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Een van de aantrekkelijkste ken-
merken van filmfestivals is de aan-
wezigheid van onbekende pareltjes. 
De editie van 2006 bevatte vergele-
ken met eerdere jaren tal van aan-
gename verrassingen. Adam’s 
Apples (Anders Thomas Jensen), 
Little Miss Sunshine (Jonathan 
Dayton en Valerie Faris) en Requi-
em (Hans-Christian Schmid) oogst-
ten later veel succes in de filmthea-
ters. Het hypnotiserende El aura 
(Fabián Bielinsky) en Tony Takitani 
(Jun Ichikawa) haalden de landelij-
ke schermen niet, maar zijn inmid-
dels wel op dvd te koop.
Dit jaar was de oogst beduidend 
minder: alleen Once (John Carney) 
en het Hongaarse White Palms 
(Szabolcs Hajdu) behoren tot de 
categorie ‘verplichte’ films, waar-
mee de kijker tot vervelens toe zijn 
kennissenkring lastigvalt.
Once wordt ‘de eerste kitchen sink-
musical’ genoemd en zal dat voor-
lopig ook wel blijven. Een naamloze 
straatgitarist (gespeeld door Glen 
Hansard) ontmoet een Tsjechische 
immigrante (Markéta Irglová) die, 
als bij toeval, heel behoorlijk piano 
speelt. Omdat ze beiden nog in las-
tige relaties zitten, beperkt hun 
vriendschap zich in eerste instantie 
tot samen musiceren. Dit resul-
teert uiteindelijk in een meeslepen-
de demo-opname. Zo simpel als 
het verhaaltje is, zo prachtig is de 
uitwerking. Zelden zal men twee zo 
sympathieke personages in één 
film aantreffen. Volgens de distri-
buteur is de film nog vele maanden 
in de provincie te zien. Gelukkig 
maar.

Bescheiden
Voor White Palms zijn de vooruit-
zichten minder zonnig. Distribu-
teurs hebben tot nog toe geen 
belangstelling getoond en in de 
publieksenquête kreeg de film een 
bescheiden notering. En dat terwijl 
het een van de hoogtepunten is van 

de recente Hongaarse cinema. De 
film springt heen en weer tussen 
2001 en begin jaren tachtig. Een 
Hongaarse turner krijgt in Canada 
een baan als jeugdtrainer aangebo-
den. Te laat beseft hij hoezeer de 
tegenwoordig geaccepteerde trai-
ningsmethoden afwijken van wat hij 
vroeger van zijn sadistische coach 
te verduren kreeg. Vooral de vele 
terugblikken naar het communisti-
sche Hongarije bezorgen de kijker 
koude rillingen. White Palms ont-
roert zonder stroperig te worden 
en is daarmee de ideale festival-
film. Twee uitblinkende films is wel 
een erg magere score. Het lijkt 
erop dat het grote aantal uitschie-
ters in 2006 een eenmalige opris-
ping is geweest.
Dat betekent niet dat Festival by the 
Sea grossiert in inferieure onzin. 
De films Away From Her (Sarah 
Polley), Gone Baby Gone (Ben 
Affleck) en Eastern Promises (David 
Cronenberg) behoren stuk voor 
stuk tot de toppers van 2007. Maar 
ze kunnen in die zin geen ‘festival-
films’ worden genoemd dat het 
grote, dure producties zijn, die 
wereldwijd op grote schaal zijn uit-
gebracht en overal de theaterkas-
sa’s doen rinkelen. Festival by the 
Sea heeft – mogen we hopen – 
meer pretenties dan het vertonen 
van previews van kaskrakers.

Doordeweeks
De grootste ergernis voor de arge-
loze bezoeker die een kleinschalige 
variant van het Rotterdamse film-
festival verwacht aan te treffen, is 
de karige programmering op door-
deweekse dagen. Het laatste festi-
val liep van zaterdag 15 tot en met 
zondag 23 september. Op maandag, 
dinsdag en woensdag begonnen, op 
een enkele verdwaalde voorstelling 
na, de reguliere vertoningen pas 
om vier uur ’s middags. Op dinsdag 
begon de eerste voorstelling – de 
kinderfilm Meet the Robinsons 

