leraar op een probleemschool in 5IF
Blackboard Jungle (Richard Brooks,
1955). Belangrijkste nog niet genoemde van zijn 91 films: Affair in
5SJOJEBE (met Hayworth; Vincent
Sherman, 1952), 5IF.BOGSPNUIF
Alamo (Budd Boetticher, 1952), 5IF
Big Heat (Fritz Lang, 1953), Human
Desire (Lang, 1954), 5IF 5FBIPVTF
of the August Moon (Daniel Mann,
1956), UP:VNB(Delmer Daves,
1957), Cimarron (Anthony Mann,
1960), 'PVS)PSTFNFOPGUIF"QPDBlypse (Vincente Minnelli, 1961), ExQFSJNFOUJO5FSSPS(Blake Edwards,
1961), 1PDLFUGVM PG .JSBDMFT(Frank
Capra, 1961), 5IF $PVSUTIJQ PG &EEJFT'BUIFS(Minnelli, 1962), 'BUFJT
the Hunter (Ralph Nelson, 1963),
5IF3PVOEFST(Burt Kennedy, 1964),
5IF .POFZ 5SBQ (met Hayworth;
Kennedy, 1965), *T 1BSJT #VSOJOH 
(René Clément, 1966), .JEXBZ5IF
Battle of Midway (Jack Smight,
1975), Superman (Richard Donner,
1977) en 7JSVT'VLLBUTVOPIJ(Kinji
Fukasaku, 1980). Laatste film: Raw

83, STOCKHOLM, 20 SEPTEMBER,
PROGRESSIEVE AFASIE

Zweeds cameraman en regisseur.
Zijn samenwerking met Ingmar
Bergman (die aanvankelijk de voorkeur gaf aan cameraman Gunnar
Fischer) is het schoolvoorbeeld van
artistieke synergie in film. Beide
mannen waren de zoon van een
strenge en zwijgzame, orthodoxe
geestelijke, mogelijk een verklaring
voor hun magische beelden in
het religieuze twijfel uitdrukkende
Nattvardsgästerna/Winter Light/De
avondmaalsgasten (1962). Nykvist
zou twee Oscars winnen voor Bergman-films, 7JTLOJOHBSPDISPQ$SJFT
and Whispers/Schreeuw zonder
antwoord (1972) en 'BOOZ PDI
Alexander (1983). Hun eerste gezamenlijke film was Gycklarnas afton/
4BXEVTUBOE5JOTFM%FTQVMMFOCBBT
(1953), daarna maakten ze een onafgebroken reeks van JungfrukälMBO5IF7JSHJO4QSJOH%FNBBHEFObron (1960) tot en met de televisiefilm Efter repetitionen/After the Re-

Sven Nykvist

hearsal/Na de repetitie (1984). De
overige films van Bergman en Nykvist zijn 4ÌTPNJFOTQFHFM5ISPVHI
A Glass Darkly/Als in een donkere
spiegel (1961), 5ZTUOBEFO5IF4JMFOce/De grote stilte (1963), de eerste
kleurenfilm 'ÚSBUUJOUFUBMBPNBMMB
EFTTB LWJOOPS/PX BCPVU 5IFTF
Women (1964), 1FSTPOB (1966),
7BSHUJNNFO)PVS PG UIF 8PMG)FU
uur van de wolf (1968), Skammen/
Shame (1968), Riten/Het ritueel
(1969), &O QBTTJPO5IF 1BTTJPO PG
Anna (1969), de documentaire 'ÌSÚdokument 1969 (1970), 5IF 5PVDI
#FSÚSJOHFO(1971), Scener ur ett äktenskap/Scenes from a Marriage/
Scènes uit een huwelijk (1973),
5SPMMGMÚKUFO%JF ;BVCFSGMÚUF (1975),
"OTJLUF NPU BOTJLUF'BDF UP 'BDF
(1976), 5IF 4FSQFOUT &HH%BT
Schlangenei (1977), )ÚTUTPOBUFO

Herbstsonate/Herfstsonate (1978)
en Aus dem Leben der Marionetten
(1980). Een derde Oscar-nominatie
kreeg 5IF6OCFBSBCMF-JHIUOFTTPG
Being (Phil Kaufman, 1988), hij won
een César voor Black Moon (Louis
Malle, 1975) en een prijs in Cannes
voor de beste artistieke prestatie als
cameraman van 0GGSFU5IF4BDSJGJce/Het offer (Andrei Tarkovski,
1986). Nykvist debuteerde al in 1943
en zou enkele films coregisseren,
waaronder En och en (samen met
de Bergman-acteurs Erland Josephson en Ingrid Thulin, 1978). Zijn
bekendste eigen film was 0YFO5IF
Ox (1991). Nykvist fotografeerde een
kleine honderdtwintig films, waaronder Barabbas (Alf Sjöberg, 1953),
"UU ÊMTLB5P -PWF (Jörn Donner,
1964), Älskande par/Loving Couples
(Mai Zetterling, 1964) en buiten Zweden One Day in the Life of Ivan Denisovich (Caspar Wrede, 1970), Hollywooddebuut 5IF -BTU 3VO (Richard Fleischer, 1971), Siddhartha
(Conrad Rooks, 1972), Le locataire/
5IF5FOBOU(Roman Polanski, 1976),
1SFUUZ#BCZ(Malle, 1978), Hurricane
(Jan Troell, 1979), Starting Over
(Alan J. Pakula, 1979), Willie and
1IJM (Paul Mazursky, 1980), 5IF
1PTUNBO "MXBZT 3JOHT 5XJDF(Bob
Rafelson, 1981), 4UBS(Bob Fosse,
1983), 6O BNPVS EF 4XBOO(Volker
Schlöndorff, 1984), Agnes of God
(Norman Jewison, 1985), Dream Lover (Pakula, 1986), Another Woman
(Woody Allen, 1988), het segment
Oedipus Wrecks in /FX:PSL4UPSJFT
(Allen, 1989), Crimes and Misdemeanors (Allen,1989), Chaplin (Richard
Attenborough, 1992), Sleepless in
Seattle (Nora Ephron, 1993), What’s
Eating Gilbert Grape? (Lasse Hallström, 1993), 0OMZ :PV (Jewison,
1994), 4PNFUIJOH UP 5BML "CPVU
(Hallström, 1995) enCelebrity (Allen,
1998). Schreef met Bengt Forslund
in 1997 de autobiografie 7ÚSEOBEGÚS
ljuset : om film och människor/Eerbied voor het licht: over film en mensen. Zijn zoon, regisseur en schrijver Carl-Gustaf Nykvist, portretteerde zijn vader in de documentaire Lsjuset håller mig sällskap/Light
Keeps Me Company (2003).

Mady Saks
64, AMSTERDAM, 29 AUGUSTUS,
NA EEN SLEPENDE ZIEKTE

Nederlands filmregisseur en scenarist. Maakte enkele documentaires in het kader van de feministische beweging: De vrouw en haar

vrouwenhuis (VARA; 1976), 7FSkrachting (VARA; 1978), 7SPVXFOBMler landen (over de alternatieve ‘wereldvrouwenkonferentie’ in Kopenhagen; 1980) en Iraq, vrouwen in
beeld (1981). Regisseerde vervolgens drie lange speelfilms, elk
eveneens met een genderkwestie
als belangrijkste thema. In Ademloos (1982) vraagt Monique van de
Ven vergeefs om begrip voor haar
postnatale depressie. In Iris (1987)
speelt Van de Ven een veearts, die
niet serieus wordt genomen door

Mady Saks in 7FSLSBDIUJOH (Saks, 1978)

herenboer John Kraaykamp. En in
de geflopte, door Rob Houwer geproduceerde komedie De gulle minnaar (scenario Houwer naar twee
romans van Marjan Berk; 1990)
tracht Peter Faber het de moeders
van het schoolplein aanhoudend
naar de zin te maken. Daarna woonde Saks enige tijd in Brussel en
werkte zij sporadisch voor televisie.
Voormalig bestuurslid en jurylid van
de Nederlandse Filmdagen. Getrouwd geweest met regisseur en
producent Roeland Kerbosch.