(Stephen J. Anderson) – om twee 
uur. Wie voor die tijd in zijn 
onschuld toch het CineCity-theater 
betrad, trof daar hordes scholieren 
aan. Dit jaar waren het er 8500. De 
fanatieke festivalbezoeker die het 
hele festival wil meemaken, zat dus 
op vier dagen tot laat in de middag 
duimen te draaien.
Als om het festivalkarakter nog 
verder te beknotten, werd – net als 
bij vorige edities – op bepaalde dag-
delen in alle beschikbare zalen één 
en dezelfde film gedraaid. Op zater-
dag 15 september ‘moest’ iedereen 
naar de openingsfilm Een manier 
om thuis te komen – Umoja live 
(Peter Slager en Chiem Van Hou-
weninge Jr.), een documentaire 
over de wereldwijde tournee van 
Zeelands trots Bløf. Wie om welke 
reden dan ook een hekel heeft aan 
Bløf – en dat zijn er velen, buiten 
Zeeland – had pech gehad. 
Gemakshalve werd bij wijze van 
tweede avondvoorstelling dezelfde 
strategie gevolgd. Nu ging de keus 
tussen Butterfly on a Wheel (Mike 

Barker) of niets. Op maandag klonk 
hetzelfde liedje: allemaal naar Ato-
nement (Joe Wright). Zo niet, dan 
zoek je je vertier maar elders. Voor 
bezoekers die op woensdag beslist 
niet, ingeklemd tussen de scholie-
ren, naar Meet the Robinsons wil-
den, werd in één zaaltje Away From 
Her vertoond. Net zo konden op de 
avond van de slotfilm Knocked Up 
(Judd Apatow) de kijkers die daar 
geen zin in hadden, genieten van de 
Nederlandse première van Eastern 
Promises. 

Alternatief
Het is natuurlijk een fluitje van een 
cent ook bij de andere massaverto-
ningen in een of twee zalen de kij-
kers een alternatief te bieden. Net 
zo is het geen kunst ook op doorde-
weekse ochtenden en middagen 
een kleinschalig festivalprogram-
ma samen te stellen. Mocht de fes-
tivaldirectie daartoe bereid zijn – en 
waarom zou ze niet? – dan  kan Film 
by the Sea in 2008 zijn tiende editie 
vieren als een heus filmfestival.

9de Film by the Sea, Vlissingen

Zwakke plekken
Naarmate je een filmfestival vaker bezoekt, wordt duidelijker 

wat de zwakke plekken zijn. Film by the Sea vormt daarop geen 
uitzondering. De problemen variëren van de kwaliteit van de 
selectie tot de onhandige, onevenwichtige programmering. 

Enkele suggesties tot verbetering.
Hans Knegtmans

White Palms
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De 56ste editie van het Mannheim-Hei-
delberg Festival – dat dit jaar met Erik 
de Bruyns Nadine een Nederlandse 
opening had – stond in het teken van 
vernieuwing. En dan ging het niet om 
de programmering; dat het festival 
met name werk van aanstormende 
regietalenten vertoont is geen nieuws, 
daar staat het bekend om. Maar om 
logistieke redenen bevond het festival 
zich dit jaar op twee gloednieuwe loca-
ties: in ruime, witte tenten aan de 
oevers van de Rijn in Mannheim en aan 
de voet van het befaamde Heidelberg-
kasteel in Heidelberg, wat vooral ’s 
avonds – wanneer het kasteel roman-
tisch was uitgelicht – sfeervolle plaat-
jes opleverde.
De tenten aan de Rijn-oevers boden 
plaats aan twee Kino-Palasten, met 
elk ruimte voor duizend bezoekers. Die 
aantallen werden in elk geval tijdens 
de weekends gehaald, wellicht ook 
omdat in een van bioscopen alle films 
(ook voor het eerst) in Duits werden 

boventiteld. De organisatie was overi-
gens zo goed als vlekkeloos: het hele 
programma-aanbod in de persruimte 
via een server te bekijken, draadloos 
internet in de tenten, shuttlebusjes die 
onophoudelijk tussen Mannheim en 
Heidelberg pendelden en langs vaste 
punten in de stad naar het festivalter-
rein reden. Het leuke aan een festival 
van nieuwkomers is ook dat de meeste 
regisseurs de moeite nemen de vaak 
lange reis te ondernemen. Dat levert 
levendige nagesprekken en goed 
bezochte premièrefeestjes op, waar de 
meest interessante gesprekken toch 
buiten de voor rokers strikt verboden 
tenten plaatsvonden.

China
Met 31 films uit niet minder dan 23 lan-
den kan met recht van een internatio-
naal festival gesproken worden. China 
was als themaland zwaar vertegen-
woordigd, met negen producties, 
waarvan The Park de Fipresci-prijs 
won. Ik zag The Western Trunk Line van 
Xigando in het programma Internatio-
nale Ontdekkingen: een mooie, trage 
en met zwarte humor doorspekte film, 
geschoten in een grijs industrieel 
gebied in het noorden van China, waar-
heen tijdens de Culturele Revolutie 
soms hele gezinnen werden verban-
nen. Het verhaal speelt zich af in de 
jaren zeventig, als China nog zucht 
onder het juk van Mao Zedung. De poli-
tieke context wordt mooi impliciet 
geschetst, vooral in terloopse opmer-
kingen tijdens conversaties: de aan-
dacht richt zich op de relaties tussen 
de adolescente hoofdpersoon Siping 
en zijn ouders en broertje, met wie hij 

nog samenwoont. Siping maakt dage-
lijks de treintocht naar de fabriek, waar 
zijn broertje hem op instructie van de 
tirannieke moeder tot aan het hek 
begeleidt. Dat voorkomt niet dat Siping 
zijn dagen in een onttakelde productie-
hal doorbrengt, knutselend aan een 
oude transistorradio die hij hoopt te 
kunnen verkopen. De grauwe monoto-
nie van het dagelijkse leven wordt 
doorbroken met de komst van een 
meisje uit de stad, maar ook in de daar-
opvolgende reeks aan dramatische 
gebeurtenissen blijft Xiganda aange-
naam onderkoeld.
Onderkoeld is ook een in het oog sprin-
gende eigenschap in de competitiefilm 
Overnight, het slot van Ferenc Töröks 
trilogie over het hedendaagse, post-
communistische Hongarije. Nu eens 
geen beelden van ploeterende platte-
landsbevolking, maar één dag en nacht 
uit het leven van Peter Vas in de snelle, 
meedogenloze scene van de beurs. De 
film ontwikkelt zich als een thriller, 
waarin Peter met kunstgrepen en veel 
hulp van zijn vrienden aan de andere 
kant van de wereld –wat mooie opna-
mes oplevert van het hectische leven 
in Bombay– probeert de tien miljoen 
euro te vergaren die zijn carrière en 

het imago van het bedrijf waarvoor hij 
werkt, moeten redden. Tegelijk gaat 
Overnight over vriendschap, liefde, loy-
aliteit en compassie en de worsteling 
die eigenschappen niet te verliezen in 
de door hebzucht en cynisme gedreven 
wereld van het geld.

Publiekswinnaar
Een andere vermeldenswaardige film 
is publiekswinnaar Desierto Sur van de 
Chileense Shawn Gary. Zijn roadmovie 
speelt zich grotendeels af in de adem-
benemende vlakten van de Acatama-
woestijn, waar hoofdpersoon Sofia 
heentrekt, op zoek naar de minnaar 
van haar overleden moeder. De film zit 
vol fijnzinnige humor, goed gespeelde 
emoties en uiteraard spectaculaire 
beelden van het onconventioneel 
mooie landschap.
De rest van het aanbod was ook boven-
gemiddeld goed, met het Engelse door 
Jan Dunn geregisseerde Ruby Blue als 
uitzondering. Aangekondigd als Brits 
sociaal drama (altijd goed), bleek de 
door Bob Hoskins gedragen film een 
voorspelbaar, warrig gemonteerd, 
sentimenteel verhaal. Dan was het uit-
zicht op het kasteel na afloop een stuk 
beter.