Julien Schoenaerts
81, ANTWERPEN, 7 SEPTEMBER,
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Belgisch acteur. Om zijn precisie en
intensiteit bewonderde toneelspeler was ook in talrijke televisieproducties en films te zien, te beginnen
met Meeuwen sterven in de haven
(Roland Verhavert, Ivo Michiels en
Rik Kuypers, 1955). Speelde in de
Nederlandse films %F [BBL .1
(Bert Haanstra, 1960), 'MBOBHBO
(Adriaan Ditvoorst, 1975), De mantel
der liefde (Ditvoorst, 1978), 5JSP(Jacob Bijl, 1979), De stille oceaan (Digna Sinke, 1984) en Wildgroei (Frouke Fokkema, 1994). Bekendste
(overwegend) Belgische producties:
Het afscheid (Verhavert, 1966), De
-FFVXWBO7MBBOEFSFO(Hugo Claus,
1985), Daens (Stijn Coninx, 1993),
5BYBOESJB(Raoul Servais, 1995), De
bal (Dany Deprez, 1999) en Ellektra
(Rudolf Mestdagh, 2004). Kampte
sinds een jaar of dertig met ernstige
psychische problemen. Vader van
acteur Matthias Schoenaerts.
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De pioniers: Jan Blokker over Paul Verhoeven
In 1962 hield Jan Blokker als filmrecensent de lezers van het
Handelsblad voor dat Paul Verhoevens korte film De lifters niet
deugde. Ook als voorzitter van het Productiefonds liep Blokker
tegen Verhoeven op. Een sterk ingekorte versie van het interview dat
Annemieke Hendriks dit jaar met Blokker voerde voor haar boek
De pioniers.
Annemieke Hendriks

‘Ik moet er niet aan denken
Zwartboek te gaan zien’
‘Ik ben het tegendeel van een moralist’, zegt
Jan Blokker. ‘Ik ben superliberaal opgevoed
en karakterologisch van het type dat zegt:
jongens, jullie doen maar. Ik ben dus ontzettend geneigd om de moraal en de ethiek buiten de kunst te laten. Om een actueel voorbeeld te noemen: ik zou Der Untergang nooit
hebben benaderd op de wijze die ik in bijna
alle kritieken heb gelezen. Van: mag dit wel?
Mag je Hitler zo wel laten zien? Dat is me
echt opgevallen. Bijna geen recensent heeft
het in zijn hersens durven halen om niet
eerst minimaal een kwart kolom lang te zeggen dat Hitler zo’n schurk was.’
Waarom hebt u Paul Verhoeven dan altijd zo
hard aangepakt, in morele termen? Over een
van zijn eerste films De lifters, een korte film,
schreef u in 1962 zeer uitvoerig, omdat u het
als teken zag van een ‘misse mentaliteit’ op
het gebied van film in Nederland. Ook in de
jaren tachtig heeft u, als voorzitter van het
Productiefonds, Verhoevens films om hun
teneur bekritiseerd.
‘Ik vond – en vind – dat je in Verhoevens eer-

Het boek De pioniers

De volledige versie van dit interview met Jan Blokker is
te lezen in het boek De pioniers – Interviews met 14
wegbereiders van de Nederlandse cinema van
Annemieke Hendriks, dat eind oktober is verschenen
(uitgeverij International Theatre & Film Books, in
samenwerking met Skrien en het Filmmuseum).
Geïllustreerd met portretfoto’s van Bob Bronshoff en
archieffoto’s. Verkoopprijs `17,50; ISBN 906403 6993.
Het boek is tot stand gekomen met financiële bijdragen
van het Nederlands Fonds voor de Film en het
ThuisKopieFonds.
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ste films al die onaangename mentaliteit
proefde, die ik in zijn latere, grote films ook
steeds weer ben tegengekomen. Wat dat is?
Sadisme, lol in wreedheden. Dat oordeel
staat los van mijn bewondering voor zijn
ambachtelijke talenten.’
U verwart onaangename personages in Verhoevens films toch zeker niet met het gedachtegoed van de regisseur?
‘Ik vind het prachtig wanneer een regisseur
een film maakt over de grootst mogelijke
schurken. Nee, het gaat erom dat Verhoeven
er alleen maar behagen in schept onaangename personages neer te zetten, meer niet.’
Dat mag toch wel? Aangename personages
zijn doorgaans saaier.
‘Maar Verhoeven etaleert zijn personages zonder enige empathie. Dat is wat ik tegen hem
heb. Of het nu mooie, edele mensen zijn of
boeven, je moet wel interesse in ze tonen. Ik
vind Wat zien ik bijvoorbeeld een weerzinwekkende film. Uit dat lullige boekje van Albert
Mol en uit de film spreekt totaal geen interesse voor mensen. “Liefdeloos” is zo’n Rooms
woord, anders zou ik dat hier gebruiken.’
Geldt uw kritiek dan niet ook scenarist
Gerard Soeteman?
‘In hoge mate. Er is niet één scenario van
Gerard Soeteman dat ik interessant vind. Ook
hij is iemand die alleen maar de handgrepen
kent. Langs creatieve weg tot net iets meer
komen, dat missen ze allebei. Dat neemt niet
weg dat Verhoeven als een van de weinigen
van zijn generatie in Nederland wist hoe je
een film moest maken. Geen mooiere stoel
dan een stoel van Paul Verhoeven. Maar ik
wil er niet op zitten.’

Toen Blokker het Productiefonds voor de
Nederlandse film in 1983 zelf ging leiden,
werd zijn adagium om nooit in de teneur van
een scenario in te grijpen. Maar in het decennium dat hij er de baas was, ging hij vaak
genoeg met gekromde tenen naar de première van een ondersteunde film, vertrouwde hij
Skoop eens toe. Nu, allang weer voorzitter-af,
zegt hij dat hij er ‘niet aan moet denken’
naar Paul Verhoevens nieuwste te gaan:
Zwartboek, ook een film over de Tweede
Wereldoorlog.

‘Geen mooiere stoel dan
een stoel van Paul
Verhoeven. Maar ik wil
er niet op zitten’
‘Dan zie ik weer die hakenkruisen en die Duitse militairen op hun motoren voorbijrollen,
al die bekende clichés.’
Wat vond Blokker dan van Rademakers’
Oscar-winnende Aanslag, toch ook een film
waarin enige clichés over het verzet niet
worden geschuwd? ‘Dat was op de rand,
hoor’, antwoordt hij. ‘Net op de rand.’ !

Genoemde films
1962 De lifters Paul Verhoeven
1971 Wat zien ik Paul Verhoeven
1986 De aanslag Fons Rademakers
2004 Der Untergang Oliver Hirschbiegel
2006 Zwartboek Paul Verhoeven
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Dagboek Rian van den Boom
Rian van den Boom doet mee aan de IDFA
Documentaireworkshop met een plan over tweelingen. Ze
is zelf tweeling en wil een genuanceerder beeld neerzetten
dan de media doorgaans bieden. Om een beeld ‘van
binnenuit’ te geven besluit ze tweelingen zichzelf te laten
filmen met videocameraatjes. ‘De sfeer wordt meteen
directer en intiemer.’

‘De kern blijft hetzelfde’
DE IDFA DOCUMENTAIREWORKSHOP
2005 februari

In januari 2002 speel ik met mijn tweelingzus
Eva, die dezelfde opleiding heeft gedaan als
ik, de laatste voorstelling van onze cabaretvoorstelling Lief. Het einde van drie jaar op
de planken staan. Voor de pauze speelde
Marco van Es, wij erna. Marco begint met zijn
broer Tommy aan een satirische serie. Al
gauw sta ik daarbij achter de camera en zo
ontdek ik mijn ware liefde: film. Na een jaar
hard werken wil de RVU de serie produceren.
Ik word aangenomen als cameravrouw en
krijg de kans twee seizoenen lang acht afleveringen te draaien!

De behoefte groeit naar meer sturing. Ik
schrijf een plan voor de IDFA Documentaireworkshop. Ik ben de helft van een eeneiige
tweeling en wil daar al langer iets mee doen.
Ik kan me enorm storen aan het beeld van
tweelingen in de media. Je ziet tweelingen
met dezelfde kleren, extreme verhalen over
gevaarlijke operaties om Siamese tweelingen
te scheiden, de Identiekste Tweelingenshow
et cetera. Maar elke tweeling kent worstelingen met het tweelingzijn, het loslaten van je
broer of zus, het vinden van je eigenheid. Ik
wil een genuanceerder beeld neerzetten. Een
film over het spanningsveld tussen de
behoefte aan individuele vrijheid en het verlangen naar verbondenheid. Dit wordt de
basis van mijn plan.

April 2004
Mijn vader gaat met vervroegd pensioen en
wil zijn toekomstdroom in vervulling laten
gaan. Hij wil lopend met een rugzak
Santiago in Spanje bereiken om relationele
issues en worstelingen uit het verleden te
helen. Ik denk: ‘Dit is een film. Ik ga hem
volgen!’ Een half jaar later ben ik redelijk
tevreden over het resultaat en heb ik een
hoop geleerd. Te weinig beeldende shots zonder interviews gedraaid, terwijl dat juist het
sterke materiaal is.
Mijn passie voor documentaire is opgestookt
en ik begin aan mijn volgende project. Ik reis
af naar Lyon om een retraite te volgen van
een Australische vrouw en haar volgelingen
die niets eten en leven van licht. Het eindresultaat stuur ik op naar een producent. Ze
nodigen me uit, we brainstormen en komen
tot een eindconclusie: ‘Prachtig die wereld
gevangen, maar zo bizar dat het bijna een
SBS6-film is.’ De grote les ditmaal: van te
voren richting bepalen en nadenken over wat
ik precies wil zeggen.
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April 2006
Mijn mobiel gaat. ‘Gefeliciteerd, je zit erbij!’
Ik snap er niks van. Uitgekozen!

De eerste avond
Op van de zenuwen. Ik heb de andere plannen gelezen en ben onder de indruk. De een
heeft er al een aardige tijd op zitten bij RTL
4, een ander heeft korte films gemaakt voor
de VPRO, weer een ander heeft filmwetenschappen gestudeerd. Maar al gauw wordt me
duidelijk dat iedereen behoorlijke zenuwen
kent. In de trein terug naar Arnhem voel ik
me meesterlijk. Heerlijk om tussen mensen te
zitten die ook zo gericht met documentaire
maken bezig zijn.