‘Een noot viel van de boom op het hoofd van de man. 
“Als het een kalebas was geweest, was ik nu dood”, 
zei de man.’ Dit is het piepkleine verhaaltje dat het 
zesjarige jongetje Abbas vertelt aan zijn buurmeisje 
Baktay in de grotten die de Boeddha-beelden omrin-
gen. En zo begint de poëtische reis van de kleine 
Baktay, die zo graag naar school wil om meer van dit 
soort verhaaltjes te leren lezen. Helaas is het in een 
land als Afghanistan niet zo makkelijk om als meisje 
van zes naar school te gaan. Eerst moet je een 
schriftje en een potlood hebben. Om het schrift te 
kunnen kopen, probeert Baktay wat eieren van haar 
moeder te verkopen op een volgepakte markt waar 
de grote mensen over haar heen lopen. Het lukt haar 
het schriftje te kopen, maar voor het potlood kan ze 
niet anders dan de lipstift van haar moeder gebrui-
ken. Deze lipstift zal haar enige wapen zijn in de aan-
vallen die ze krijgt te verduren van de jongens van 
het dorp, die afwisselend de rol van de Talibaan en 
het Amerikaanse leger spelen, maar die in elk geval 
Baktay al ‘spelend’ willen doden of stenigen.
‘De wreedheid van de kinderen laat zien wat ze van 
de volwassenen hebben geleerd’, legt de jonge Hana 
Makhmalbaf uit, gekleed in het zwart met een pet op 
haar hoofd en getolkt door haar broer en producent, 
Maysam. Ze vertelt dat ze voor haar film geïnspi-
reerd was door de spelletjes die Afghaanse kinderen 
spelen. Ook ‘in het verhaal van een man die eerst 
communist was met de Russen, daarna mullah met 
de Talibaan en tenslotte ging doden aan de kant van 
de Amerikanen’. Volgens haar gaan volwassenen 

om te overleven het dichtst bij de zon staan die de 
meeste warmte geeft, maar de enige weg naar de 
bevrijding van geweld, zegt Hana, is ‘dezelfde hou-
ding als Abbas: doorgaan met leren, wat er ook met 
je gebeurt’.

Veer
Hana ergert zich aan de opmerkingen vanuit de zaal 
over de problemen van vrouwen in haar cultuur. Ze 
maakt een gebaar met de sjaal die ze over haar 
schouders draagt, alsof ze haar hoofd wil bedekken, 
en zegt: ‘Voor mij is dit doekje niet zo belangrijk. Jul-
lie vrouwen dragen hier geen hoofddoek, maar ik zie 
hier ook niet zo veel vrouwen op machtsposities. 
Hier leven de vrouwen ook onder de mannen. Het 
beste van de Afghaanse en de Iranese vrouwen is 
dat ze hun leven lang een springveer onder hun voe-
ten dragen. De dag waarop ze springen, gaan ze 
daardoor echt ver.’ Ze is zelf de belichaming van deze 
bewering. Op haar negende had ze al haar eerste 
korte film gemaakt en studeerde ze aan de film-
school van haar vader, Mohsen Makhmalbaf.
Haar leeftijd kostte haar echter ook de hoofdprijs. 
Ook al kreeg haar film het meeste applaus, ze won 
niet de Gouden Schelp maar de Speciale Juryprijs. In 
de woorden van Paul Auster, die een jury voorzat 
met onder anderen Peter Webber, Pernilla August 
en Bahman Ghobadi, omdat ‘ze met haar film laat 
zien dat ze een grote belofte voor de toekomst is’. 
Waarmee de jury niet inzag dat de toekomst van 
Hana Makhmalbaf al heden is.

Vriend
Dus werd de Gouden Schelp aan Wayne Wang uitge-
reikt voor zijn film A Thousand Years of Good Prayers, 
een bewerking van een kort verhaal van de in Ver-
enigde Staten wonende Chinese schrijfster Yiyun Li. 
Een film over de moeilijkheid om met elkaar te com-
municeren en de rol van de taal daarbij. De film ver-
telt de reis van meneer Shi (Henry O) naar zijn doch-
ter Yilan (Faye Yu), die in Amerika woont en net is 
gescheiden. Hij wil haar helpen; de vraag is of ze die 
hulp zelf wil. Deze intieme film won ook de Zilveren 
Schelp voor de beste acteur, Henry O.
De beslissing over het toekennen van de prijs aan 
zijn goede vriend en collega in Smoke (Wayne Wang, 
1995) en Blue in the Face (Wayne Wang en Paul Aus-
ter, 1995) zal voor Auster wel lastig zijn geweest. 
Sinds Blue in the Face spraken ze niet meer met 
elkaar, om onbekende redenen. Bij de prijsuitreiking 
schudden ze elkaar voor het eerst weer de hand.

Ook al schenen in de programmering van San Sebastián grote ster-
ren zoals Paul Auster en zijn The Inner Life of Martin Frost en David 

Cronenberg met Eastern Promises, de glans van de debuutfilm 
van de achttienjarige Hana Makhmalbaf Buddha Collapsed Out of 

Shame raakte het diepst de harten van de bezoekers.
Kristina Goikoetxea

Het festival van 
Mannheim-Heidelberg 

richt zich op 
aanstormend talent en 
weet daarbij een hoog 
niveau te halen. Maar 

het was vooral het 
festival zelf dat dit jaar 

werd vernieuwd.
Nicole Santé

55ste San Sebastián International Film Festival

Vernieuwing aan de Rijn-oever
56ste Mannheim-Heidelberg Festival

Wat doen Coca Cola-commercials op een 
festival dat Playgrounds heet, een ‘audio-
visual arts festival’? Een animatiefilmpje 
waarin het binnenwerk van een Coca 
Cola-apparaat eruitziet als The Lord of 
the Rings en Star Wars vertelt in zijn een-
tje al waarom. Het is net zo mooi en inven-
tief als de filmpjes in de verschillende 
programma’s die je ‘kunst’ zou noemen.
Kunst is een woord dat je op het driedaag-
se Playgrounds maar beter meteen over-
boord kunt gooien. Volgens directeur 
Leon van Rooij zijn er geen grenzen op zijn 
festival. Niet tussen kunst en commercie, 
niet tussen makers en publiek. 

Playgrounds vertelt over de creatieve 
industrie en dan maakt het geen moer uit 
of een werk normaal in een galerie te zien 
is of als commercial. 
De lage drempel van het jonge festival 
maakt het voor de bezoekers aanstekelijk. 
Alles moet kunnen, als het maar interes-
sant is. En voor Van Rooij is er veel inte-
ressant. Voor het festival kocht hij ook zes 
nieuwe Onedotzero-programma’s aan. 
Een van die verzamelingen is Terrain, 
over architectonische en ruimtelijke 
vormgeving. In het oogstrelende Drown-
field van onder anderen Irene Astrain, 
gaan gebouwen, die gevangen zitten in 

een roze wolk, ten onder en verdwijnen 
onder water, onder begeleiding van een 
zachte, bijna romantische vrouwenstem. 
In het zwarte-witte Reclaimation Part 1 
van Peter Kidger happen reusachtige 
metalen slangen met grijpers als kop 
zich kronkelend een weg door Londen, 
alsof ze op rooftocht zijn. Tegelijk gevaar-
lijk en kil.
Erg aangenaam was de presentatie van 
Laetitia Rouxel van Pleix, een collectief 
van zeven kunstenaars, woonachtig in 
Parijs, die sinds 2001 samen films en 
installaties maken. Dat doen ze ook al een 
aantal jaren commercieel. Rouxel maakte 

Playgrounds’ missie nog eens extra dui-
delijk. Pleix maakt filmpjes, gewoon 
omdat het dat wil (voorheen kunst), die 
niet anders zijn dan de commercials die 
het produceert. Zo lijkt hun eigen film 
Sometimes, waarin gebouwen uit elkaar 
vallen en weer een nieuwe vorm krijgen, 
sterk op hun commercial voor Audi. Het 
collectief blijft maatschappijkritisch, bij-
voorbeeld met een filmpje tegen plasti-
sche chirurgie. Zoetsappig is het filmpje 
met een blonde meisje, een kind nog, dat 
in meerdere scènes een koffer opent 
waarmee je zelf, thuis, plastische chirur-
gie kunt toepassen. Je bent een kind en je 

wilt al borsten? Het kan. Liposuctie? Geen 
probleem. Als jij je maar goed voelt en 
mooi wilt zijn. De overduidelijke aanklacht 
in het filmpje lijkt te contrasteren met 
Pleix’ commerciële werk. Het is een para-
dox, aldus Rouxel, en tegelijk ook niet. Als 
de makers van Pleix kunnen doen wat ze 
zelf willen, geheel virtueel en zonder kan-
toor, doordat de grote commerciële jon-
gens het geld bieden voor een commer-
cial, waarom niet? Anno 2007 wordt 
iedereen daar gelukkig van. 