De derde bijeenkomst
De eerste opdracht: schrijf een beginscène. Ik
kan wel wat verzinnen, maar wat? Een baar-

moeder met twee kloppende hartjes of twee
tweelingzusjes met jurkjes aan en vlechtjes
hollend over een wei. Bha. Dit wil ik helemaal niet maken. Bij gebrek aan beter lever
ik het in. Met als logisch gevolg een hoop
kritiek. Waar is mijn stroom van ideeën en
mijn ‘zomaar doen-gevoel’ gebleven? Dit in
een vroeg stadium iets delen is nieuw voor
mij. Ik ben zo gewend alles eerst zelf uit te
dokteren. Ik klets na met Aliona van der
Horst, die de workshop leidt. ‘Rian, alles kan,
en alles mag, zeker in dit stadium. Associeer!
Zoek jouw manier. Er zijn geen regels voor
goed en fout. Ga met je camera op onderzoek
uit. Je maakt geen verantwoorde onderzoeksscriptie, maar een documentaire.’

Het weekend
Even helemaal niks. Enkel een afspraak met
mijn vader. Eens in de zoveel tijd spreken we
af wat te gaan eten en te kletsen over ‘het
leven’. Hij vraagt me: ‘Hoe is het?’ In een
grote monoloog komen mijn worstelingen
naar boven. Zo, dat geeft lucht. Ik fiets de
veertig kilometer weer terug naar huis en
heb er langzaam weer zin in. Ik besluit die
week vooral veel tweelingen te bezoeken,
wat te filmen en ik maak een nieuw document aan in mijn computer met het kopje:
slechte ideeën. Ik typ gelijk twee A4’tjes vol!

Mijn eerste tweelingbezoek
Eindhoven. Een zestienjarige tweeling waarvan ik al gauw merk dat ze constant met
elkaar overhoop liggen. Marleen heeft
behoefte langzaam haar eigen weg te gaan;
Annelies hecht nog veel meer aan het gezamenlijke. We gaan buiten zitten, ik zet mijn
cameraatje aan en het interview begint. Meer
nog dan wat ze zeggen, valt me hun manier

FOTO BOB BRONSHOFF

EEN KORTE VOORGESCHIEDENIS
Januari 2002

Curriculum
vitae
Rian van den
Boom (1974)
studeerde in
1997 af aan de
Hogeschool
voor de Kunsten in Arnhem
in de richting
theaterregie en
docent drama.
In 1998 haalt
ze met haar
tweelingzus de
halve finale van
het Leids Cabaretfestival met
Lust. Later volgt
de voorstelling
Lief. Hierna doet
Van den Boom
camerawerk
voor de achtdelige series Hokjesgeestigheden
(RVU, 2003) en
Het Nederlands
Instituut voor
de toevallige
voorbijganger
(RVU, 2005) en
voor theaterregistraties,
bedrijfsfilms en
eigen films. Rian
van den Boom
is verbonden
aan jongerentheatergroep
Station 2 Station
en geeft les in
camera-acteren
en videofilm
maken. Op dit
moment doet
zij mee aan de
IDFA Documentaireworkshop.
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Ik maak een nieuw document aan met het kopje: slechte
ideeën. Ik typ gelijk twee A4’tjes vol!

van doen op. De communicatie, het tegelijk
lachen, het telkens onderbreken en geïrriteerd verbeteren van elkaar. Marleen wil naar
de hotelschool en na maanden twijfelen
heeft Annelies ook besloten dat te willen.
Een doorn in het oog voor Marleen.

Vijfde week
Mijn bezoekjes gaan gestaag door. Ik ontdek
dat bij jong en oud dezelfde thema’s spelen.
De sfeer is anders, de woordkeuzes, de strijdjes, maar de kern blijft hetzelfde. Daarom
besluit ik de film met meerdere tweelingen
van verschillende leeftijden te maken. In alle
vrije uurtjes die ik kan vinden, reis ik van
hot naar her. Naar Leny Duivenaar die het
tweelingenboek heeft geschreven en naar
een Surinaamse jongenstweeling die samen
in de WK-top synchroon trampolinespringen
zitten. Ik kom verdriet tegen van een tweeling waarvan de zus twintig jaar geleden naar
Frankrijk is verhuisd. Een man die nu hij
gepensioneerd is nog eens een hartig woordje met zijn broer wil spreken over wat hun
rolverdeling voor zijn identiteit heeft betekend. Ik ga langs bij mijn tantes, die maar
wat blij zijn met hun tweelingzijn. Beide een
eigen leven met man en kinderen, waarin ze
de band die ze samen hebben als een geweldige toevoeging ervaren.

Zesde week
Op een afgelegen boerderijtje ontmoet ik een
tweeling van vijfendertig, identiek gekleed,
zelfde oorbellen, zelfde haar. Na verschillende stukgelopen relaties zijn ze erover uit dat
je als tweeling het best bij elkaar kan gaan
wonen. Ze doen dat als een hecht paar. De
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een doet de boodschappen, de ander de
financiën. Ze delen één baan als vrachtwagenchauffeur en hebben ieder een eigen
paard als hobby. De rolverdeling is duidelijk.
De een kijkt me recht aan als ik wat vraag, de
ander kijkt eerst naar haar zus, op zoek naar
bevestiging. Zelfs in bewegingen lijken ze
elkaar te imiteren. Het onderwerp komt als
een kaatsbal in mijn gezicht. De benauwdheid, zo weinig eigenheid. Alleen de identiteit die uit het tweelingzijn is ontstaan. Het
op eigen poten staan was voor mij een moeizame periode. Wat als ik dat niet was aangegaan? Voor het eerst voel ik dat het onderwerp me ook persoonlijk diep kan raken.

Zevende week
Ik bezoek Pip en Teet, twee stoere meiden
van acht met knotjes in het haar. Ik ben
gelijk verkocht. Daar ontstaat mijn vormidee.
Een van de meiden wil de camera vasthouden. Ik zeg: Goed, maar dan moet je zelf wat
vragen stellen aan je zus. De sfeer wordt meteen directer en intiemer. Na een tijdje vraagt
ze aan haar zusje: ‘Wat vind jij het leukst aan
mij?’ Lange denkpauze. ‘Wat ik het leukst
vind aan mezelf… euhhh aan jou, is dat je
me zus bent!’ Wat een mooie verspreking.
Over identiteitsverwarring gesproken.
Het terugkijken is een intieme ervaring. Alsof
je niet de gelegenheid krijgt constant te blijven vergelijken op uiterlijk, maar het ineens
daadwerkelijk om de individuen gaat en de
band en de thema’s tussen hen. Alsof ik, zonder aanwezig te zijn, veel dichterbij kwam.

Achtste week
Tijdens de workshopavond met Albert Elings
en Eugenie Jansen zegt Albert: ‘Waarom zou
je de vorm niet eens lekker ver doorvoeren?
Ook al wordt het niet je uiteindelijke vorm,
door er zo mee om te gaan geeft het in ieder
geval veel informatie. Durf extreme keuzes te
maken, dat levert het meest op. Je kan altijd
terug en bijsturen.’ Ik besluit vijf tweelingen
te vragen videodagboekjes bij te houden. De
weken erna komt om de dag wel een bandje
of dvd’tje met de post. En raad wat: ik raak
totaal niet ontmoedigd over de vorm. Integendeel. Het is spannend om naar te kijken.
Ik zal een hoop moeten aansturen in de vorm
van toegespitste video-opdrachtjes, maar volgens mij kan deze vorm een intiem en een
genuanceerd beeld geven.

Vakantie
Drie weken naar Schotland. Even afstand
nemen van alles.

Veertiende week
Gregor Meerman en Carin Goeijers komen vertellen over camerawerk. Het begint te knagen. De dagboekfragmenten laten inhoudelijk zien wat ik wil, maar beeldend en sferisch
voel ik dat het te weinig is, te onrustig ook.
Ze moeten afgewisseld worden met mooi
gekadreerde shots, beelden die spreken.
Twee meiden van acht die allebei tegelijk
ieder een eigen verjaarstaart met kaarsjes
willen uitblazen, maar van te voren toch
even checken welke de grootste heeft. Het
kwartje valt. Dit worden de momenten waarin de kijker voor het eerst de tweelingen
samen in beeld te zien krijgt. Het moet werken als een inlossing van de dagboekfragmenten. Die geven eerst een kijkje van binnenuit. De ‘filmische’ momenten laten je vervolgens van buiten naar de twee kijken.

Vijftiende week
De eerste versie van het filmplan ingeleverd.
Vorm, inhoud, mijn personages, mijn motivatie, de thema’s, alles heeft zich uitgekristalliseerd in mijn hoofd. Toch ben ik niet echt
tevreden. Wat lastig om een goeie vertaling
te maken op papier.

Zeventiende week
Aliona’s feedback wordt scherper. ‘Taaie
kost. Het leest absoluut niet lekker weg, het
vuur is eruit gehaald.’ Duidelijk. Vanaf nu
stort ik mij volledig op het schrijven. Ik leg
mijn eerste versie weg en begin te typen
alsof ik het aan iemand vertel, minder
gekunsteld, niet zo afstandelijk.

Negentiende week
Een goede feedback op mijn tweede versie.
‘Prettig om te lezen en veel helderder.’ Met
een mooie openingsscène. Jawel! Het is nu 2
oktober en ik heb nog een kleine twee maanden te gaan. Ik zou nog pagina’s vol kunnen
schrijven wat ik van wie geleerd heb. Frank
van den Engel die een glasheldere uiteenzetting geeft over het werk van een producent.
Heddy Honigmann met een uitspraak die in
mijn geheugen gegrift staat: ga van je
droompersonages uit en niet van wat je in
eerste instantie tegenkomt. Michel Schöpping die een wereld heeft geopend over wat
geluid voor een documentaire kan betekenen. De film Voices of Bam van Aliona zelf die
me zo inspireerde, associatief en toch inhoudelijk ijzersterk met het prachtige sferische
camerawerk van Maasja Ooms. Kortom: een
onvergetelijke start voor mij van een nieuwe,
hopelijk heel lange weg. !