Voor meer informatie, zie www.playgroundsfestival.nl, 
www.onedotzero.com en www.pleix.net.

2de Playgrounds Audiovisual Arts Festival Tilburg

Geen onderscheid tussen kunst   en commercie
Een colaatje? 
Of toch liever 

kunst? Het 
maakt niks uit  

in Tilburg.
Gerlinda 

Heywegen

Jonge Makhmalbaf imponeert met debuut

Overnight

Buddha Collapsed Out of Shame



november/december 2007 Skrien 7574 Skrien november/december 2007

Een van de opmerkelijkste debuten het afgelo-
pen jaar was Love Conquers All van de toen 28-
jarige Maleisische regisseuse Tan Chui Mui, met 
een opstartpremie van het Hubert Bals Fonds 
voor een habbekrats gemaakt. Tan won hoofd-
prijzen in Pusan en Rotterdam en een deel van 
dit geld stopte ze in het lange speelfilmdebuut 
van haar even oude landgenoot Seng Tat Liew, 
die eerder was opgevallen door enkele korte 
films. Nu won Seng met Flower in the Pocket 
een van de drie hoofdprijzen in de New Currents 
competitie van Pusan. Al of niet dronken beloof-
de hij (een deel van) zijn dertigduizend dollar in 
de nieuwe film van Tan Chui Mui te stoppen. Een 
eigen minifilmindustrie van jonge mensen die 
met talent en dadendrang elkaar tot ongewone 
successen stimuleren, zonder gedoe met com-
missies en bemoeizuchtige non-personages die 
over van alles gaan, waaronder heel wat meer 
geld dan in heel Maleisië voorhanden is.

Graadmeter
Pusan is de graadmeter voor wat er in de onaf-
hankelijke filmwereld van Azië gebeurt en 
opnieuw leverde de competitie minstens vier 
uitstekende films op, die de komende maanden 
langs de westerse festivals zullen reizen en 
aantonen dat in Azië steeds opnieuw jonge, 
veelbelovende talenten opduiken. Net als Love 
Conquers All is Flower in the Pocket een film die 
zoekend zichzelf vindt, in een documentair aan-
doende stijl waarmee de regisseur instinctief 
een situatie met enkele hoofdpersonen ontwik-
kelt tot een ‘verhaaltje’. Het gaat over twee 
broertjes die bij hun achteloze vader wonen, 
zonder moeder. Ze maken hun leven zelf en 
weten uiteindelijk hun vader uit diens cocon te 

krijgen. Intussen geeft de film een aardig inkijk-
je in de Maleisische maatschappij. Behalve een 
van de hoofdprijzen kreeg Flower in the Pocket 
ook de prijs van het (overheersend jonge) 
publiek.
Misschien de sterkste film was het debuut van 
de Koreaans-Chinese regisseur Guang Hao Jin, 
die al 47 is en eerder naam maakte als camera-
man. Zijn Life Track vertelt in een strakke, effi-
ciënte stijl het verhaal van een man zonder 
armen die eenzaam in de bergen woont en daar 
liefde vindt bij een jonge vrouw die niet praten 
kan. Geen beeld te veel en nooit over de grens 
van het sentiment dat op de loer ligt.
De derde winnaar was de Thaise productie 
Wonderful Town van Aditya Assarat, die eerder 
3 Friends maakte en daarvoor vier jaar geleden 
in Pusan de Hubert Bals Fonds-prijs won. Won-
derful Town gaat over het effect van de tsunami 
in een Thais dorpje, waar het erop lijkt dat nie-
mand vindt dat het leven soms gelukkig kan zijn. 
Een ontluikende liefde wordt in deze situatie 
grondig kapotgemaakt met een slot dat een 
aanvankelijk naar wat iel neigende sfeer mee-
dogenloos afkapt.
Niet in de prijzen viel God Men Dog van de Taiwa-
nese regisseuse Singing Chen, die al enige films 
op haar naam heeft en zich hier bezighoudt met 
de vraag of het respect dat de religie vraagt voor 
god en dieren ook niet mag gelden voor mensen. 
Sociale desintegratie en menselijke wanhoop 
worden indringend aan de orde gesteld, waarbij 
Singing Chen zich afvraagt waarom mensen 
zich toch steeds maar weer verlaten op religies 
die helemaal niets opleveren.
Alle vier deze films zouden zonder meer opge-

nomen kunnen worden in de komende Tiger-
competitie van Rotterdam en daar in elk geval 
een aandachtige vertoning moeten krijgen.