Wild Romance De motor

The Departed Eventjes
is op een televisie de scène te zien
uit John Fords The Informer (1935)
waarin de door schuld beladen Ierse
hoofdpersoon die net zijn makker
heeft verraden al jammerend knielt
voor een kruisbeeld. Typisch Scorsese-moment: door te verwijzen
naar een andere film verdiep en
bekrachtig je de thematiek die je zelf
ook aansnijdt.
The Departed is een remake van de
Honkong-film Infernal Affairs (Andrew Lau en Alan Mak, 2002), waarin
een maffiabaas een infiltrant in het
politiecorps stalt, terwijl de politie op
zijn beurt een undercoveragent bij de
maffioos plaatst. Scorsese en zijn
scenarioschrijver verplaatsten de
handeling naar Boston en voegden
een katholieke thematiek toe – het is
immers een Scorsese-film. De
hoofdrollen worden gespeeld door
Leonardo DiCaprio, Matt Damon en
Jack Nicholson als gangsterbaas
met een voorliefde voor tijgerdessins
en opera-aria’s.
The Departed is te zien als een variatie op eerdere Scorsese-films met
gangsters, maar dan met Ieren in
plaats van Italianen en Boston in
plaats van New York. Het morele

Babel

universum is ook hetzelfde: niemand
is te vertrouwen, loyaliteit en verraad
zijn twee kanten van dezelfde
medaille. Toch is de film geen herhalingsoefening, vooral vanwege de
bespiegelingen over eerlijkheid en
deceptie die in het scenario zijn verwerkt en door de film zijn gestrooid.
Mag een leugentje om bestwil? Wanneer leidt zelfdeceptie tot gekte? En
voelde de verrader in The Informer
nog schuld, in The Departed is van
religieuze schuldgevoelens helemaal geen sprake meer. Door te
verwijzen naar de Ford-film maakt
Scorsese een statement: we hebben

Vier continenten kwamen eraan te pas en
een hele lading non-professionele, niet Engels-sprekende acteurs. Ambitie is wel het laatste wat Babelregisseur Alejandro González Iñárritu (Amores Perros,
2000; 21 Grams, 2003) kan worden ontzegd. Een oogverblindend, maar tragisch Amerikaans echtpaar reist door
de Marokkaanse woestijn. Zij wordt plotseling getroffen
door een kogel. Twee herdersjongetjes losten het schot
met het geweer dat hun vader ooit van een Japanse toerist kreeg. In Tokio worstelt die toerist inmiddels met de
dood van zijn vrouw en zijn onbereikbare dove dochter.
Ondertussen besluit in Californië de Mexicaanse huishoudster van het echtpaar hun twee blonde kindjes mee
te nemen over de zwaarbewaakte grens om de bruiloft

geen moreel kompas meer, of dit nu
de bijbel is, fatsoensnormen of andere morele markeerpunten. Er rest
niets meer dan exces. Geen wonder
dat de geweldsscènes bruter zijn
dan ooit en ook nietsontziend worden getoond.
André Waardenburg
Verenigde Staten 2006 regie Martin Scorsese
scenario William Monahan camera Michael
Ballhaus montage Thelma Schoonmaker
productie Brad Pitt, Brad Grey en Graham King
production design Kristi Zea muziek Howard
Shore distributie Warner Bros. duur 150’ met
Jack Nicholson, Matt Damon, Leonardo DiCaprio,
Mark Wahlberg, Martin Sheen, Vera Farmiga

van haar zoon te kunnen bijwonen.
21 Grams was een experiment, liet Iñárritu eerder dit
jaar in Cannes weten. Deze keer wilde hij voorkomen dat
de vorm de aandacht van het verhaal zou afleiden. Dat
heeft goed uitgepakt. De van Iñárritu bekende mozaïekstructuur zit de beleving van Babel niet in de weg, want
de nieuwsgierigheid naar het verloop van ieder afzonderlijk tafereel blijft. Bovendien camoufleert het mooie
spel van zowel profs als non-profs de onverstandige
handelingen van de personages en maakt ze zelfs plausibel. De energieke montage (niet zo nerveus als in 21
Grams) en de afwisselende stijlen (van grofkorrelig rauw
in Marokko tot stilistisch blauw in Japan) frissen de blik
telkens op.
Iñárritu weet zware emoties te beroeren, maar het thema van communicatief onvermogen en de last van vooronderstellingen had het verdiend dat zijn vier miniatuurtjes verder waren uitgediept. In zijn aspiratie die te vermengen met een röntgenfoto van de huidige wereld en
de mechanismen van globalisering, vertilt hij zich. Oliedrama Syriana (met tweehonderdtwintig locaties op vier
continenten en honderd rollen in vijf verschillende talen
ook al topzwaar) zette dat vorig jaar veel scherper neer.
Saskia Legein
Verenigde Staten 2006 regie Alejandro González Iñárritu scenario Guillermo Arriaga camera Rodrigo Prieto montage Douglas Crise, Stephen Mirrione geluid Martín Hernández productie Alejandro González Iñárritu, Steve
Golin, Jon Kilik distributie Independent Films duur 142’ met Brad Pitt, Cate
Blanchett, Gael García Bernal, Adriana Barraza, Kôji Yakusho, Rinko Kikuchi
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achter het publiciteitsfenomeen en
artistieke multitalent Herman Brood,
die op 5 november zestig zou zijn
geworden, was Koos van Dijk. Zoals
de plattelandsjongen Elvis werd aangedreven door Dries van Kuijk (alias
Colonel Parker) uit Breda, zo nam
deze horecabaas uit Winschoten de
noodzakelijke verantwoordelijkheden op zich die zijn Zwolse poulain
als ware rock-’n-roller voortdurend
ontliep. Wild Romance gaat over
de stormachtige idylle tussen een
manager en zijn ster, of: hoe ‘twee
provinciaaltjes’ Amsterdam en (bijna)
Amerika veroveren. Van Dijk (Hensema) treedt op als verteller en feitelijke protagonist bij de raketachtige
opkomst van Brood (Boissevain) in de
tweede helft van de jaren zeventig,
die abrupt eindigt na een tumultueuze Amerikaanse tournee.
Merkwaardig genoeg opent het verhaal met een wazige enscenering van
Broods suïcidale sprong van het
Amsterdamse Hilton in de zomer van
2001, om, na de nagespeelde avonturen van drie decennia terug, te besluiten met een videoclip van Broods My
Way met beelden van de echte Herman Brood en authentieke opnamen
van zijn hectische uitvaart.
Wild Romance maakt geen seconde
duidelijk dat Brood een bijzonder kind
of onbegrepen genie was, zelfs niet in
de hitsige concertfragmenten. Hij
hangt geregeld z’n leuter in gewillige
meisjes en pompt op onmogelijke
momenten behendig z’n lijf vol chemicaliën, maar het waarheen en
waarvoor blijft onbeantwoord, al
probeert de accentrijke vertelstem de
verhouding tussen de twee kameraden en de zelfvernietigingsdrang van
Brood enigszins te verhelderen. Als
we de film moeten geloven, werd Van
Dijk zuiver bewogen door vaderlijke
gevoelens voor zijn parasitaire zorgenkind. In de pseudo-documentaire
Cha Cha (Herbert Curiël, 1979) en het
documentaireportret Rock ’N Roll
Junkie (Jan Eilander, 1994) kwam het
charisma van de schelm Brood beter
uit de verf, wellicht omdat hij daarin
vertolkt werd door degene die dat het
beste kon – hijzelf.
Paul van de Graaf
Nederland/Verenigd Koninkrijk 2006 regie Jean
van de Velde scenario Jean van de Velde en Maarten Lebens camera Jules van den Steenhoven
montage Martyn Gould geluid Glen Freemantle
muziek Dany Lademacher production design
Vincent de Pater productie Bob Hubar, Denis
Wigman, Andreé de Raaff, Koos van Dijk en Klaas
Kooistra distributie Independent duur 103’ met
Daniël Boissevain, Marcel Hensema, Andy Nyman,
George Rossi, Karina Smulders, Margje Wittermans, Joke Tjalsma, Simon Vinkenoog

Maybe Sweden

Frozen Land

In de tweede,
veelbekroonde speelfilm van de Finse
regisseur Aku Louhimies worden drie
verhaallijnen even losjes als inventief
verbonden door een vals vijfhonderdeurobiljet. Dat briefje is gemaakt
door de jonge student Niko om een
computer te kopen, waarmee de eerste dominosteen in een onstuitbare
rij wordt omgeworpen. Louhimies
schetst zijn hoofdpersonen in donkere
kleuren: iedereen is gedeprimeerd,
eenzaam, niet tot adequate communicatie in staat, machteloos iets aan
zijn omstandigheden te veranderen.
En als iemand al een keer in een
benijdenswaardige positie verkeert,
dan slaat het noodlot hem alsnog de
grond onder de voeten vandaan.
In dit felrealistische portret van
hedendaags Finland ontleedt Louhimies de menselijke ziel, met name die
van de Finnen. Zo grotesk – maar nooit
onrealistisch – als hij de omstandigheden schetst waar zijn hoofdpersonen
zich doorheen worstelen, zo subtiel en
raak zijn de dialogen en de nonverbale
communicatie, door de acteurs voortreffelijk neergezet. De film zit vol
memorabele scènes, zoals de nonconversatie tussen de uitgerangeerde
vertegenwoordiger in stofzuigers en
voormalige alcoholist Teuvo en de
gewelddadige autodief Isto in een van
drank doordrenkte nacht in een verlopen motellounge.
Frozen Land is een stijlvolle opeenstapeling van ellendige gebeurtenissen,
vol drugs, drank en (verbaal) geweld,
waarbij inktzwarte humor en onbeholpen uitingen van tederheid verlichting
brengen. Het decor van het ongenaakbare winterse Helsinki, gehuld in bijna
permanent halfduister, verleent aan
de misère een wrede schoonheid.
Nicole Santé
Paha maa Finland 2005 regie Aku Louhimies
scenario Paavo Westerberg, Aku Louhimies en
Jari Rantala camera Rauno Ronkainen production
design Sattva-Hanna Toiviainen geluid Janne Laine,
Kirka Sainio montage Samu Heikkilä productie
Markus Selin distributie Filmmuseum duur 130’
met Mikko Leppilampi, Jasper Pääkkönen, Petteri
Summanen, Pamela Tola, Matleena Kuusniemi,
Sulevi Peltola, Pertti Sveholm, Samuli Edelmann,
Mikko Kouki

Vijf vrienden vertrekken
naar een landhuis in lommerrijk Zuid-Europa om zich
een week lang te begraven tussen de boeken. Het uitgangspunt van Maybe Sweden is gewaagd, want hoe
krijg je dat nou filmisch interessant? Ook het feit dat
een theatergezelschap de hoofdrollen vervult, en dat
er niet echt sprake was van een scenario, maakt vooraf
nieuwsgierig. Naast Olivier etc. van Sander Burger, met
Dragan Bakema in topconditie als medisch haperende
durfal in verwarring, en het hartverwarmende, oogstrelende Langer Licht van David Lammers, was Maybe
Sweden een van de aangenaam verrassende debuten
tijdens de afgelopen editie van het Nederlands Film
Festival. Margien Rogaar, bekend van het geslaagde Au
Cigone! uit de televisiereeks One Night Stand van 2004,
nam de voorstelling Welcome in My Backyard van collectief Wunderbaum als uitgangspunt.
De aan de oppervlakte idyllische vakantierust wordt
verstoord als een Ghanese bootvluchteling in de tuin ligt
te slapen. De politiek sluipt letterlijk via de achterdeur
naar binnen als in zijn kielzog steeds meer lotgenoten

Eden

Eten en erotiek zijn in
films vaker gekoppeld. Maar niet
eerder was het vleselijke verlangen
zo ontroerend gesublimeerd als
in Eden. De lichtvoetige, Duitse
liefdefilm laat de jonge, getrouwde
moeder Eden verliefd worden op
het voedsel dat zij geserveerd krijgt
door de corpulente, introverte
chefkok Gregor. Ze kennen elkaar
van het terras waar zij werkt en
raken met elkaar bevriend als hij
in een park haar dochtertje (dat het
Down-syndroom heeft) behoedt
voor verdrinking. Gregor bakt een
taart voor de kleine Leonie, Eden
proeft ervan en is verkocht. Dan
volgen talrijke scènes van Eden
in de keuken van Gregor, waar hij
naar hartelust experimenteert met
voedsel dat later in zijn bijzondere
restaurantje op tafel zal komen.

het huis betrekken. Het gevolg is een schisma in de
vriendenclub tussen de hulpvaardigen en afzijdigen
(asiel zoeken in Europa, waar kan dat nog een beetje
aangenaam? Zweden misschien?). Ondertussen accelereren de gevoelens van de wereldvreemde Werner
voor de intellectuele – zie het zware brilmontuur – maar
stiekem ook gewoon bloedmooie Houellebecq-aanhangster Anne, terwijl de sexy Renee en Frederik
steeds verder uit elkaar drijven. Late twintigers cirkelend om het ‘is dit alles?’-gevoel, krijgen door de groep
asielzoekers ineens een duw in een levensbepalende
richting: een relatie gaat uit, een relatie ontspruit en het
onzekere, dienstbare grijze muisje Mira moet leren
zichzelf te handhaven. Ondanks de flat characters en de
overbekende debutantenthematiek van volwassen
worden zijn het spel van de acteurs en het deels geïmproviseerde scenario uitstekend. Saskia Legein
Nederland 2006 regie Margien Rogaar scenario gezamenlijk camera Sal
Kroonenberg montage René Hazenkamp geluid Jos ten Klooster productie
Ruud van der Heyde distributie Cinema Delicatessen duur 80’ met Matijs
Jansen, Walter Bart, Marleen Scholten, Maartje Remmers, Wine Dierickx

In dat exclusieve etablissement
genieten mensen met een overduidelijk seksuele intensiteit van de
oog- en tongstrelende gerechten.
De verhouding tussen de twee is
even onwaarschijnlijk als vanzelfsprekend. Zij komt, eet en gaat. Hij
kookt, kijkt en blijft alleen, maar
tevreden achter. Maar wanneer
haar man Xaver erachter komt dat
ze de kok regelmatig bezoekt, wordt
hij razend jaloers en krijgt de film

een grimmige wending, waarin
alles wat mooi en onschuldig was,
bezoedeld raakt door op vooroordelen gebaseerde veronderstellingen.
Het einde komt op verrassend
droogkomische wijze uit de lucht
vallen.
Charlotte Roche overtuigt niet helemaal als fijnproever – haar genieten
ziet er vaak uit als gespeeld genieten. Josef Ostendorf daarentegen
draagt, niet in de laatste plaats
dankzij zijn indrukwekkende gestalte, de film met zijn optreden.
Nicole Santé
Duitsland/Zwitserland 2006 regie en scenario
Michael Hofmann camera Jutta Pohlmann
montage Isabel Meier, Bernhard Wiesner geluid
Ruedi Guyer muziek Christoph Kaiser, Julian
Maas production design Jörg Prinz productie
Robert Geisler distributie Cinemien duur 98’
met Josef Ostendorf, Charlotte Roche
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The French Cinema Book

Franse geschiedschrijving negeert revisionisme

De afgelopen jaren heeft het concept ‘nationale
cinema’ als nuttige en productieve benadering binnen de filmgeschiedschrijving veel van zijn vanzelfsprekendheid verloren. Nationale cinema – als een
determineerbare culturele identiteit die zowel stijl
als inhoud van de films van grote productielanden
bepaalt – krijgt overdreven veel aandacht in catalogi
van uitgevers, academische curricula, arthouseprogrammering, filmtijdschriften en recensies.
Revisionistische filmhistorici hebben het concept
onder vuur genomen vanwege zijn overwegend
tekstuele benadering, zijn onnozelheid ten aanzien
van de nationale receptie door een multicultureel
publiek en, bovenal, zijn verwaarlozing van het simpele feit dat filmproductie, distributie en vertoning
van meet af aan internationaal georiënteerde industrieën waren. In dit verband is vaak opgemerkt dat
de overheersende ‘nationale’ cinema in het Westen,
de Hollywood-cinema, nooit als nationaal is aangeduid, precies vanwege zijn ongeremde commercie
en fundamenteel op vertoning gebaseerde streven
naar winstmaximalisatie, de spreekwoordelijke
smeltkroes van het Amerikaanse publiek en zijn in
essentie transnationale marktoriëntatie.

Frans
De Franse cinema is daarentegen, met zijn artistieke filmstromingen, auteurs en nauwe verwevenheid
met de agenda’s van cultureel erfgoed en politieke
en sociale kritiek, altijd een geschiktere kandidaat
geweest om in nationale termen gedefinieerd te
worden. The French Cinema Book, door de redactie
bedoeld ‘om de filmwetenschapper en -fan te voorzien van een toegankelijke, overzichtelijke en vernieuwende geschiedenis van de Franse cinema van
zijn ontstaan tot aan vandaag’, is een bewijs van de
hardnekkigheid van het concept ‘nationale cinema’
met betrekking tot de West-Europese film. Maar de
individuele bijdragen in het boek weerspiegelen –
elk weer anders en in verschillende mate – de
methodologische valkuilen, blinde vlekken en inherente tegenstrijdigheden in het denken over het
cinematografische verleden van een land in termen
van ‘nationale cultuur’.