Korea
Van het Koreaanse front weinig goed nieuws. De 
cijfers lijken te wijzen op een glorieuze filmindu-
strie, dank zij het quotasysteem dat bioscopen 
verplicht 75 dagen per jaar (de helft overigens 
van een paar jaar geleden) een Koreaanse film 
te draaien. De zwakte van dit systeem is dat het 
vooral de topsuccessen heeft geholpen, omdat 
de theaters die wel draaien, maar niet de minder 
commerciële films. Kleinere commerciële films 
krijgen steeds minder kans en de onafhankelij-
ke film al helemaal niet. Zelfs de beste en inter-
nationaal gelauwerde regisseur Hong Sang-
Soo heeft steeds meer moeite geld voor een 
nieuwe film bij elkaar te schrapen. Terwijl hij op 
alle internationale festivals vertoond en geres-
pecteerd wordt, willen de Koreaanse theaterei-
genaren nauwelijks iets van hem hebben.
Overigens draaien er voor het Koreaanse 
publiek ook flink wat niet-Aziatische films in een 
heel redelijke selectie van de niet-commerciële 
wereldcinema. Dit keer waren daar liefst vijf 
Nederlandse films bij: Control van Anton Cor-
bijn (hoewel dat in feite een Engels-Australi-
sche productie is), Duska van Jos Stelling, Tus-
senstand van Mijke de Jong, Wolfsbergen van 
Nanouk Leopold en de korte film Raak van 
Hanro Smitsman, die eerder dit jaar de Gouden 
Beer in Berlijn won. In Korea hebben sommigen 
de indruk dat de Nederlandse film een van de 
interessantste in de wereld is.

Ja, acteur Stuart Townsend had zelf 
ook liever zijn regiedebuut gemaakt 
met iets goedkoops en makkelijks. 
‘Een verhaal over twee mannen in 
een kamer of zo.’ Maar hij raakte 
via een krantenfoto gefascineerd 
door de rellen tijdens de WTO-top 
in Seattle in 1999 en kon niets 
anders maken dan Battle in Seattle. 
‘De mainstream media hebben dat 
protest nooit goed weergegeven.’
Het begon een vertrouwd riedeltje 
te worden op het Toronto Interna-
tional Film Festival. Meerdere film-
makers voerden ‘het gebrek aan 
een genuanceerd beeld’ aan als 
reden om dan maar zelf de andere 
kant van een actuele gebeurtenis te 
laten zien. Of zoals Michael Moore 
het omschreef tijdens de perscon-
ferentie over zijn documentaire 
Captain Mike Across America, over 
zijn campagne voor Al Gore: ‘Links 
zie je alleen op televisie als ze er 
raar uitzien of een gek bord 
omhoog houden tijdens een 
demonstratie. Of als een eenzame 
anarchist een ruit ingooit bij McDo-
nalds.’
In Battle in Seattle zit er inderdaad 
één. De overige betogers zien er in 
de film van Townsend vooral vrede-
lievend uit. Ze worden – net als de 
uitgerukte ME – tegen hun zin mee-
gesleurd in een spiraal van geweld. 
In zijn ensemblefilm is niemand 
echt slecht: de burgemeester van 
Seattle niet, de ME niet – maar 
natuurlijk wel de amorfe groep 
westerse politici die aan de top 
deelnemen.
Het is niet verbazingwekkend dat 
Townsend Toronto koos als premiè-
repodium. Bij het veelal links geori-
enteerde publiek – zelfs de matige 
documentaire van Toronto’s troe-
telkind Moore kreeg de minuten-
lange staande ovatie – valt een film 
als Battle in Seattle door het onder-
werp alleen al goed. Het is een keu-
rig uitgevoerde mozaïekfilm met 
een sterrencast, het soort film dat 