Qua opzet maakt de door Michael Temple
en Michael Witt geredigeerde verzameling essays een nogal conventionele
indruk. Het verdeelt de geschiedenis van
de Franse cinema netjes in drie, weinig
verrassende perioden: 1896-1930, 19301960 en 1960 tot nu. Elk van die delen is
systematisch verdeeld in hoofdstukken
over Personen, Industrie, Technologie,
Vormen, Representatie, Toeschouwers en Debatten. Die opzet heeft als groot voordeel dat de individuele bijdragen in elke deel thematisch met elkaar
overeenkomen, waardoor de lezer de chronologie
kan laten voor wat ’t is en zich kan concentreren op
essays over, zeg, industriële of stilistische ontwikkelingen; of hij kan een vergelijkend historische
invalshoek nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van
grootschalige structurele ontwikkelingen in de
industrie, verschuivingen in kritische discussies of
in publiekssamenstelling.
Die structuur geeft het boek een behoorlijke mate
van methodologische samenhang, hoewel die binnen sommige categorieën ernstige gebreken aan
symmetrie of balans lijkt te camoufleren. Kijk bijvoorbeeld naar de bijdragen over filmmakers en
andere hoofdrolspelers in de onderscheiden perioden. Twee bewust selectieve bijdragen over respectievelijk Franse filmmakers in ballingschap (door
Alistair Phillips, wiens interessegebied zich sowieso
beperkt tot de periode 1930-1945) en over producenten, cameralieden en scenaristen als de andere
auteurs van de (post-)Nouvelle Vague (Alison Smith,
over de periode na 1960) steken schril af tegen
Richard Abels bondige en zeer complete overzicht
van ‘The men and women who made French cinema’ van de vroegste periode. Die selectiviteit is
zonder twijfel verfrissend, daar het nieuwe perspectieven opent en tot nu toe grotendeels veronachtzaamde figuren naar voren haalt – zoals onafhankelijk producent Marin Kamitz, cameravrouw Agnès
Godard of scenarist Jean-Claude Carrière. Maar het
gaat ten koste van de interne samenhang van het
boek en voert in zekere zin de systematiek tot in het
absurde door.

Recente tendensen
Als geheel verschaft het boek in
zoverre een originele blik op de
Franse filmgeschiedenis dat het
de traditionele nadruk op de
‘staatsgrepen’ van de gevierde
generatie van auteur-regisseurs
in late jaren vijftig en begin zestig
afzwakt ten faveure van meer
economisch en technologisch
bepaalde, structurele veranderingen en van grootschalige culturele bewegingen binnen de Franse
filmcultuur. Hoewel de essays over de vroegere
perioden beknopte en zeer goed geïnformeerde
overzichten geven van de pre-klassieke en klassieke Franse cinema, is The French Cinema Book
vooral een welkome, betrouwbare bron van informatie over en kritisch commentaar op de periode
1960-2004. Het stelt niet-Franse lezers voor het
eerst in staat zich te informeren over de meest
recente tendensen in de Franse cinema vanuit
diverse historische perspectieven. Sommige lezers
zullen daarbij waarschijnlijk wel moeite hebben met
de starheid waarmee, in dit laatste deel van het
boek, de term ‘nationaal’ wordt gelijkgesteld met de
geografische grenzen van Frankrijk en geïdentificeerd met het centrum Parijs (met name Naomi
Greens essay ‘Parisian images and national transformations’ in de sectie ‘Representations 19602004’). Aldus worden transnationale Franse taalgemeenschappen, de cinema’s van minderheden en
migranten, zoals bijvoorbeeld de zogeheten
Maghreb-film, terzijde geschoven. Hoewel het een
strategische beslissing zal zijn geweest van de
redactie, om de focus en reikwijdte van de verzamelde essays beheersbaar te houden, geeft dit het
boek een conservatieve inslag. In die zin komt het
boek ongelegen en staat het haaks op het revisionistische project de geschiedschrijving van de
Franse cinema radicaal te herzien.
Michael Wedel vertaling Nico de Klerk
The French Cinema Book. Michael Temple en Michael Witt (red). BFI,
London 2004 (294 blz.) ISBN 1-84457-012-6.
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Alex van Warmerdam-box

Faust Nummer 24 uit de Mas-

Little Fish Dit zeer sterk

Uit handen van Jos Stelling ontving Alex van Warmerdam op de openingsavond van het Nederlands
Film Festival het eerste exemplaar van de dvd-box
die zijn naam draagt. Zijn Ober had zojuist het
festival geopend en zou een week later met twee
Gouden Kalveren worden geëerd (Beste scenario,
voor Van Warmerdam zelf, en Beste production
design, voor Gert Brinkers). Terechte hulde voor
een van de meest originele en eigenzinnige regisseurs die ons land rijk is. Vanaf zijn debuut in 1986
met Abel geldt Van Warmerdam als de croniqueur
van de Hollandse lulligheid. Zijn films zijn ware
hyperrealistische miniatuurtjes, waarin de dialogen en de mise-en-scène bijdragen aan een licht
vervreemdende sfeer. Met verwondering aanschouw je de ongewone alledaagsheid. ‘Ik ben
normaal’, zegt Van Warmerdam in een scène in De
jurk, wanneer hij op het punt staat Ricky Koole aan
te randen. En daarmee raakt hij de essentie van
het Hollandse burgerdom. Loop vooral niet uit de
pas, denk aan de buren, doe maar normaal. Maar
ondertussen.
Van Warmerdams preoccupaties komen het
mooist tot uiting in De Noorderlingen (1992). Ook
hier is lulligheid troef: het onaffe nieuwbouwstraatje, het donkere bos met de bomen strak in

ters of Cinema-series behelst de
dubbeldisceditie van de laatste Duitse film van Friedrich Wilhelm Murnau, het tachtig jaar oude Faust. In
een van de extra’s bij de dvd wijst criticus Tony Rayns erop dat de adaptatie van de middeleeuwse legende
over de wetenschapper, die in ruil
voor meer kennis en jeugdigheid zijn
ziel aan de duivel verkoopt, dichter bij
het toneelstuk van Christopher Marlowe (Doctor Faustus uit 1589) staat,
met zijn vermenging van farce en de
meer filosofische elementen, dan bij
Goethe, die zich concentreerde op de
religieus-ethische aspecten van het
volksverhaal.
Murnau draaide de film met twee
camera’s, één negatief was bestemd
voor de export en één voor de Duitse
markt. Eerdere dvduitgaven, waaronder die van Eureka uit 2002, die ook
de Masters of Cinema-dvd uitgeeft,
betroffen de exportversie. Onlangs
werd echter de domestic version
ontdekt, een kopie die nog in zeer
goede staat was en werd geconserveerd door de Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung. Het Duitse negatief is
qua beeldkwaliteit superieur aan de
exportversie en een vergelijking van
beide versies in een andere extra op
de tweede schijf laat zien dat de Duitse versie ook artistiek vaak beter

geacteerde Australische drama
lijkt qua stijl wel wat op Michael
Winterbottoms Wonderland (1999):
veel hand-held camerawerk en
een dromerige maar tegelijkertijd
zeer realistische sfeer. Het verhaal
is grimmig en de personages zijn
niet bijster sympathiek, waardoor
inleven in hun situatie niet altijd
makkelijk is. Cate Blanchett is
bedrijfsleider in een videotheek;
haar familie heeft nogal wat ellende
achter de rug en met de terugkeer
van een oude liefde (Dustin Nguyen)
beginnen de problemen opnieuw.
Er zijn geweldige bijrollen van Sam

het gelid, de buren die elkaar in de gaten houden.
‘Er is niks aan de hand’, zegt Jack Wouterse aan
het begin van de film tegen zijn zoontje Thomas,
terwijl duidelijk is dat ze ruzie hadden. De façade
mag dan keurig zijn, daarachter broeit en stinkt
het in het Holland van Van Warmerdam.
Laurens van Laake
Abel 1986; De Noorderlingen 1992; De jurk 1996; Kleine Teun 1998;
Grimm 2003 Nederland regie Alex van Warmerdam distributie
A-Film

De vroege films van Paul Verhoeven
De Leidse student wiskunde en fysica Paul Verhoeven –
die na een jaar Filmacademie ontevreden was en verkaste naar Leiden – richtte eind jaren vijftig met enkele
studiegenoten de ‘Nederlandse Studenten Filmindustrie’ op. In 1960 maakten ze hun eerste film, Eén hagedis te veel, een jubileumfilm voor het Leidsch Studenten
Corps. De korte film – gemaakt met een budget van
tweeduizend gulden, een 16mm-camera zonder direct
geluid en veel goede wil – werd op het Cinestudfestival in
1960 verkozen tot beste Nederlandse film. Op de commentaartrack merkt Verhoeven op dat hij toen al een
thema aansneed dat vaker zou terugkeren: een man
tussen twee vrouwen. Omdat de man niet kan kiezen,
doen de vrouwen dat voor hem. Het is een aardig, soms
wat technisch onbeholpen film met een nasynchronisatie die opvalt door z’n opvallendheid. Verhoeven geeft dat
ook toe: aan het opnemen van setgeluid had niemand
gedacht.
Bij De Lifters (1962), gemaakt na het vrij korte, door Faulkner geïnspireerde Niets bijzonders (1961), is het geluid

ook nog overduidelijk gedubd, wat criticus Jan Blokker
verleidde tot een zeer negatief getoonzette recensie (voor
meer over de verhouding tussen Blokker en Verhoeven,
zie pag. 40). Verhoeven memoreert het voorval en noemt
Blokker ‘een lul’: ‘Dat vond ik toen al en dat vind ik nog
steeds.’ Verhoeven heeft bij alledrie de films een commentaartrack waarin hij vertelt over de productieomstandigheden, met speciale aandacht voor het levensverhaal van medestudent/scenarist/dichter/criticus Jan van
Mastrigt, die begin jaren zestig zelfmoord pleegde, en de
rol van oud-filmmaker Ernst Winar, die de eerste korte
films van Verhoeven monteerde.
Feest! (1963) werd gedraaid op 35mm, met een professionele cameraman, de Hongaar Ferenc Kálmaán-Gáll;
Verhoevens eerdere cameraman Frits Boersma deed nu
de productie. Het is de eerste film op de dvd die er schitterend uitziet, met mooi contrast en opvallend vloeiende
rijders door het schoolgebouw waar de film zich
afspeelt. Net als de eerste filmpogingen is het een
bescheiden film, op het anekdotische af. Maar daardoor
misschien wel sympathieker dan veel latere Verhoevenfilms, die soms wat al te graag een statement willen
maken. Ook De worstelaar (1971), door Jan de Bont in
kleur gedraaid, is anekdotisch maar aardig in zijn sfeertekening van een laag milieu à la zijn speelfilmdebuut
Wat zien ik? (1971).
Ook interessant om te zien, gezien Zwartboek, is het voor
televisie gemaakte Voorbij, Voorbij (1979) over een verzetsstrijder die jaren na dato wraak wil nemen op de
Duitser die hun makker vermoordde. Zijn vroegere
maten hebben inmiddels hun bedenkingen.
Ook op de dvd: de opdrachtfilm Korps mariniers (1965)
en het (controversiële) Portret van Anton Adriaan Mussert (1968), en als extra de vingeroefeningen Kopjes
koffie en De zoen, screentests en setopnames.
André Waardenburg
Nederland 1959-1979 regie Paul Verhoeven distributie Video/Film Express
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The PassengerIn het

uitpakt, met een wat puntiger montage, betere kadrering en uitgekiendere shotkeuze. Op het eerste schijfje
van de nieuwe Master of Cinemauitgave staat de domestic cut, het
tweede schijfje dupliceert de eerdere
Eureka-disc waarop de exportversie
stond. De kijker kan bij de Duitse
versie kiezen uit een orkestrale score
van Timothy Brock of een nieuwe
harpscore van Stan Ambrose. Critici
David Ehrenstein en Bill Krohn hebben een commentaartrack bij de
Duitse kopie. André Waardenburg

universum van Michelangelo Antonioni is voor bijkomstigheden een
hoofdrol weggelegd. De spaarzame
actie vindt nogal eens buiten beeld
plaats, terwijl de camera blijft
hangen bij een plafondventilator of
meer interesse toont in een stoffig dorpspleintje. In een typische
Antonioni-film blijft het lange tijd
onduidelijk welke wending het verhaal zal nemen.
In The Passenger wordt echter al
snel een niet mis te verstane hint
gegeven. Jack Nicholson is gecast
als David Locke, de uitgebluste
journalist die in een gehucht ergens
in de Afrikaanse woestijn de identiteit aanneemt van een dode hotelgast. Hij verwisselt zijn kleren en
zijn paspoort, neemt zijn agenda en
begint een nieuw leven als Robertson. Het is een gegeven dat we
kennen uit de klassieke film noir.
De afloop is voorspelbaar: met het
aannemen van de identiteit van de
dode, heeft Locke zijn eigen doodvonnis ondertekend. De ontknoping
van het verhaal is echter van secundair belang. Het is Antonioni niet te
doen om de spanning en de opwinding van de vlucht van Locke terwijl
de huurmoordenaars hem op de
hielen zitten. Antonioni richt zijn blik
op de doelloze, onthechte en futiele
actie. Futiel omdat het noodlot, hoe
dan ook, onontkoombaar sluimerend wacht tot het je bij de lurven
grijpt.
Sony brengt de film, beter bekend
onder de titel Professione: reporter,
uit in een limited edition, wat wil
zeggen dat er als extraatje audiocommentaar is toegevoegd van
Nicholson en scenarioschrijver
Mark Peploe.
Laurens van Laake

Duitsland 1926 regie F.W. Murnau distributie
Eureka!

Italië 1975 regie Michelangelo Antonioni
distributie Sony Pictures HE

Neill en vooral een bijna onherkenbare Hugo Weaving als verslaafde
ex-sportheld.
Over de thema’s en de stijl van de
film valt genoeg te zeggen, maar

helaas doet niemand dat in de eindeloze reeks interviews die de dvd
bevat. Men heeft genoeg te melden
over elkaars kwaliteiten, maar
inhoudelijk wordt nergens dieper op
ingegaan. Erg jammer, zeker omdat
de enige andere extra een stuk Broll footage is: een slordig gemonteerde blik achter de schermen
zonder opbouw of commentaar.
Deze film schreeuwt om een verhelderend audiocommentaar en
een degelijke documentaire.
Sanne Veerman
Australië 2005 regie Rowan Woods distributie
Universal Pictures

Re-cycle De gebroeders Pang zijn de laatste jaren erg productief. Naast hun gezamenlijke
films regisseren ze ook veelvuldig solo en binnenkort verschijnt hun Amerikaanse debuut, de
horrorfilm The Messengers (2007). De films die
ze samen maken zijn over het algemeen interessanter dan hun solowerk, al lijden hun laatste
films onder een onevenwichtige en soms zelfs
rommelige aanpak. Helaas geldt dit ook deels
voor Re-cycle (2006), enerzijds een horrorfilm en
anderzijds een fantasierijk sprookje.
Het verhaal gaat over een populaire schrijfster,
wier afgekeurde en naar de prullenmand gedelegeerde werk een eigen leven gaat leiden en een
parallel universum vormt. Wanneer de schrijfster
hier gaandeweg in terechtkomt, moet ze de confrontatie aangaan met haar verleden om de weg
terug te vinden naar de ‘echte’ wereld. Visueel is de
film een genot, vol overweldigende decors en
prachtig gemaakte virtuele landschappen. Maar
zoals vaak met films over parallelle werelden loopt
het verhaal al snel vast in ingewikkelde specialeffects en allerlei complex filosofisch gewauwel.
Het contrast tussen het eerste gedeelte van de film,
dat een traditionele spannende horroropbouw
kent, en het sfeervolle maar niet erg spannende
fantasierijke gedeelte is boven dien iets te groot. De

Abhijan De Indiase regisseur Satyajit Ray maakte zijn films
in het Bengaals, een relatieve
minderheidstaal in India. Ray brak
in het Westen door met zijn Aputrilogie, en Abhijan uit 1962 is een
minder persoonlijke film die Ray
regisseerde toen zijn vrienden het
niet aandurfden de regie op zich

prachtig vormgegeven import-dvd is een uitklapbare dubbeldisc met enigszins teleurstellende
extra’s; een zeer korte making-of, een reeks verwijderde scènes en eindeloze flauwe interviews
tijdens de galapremière. Het interessantste item is
een vraag-en-antwoordsessie na een vroege
screening, waarbij het publiek slimme vragen stelt
aan de regisseurs. De Nederlandse release is voorlopig alleen een kaal schijfje met slechts de film.
Sanne Veerman
Gwai-wik Thailand 2006 regie Danny & Oxide Pang distributie
A-Film

te nemen. Het werd een van Ray’s
meest populaire films in India.
De kopie die is uitgekomen in de
Masters of Cinema-Series is gerestaureerd door de Academy of
Motion Picture Arts and Sciences’
Academy Film Archive (het filmarchief van de organisatie die ook de
Oscars organiseert) heeft door
problemen in de emulsie in het
begin wat lichtfluctuaties en wat
lichte beschadigingen, maar over
het algemeen is de beeldkwaliteit
prima, met mooi contrast.
Het verhaal over een taxichauffeur
uit de kaste der strijders die gaat
werken voor een schimmig figuur,
en zo hoopt rijk te worden en respect te verdienen, is in het geheel
niet verouderd. Het is zelfs een nog

uitstekend te vertonen film over
multiculturalisme. De islamitische
taxichauffeur sluit vriendschap met
een vrouw die zich bekeert heeft tot
het christendom en verschillende
kasten mengen zich. En omdat
Ray’s stijl dichterbij westerse filmstijlen als het neorealisme staat
dan bij mainstream Bollywood is
Abhijan wellicht voor velen toegankelijker. De dvd heeft een toelichting van Dilip Basu over Ray en zijn
thema’s.
Het bijgeleverde boekje bevat
bovendien zesendertig pagina’s met
essays en de originele sketches van
Ray voor de film.
André Waardenburg
India 1962 regie Satyajit Ray distributie Eureka!

november 2006 Skrien 51

Independent Animation from the Netherlands, Volume 2 (Selection 2004-2006)
Na het eerste deel, dat de periode
2000-2003 besloeg, brengt il Luster
Produkties opnieuw een dvd uit met
hoogtepunten van onafhankelijke
animatie, door hen geproduceerd. De
selectie is dit keer erg sterk. Het relatief lange Lost Cargo (Pieter Engels en
Efim Perlis, 2006) van vijftien minuten
is een prachtig geanimeerde stopmotion-sciencefictionfilm in een geweldig
vormgegeven ruimteschip. Daarbij
steekt het aardige verhaaltje, rond
twee concurrerende robots die een

ruimtevuilnisman willen dienen, wel
wat mager af. Toch mag deze Nederlandse Oscar-inzending kansen worden toegedicht. Andere hoogtepunten
zijn Joris Oprins’ afstudeerfilm Hoe
Snjezhi Tjelovek zijn voorouders verkreeg (2004), die in humor, melancholie, onderwerp en muziek een Russische toon aanslaat. Het idee dat deze
aandoenlijke stopmotion-figuren als
matroesjka’s-poppetjes hun voorouders in zich dragen is prachtig. Een
geheel andere stijl biedt Teddy (André

Berg, 2005), die fraai gebruikmaakt
van de specifieke mogelijkheden van
computeranimatie in een verhaal over
een oude man voor wie de wereld veel
te snel gaat. Het grappige Vent (Erik
van Schaaik, 2004) gaat over een vent
die tegen de wind probeert in te lopen
en steeds wordt teruggeblazen. Het
verhaal en de humor drijven geheel op
beweging en zijn in die zin animatie bij
uitstek. Ook de overige bijdragen
getuigen elk (op zijn minst) van de
veelzijdigheid en de vakmanschap van

Ook uit
The Shoes of the Fisherman
Michael Anderson 1968
The Shoes of the Fisherman is een
intrigerende film over een Russische politieke gevangene die wordt
vrijgelaten, naar Rome wordt
gestuurd, in het Vaticaan snel carrière maakt, de eerste niet-Italiaanse paus wordt, en op onorthodoxe
wijze een Derde Wereldoorlog voorkomt. De film geeft een zeer boeiend inkijkje in wat er achter de
schermen in het Vaticaan gebeurt
als de paus overlijdt en er een nieuwe gekozen moet worden. Een
nevenverhaal over een journalist
tussen twee vrouwen stoort daarbij
vooral. De muziek van Alex North
stuwt de film voort, en staat compleet op de dvd – dus inclusief
ouverture, entr’acte en uitloopmuziek. Warner Home Video
Rome, seizoen 1
diverse regisseurs 2005
De ongekuiste versie van het eerste
seizoen van Rome – een tweede is
nu in de maak – zit gelukkig in de
dvdbox. De serie volgt Caesars campagne in Gallië, de opstand van
generaal Pompeius tegen de dictatuur van Caesar en de daaropvolgende strijd tussen beiden. Wordt de
Republiek door Caesar verkwanseld? Rome verenigt soap,
geschiedschrijving en redelijk accurate reconstructie van het oude

Emmanuelle Seigner, houden de
boel bij elkaar. AW
Paradiso Home Entertainment

V for Vendetta
Solide, mooi vormgegeven bewerking houdt de subversieve essentie
van de gelijknamige Britse graphic
novel (1981-88) overeind: de held
Rome (in de Cinecittà-studio) tot een van het verhaal is een terrorist, die
vaak verslavende mix. Soms leidt de symbolische gebouwen opblaast in
zijn strijd tegen een fascistische
botsing van stijlen – van ironie, faroverheid die de macht veroverde
ce, decadentie en serieus traktaat
door een angstaanjagend complot
over leiderschap – tot ergernis,
en vervolgens alle burgerlijke vrijmaar door de bank genomen komt
heden heeft beknot. De originele
de serie hier mee weg. De dvdbox
verwijzingen naar het Thatcherbevat uren aan extra’s, waaronder
veel door historisch adviseur Bruno regime werden vervangen door
referenties aan de Irak-oorlog. KD
Heller gecompileerd materiaal en
commentaartracks door regisseurs Verenigde Staten/Duitsland 2006 regie James
McTeigue distributie Warner Home Video
en acteurs. Warner Home Video
Backstage
Emmanuelle Bercot 2005
In de Franse film Backstage is
iedereen van elkaar afhankelijk:
popster Lauren van haar ex-vriend
en haar fans, fan Lucie van haar
idool Lauren, en de muziekproducent van Lauren en Lucie. Backstage is een film die meer aandacht
verdient, met z’n kritiek op fancultuur, media en psychologische
analyse van zowel de fan als de ster.
Het verhaal balanceert op het randje van geloofwaardigheid, maar de
acteurs, onder wie Isild Le Besco en

Point Blank John Boormans Point Blank is een
wraakfilm die in hoge mate experimenteel is te noemen:
geluid wordt verplaatst, de status van het getoonde is
onduidelijk: is het echt of een droom?, heden en verleden
gaan naadloos in elkaar over en de beeldcomposities zijn
vaak ongebruikelijk. Geen wonder dat Steven Soderbergh
op de commentaartrack – een interview met Boorman –
toegeeft veel van de film gestolen te hebben, bijvoorbeeld
in The Limey (1999). Het is een fascinerend gesprek van
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The Wild is een Disney-3D-computeranimatie gemaakt zonder de
vaste CGI-partner Pixar. De film
blijft dan ook op alle onderdelen
een niveau achter: karakters, achtergronden, grappen en verhaal
zijn te simpel. Met uitzondering van
de openingsscène, die een jachtfantasie van een dierentuinleeuw
verbeeldt: daar wordt op zeer hoog
niveau, in een spectaculair tempo
en prachtig geabstraheerd geanimeerd. KD
Verenigde Staten 2006 regie Steve Williams
distributie Buena Vista HE

twee filmmakers onder elkaar die veel over de esthetiek
praten: welke lenzen Boorman gebruikt, hoe de film
per sequentie van kleurtoon verandert en steeds lichter
wordt en hoe van standaard misdaadscènes toch iets
bijzonders te maken. Een van de beste films van de jaren
zestig krijgt zo een passend eerbetoon, met bovendien
een uitstekende transfer. André Waardenburg
Verenigde Staten 1967 regie John Boorman distributie Warner Home Video

Nederlandse onafhankelijke animatiefilmers.
Kees Driessen
Nederland 2004-2006 distributie il Luster
producties

Vital

Het lichaam heeft altijd
al een centrale rol gespeeld in
het werk van Shinya Tsukamoto.
Zijn films worden bevolkt door
afgestompte stadsmensen die
pas weer tot leven komen als
hun fysieke integriteit geweld
word aangedaan. Eerst was er de
bizarre versmelting van mens en
metaal in de Tetsuo-films (19891992) en via de groteske wonden
en builen van Tokyo Fist (1995)
kwam hij uit bij het pure, naakte
lichaam in A Snake of June (2003).
Met Vital lijkt Tsukamoto aan het
eindpunt van een ontwikkeling
te zijn gekomen: hier wordt het
lichaam op de autopsietafel aan
het ultieme onderzoek onderworpen. Voor de Tsukamoto-fan
gefundenes Fressen, voor anderen wellicht wat al te hermetisch.
Tadanobu Asano, de superster van
de onafhankelijke Japanse film,
geeft gestalte aan Hiroshi, een
student geneeskunde die als
gevolg van een ongeluk zijn
geheugen heeft verloren. Als hij
zijn studie weer oppakt, komen
aan de autopsietafel herinneringen terug. Hoe dieper hij in het
levenloze lichaam graaft, hoe
dieper ook in zijn geheugen. De
bizarre verhouding die Hiroshi
heeft met het lijk op de tafel, weet
Tsukamoto op poëtische en tedere
wijze in beeld te brengen.
Naar verluidt had Tsukamoto in
grote letters ‘Leonardo da Vinci’
geschreven op het script dat hij
tijdens de opnames bij zich droeg.
De anatomische schetsen van de
oude meester waren een belangrijke inspiratiebron en het is inderdaad niet moeilijk om in de film
verwijzingen daarnaar te vinden.
Laurens van Laake
Japan 2004 regie Shinya Tsukamoto distributie A-Film

Fotografie Kris Dewitte

Carice van Houten, Paul Verhoeven en Halina Reijn net voor de wereldpremière van Zwartboek op het filmfestival van Venetië.

Meer Skrien? Word abonnee!

En ontvang 10 nummers voor ¤ 47,50 + Factotum of My Beautiful Laundrette
Ik neem een abonnement voor ¤ 47,50 per jaar (10 nummers) en ontvang de dvd van ! Factotum
(Instellingen ¤ 60,–; studenten/cjp/ pas 65 ¤ 38,50; buitenland ¤ 60,– )
! My Beautiful Laundrette
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Ik geef een jaarabonnement cadeau en ontvang als dank de dvd van ! Factotum of van ! My Beautiful Laundrette
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handtekening

Stuur deze bon zonder postzegel naar Skrien, antwoordnummer 10028, 1000 PA Amsterdam.
Deze aanbieding is geldig tot 9 december 2006
Hierbij machtig ik Abonnementenland tot het afschrijven van het abonnementsgeld (niet verplicht).
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De machtiging kan telefonisch ongedaan worden gemaakt.

Factotum
Bent Hamers verfilming van
Charles Bukowski’s tweede
roman Factotum (1975) komt
aardig in de buurt van het proza
van de nonconformistische
schrijver-drinker. Hamer filmt zonder franje.
Factotum laat episodes zien uit het leven van
Chinaski, die van baan naar baan en bar naar
bar trekt. Flarden uit de verhalen die hij schrijft
horen we in voice-over, bespiegelingen over het
schrijverschap, vrouwen en het leven.

My Beautiful Laundrette
Heldere en sympathieke
tragikomedie over etnische volharding en racistische vooroordelen markeerde internationale
doorbraak van Stephen Frears.
Jonge ambitieuze Pakistaanse
Londenaar tart eigen familie en buurtbewoners
door buitengewoon verzorgde wasserette te
openen en samen te werken met voormalige
neofascist met wie hij homo-erotische vriendschap ontwikkelt. Met Daniel Day Lewis.
Met dank aan Homescreen

De volgende Skrien, met onder meer een Talpa-special, 100 jaar Luchino Visconti,La tourneuse de pages en Anime, verschijnt 9 december.
54 Skrien november 2006

Sexploitation Nederlandse bioscoophits
Filmverboeking Zwartboek het boek is beter
IDFA: Alan Berliner al te privé China Transit
Direct China Shadow Festival bittere waarheden
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