het de afgelopen jaren goed deed 
bij de Oscar-uitreikingen (Crash, 
Paul Haggis, 2004; Babel, Alejandro 
González Iñárritu, 2006). En Toronto 
staat bekend als inluider van het 
seizoen van Oscar-speculaties.
Probleem dit jaar: het meer artis-
tiek georiënteerde Venetië vond 
veel van de grote Hollywood-pro-
ducties ook interessant genoeg om 
te selecteren. Dus werd in Toronto 
vooral uitgekeken naar de opval-
lend pessimistische grote films die 
de festivalkaravaan mee zou 
nemen uit Frankrijk en Italië: No 
Country For Old Men (Coen Bro-
thers), Redacted (Brian de Palma), 
Lust, Caution (Ang Lee), In the Val-
ley of Elah (Paul Haggis), Michael 
Clayton (Tony Gilroy) en Atonement 
(Joe Wright). Welke premières ble-
ven over? Aardige, maar niet echt 
vernieuwende films. Zoals Battle in 
Seattle.

Herhaling
Ook het langverwachte vervolg op 
Elizabeth, Elizabeth: The Golden 
Age, waarin Shekhar Kapur de ver-
nietiging van de Armada wat heeft 
aangepast aan de Hollywood-wet-
ten. Keurig uitgevoerd. Weer een 
uitstekend acterende Cate Blan-
chett, opnieuw die visueel overwel-
digende decors. Weinig op aan te 

merken, behalve dat het een her-
haling van zetten is en niet meer 
dan dat.
Ook de verwachtingen rondom 
Rendition van Zuid-Afrikaan Gavin 
Hood waren hooggespannen. Zijn 
Tsotsi won in 2005 de publieksprijs 
en ontving later de Oscar voor 
Beste Niet-Engelstalige Film. Zijn 
ensemblefilm over het martelen en 
laten verdwijnen van politieke 
gevangenen werd minder goed 
ontvangen. Weer zo’n film over ver-
dwenen gevangenen, dat weten we 
nu wel, was de teneur.
Hood lijkt Rendition echter niet te 
maken vanuit morele verontwaar-
diging tegen de mishandelingen, 
maar neemt een pragmatisch 
standpunt in waarin grijstinten 
overheersen. Hij toont hoe ineffec-
tief martelingen zijn, omdat ze 
alleen maar meer agressie oproe-
pen. Aan de andere kant laat hij de 
sterke Meryl Streep het standpunt 
van conservatief Amerika vertol-
ken: liever een verdwenen gevan-
gene te veel dan een nieuwe terro-
ristische aanslag. En zo denkt ieder 
personage in Rendition te weten 
hoe de wereld in elkaar zit, waarna 
de omstandigheden dat beeld tel-
kens volledig op zijn kop zetten. Het 
is een gelaagdheid die misschien te 
subtiel is en ondersneeuwt doordat 

Hood de martelingen toont in al hun 
wreedheid. De film is geen hamer-
slag, maar verdient tijd om over-
dacht te worden.

Vrolijk
Is het door die oorlogsmoeheid dat 
de publieksfavorieten naast de win-
naar van de publieksprijs, David 
Cronenbergs duistere thriller Eas-
tern Promises, vooral leuke, vrolij-
ke films waren? Of waren die 
gewoon het origineelst? Veelgepre-
zen werd de komedie Lars and the 
Real Girl, waarin Ryan Gosling ver-
liefd wordt op een opblaaspop, wat 
minder plat schijnt te zijn dan het 
klinkt.
De Beatles-musical Across the 
Universe van Julie Taymor is een 
feestje voor ogen en oren – hink-
stap-springend gaat het, dwars 
door de Amerikaanse en Britse 
geschiedenis van eind jaren vijftig 
tot de jaren zeventig, aan de hand 
van een paar vrolijke tieners in 
bontgekleurde decors en Beatles-
hits. Ondanks de gebreken zijn er 
maar weinig films die zo aansteke-
lijk vrolijk stemmen. Behalve dan 
Juno, de nieuwe film van Jason 
Reitman (Thank You For Smoking), 
die de tweede prijs won. Geen rafe-
lige randjes hier. Het tempo, de ver-
haallijn, de dialogen: het klopt alle-
maal en het is leuk. In het univer-
sum van de tiener Juno mopperen 
haar ouders wel een beetje als ze 
zwanger blijkt te zijn (‘Toen ze zei 
dat ze iets wilde vertellen, hoopte ik 
nog dat het iets met harddrugs zou 
zijn’), maar de Amerikaanse sub-
urbs zijn eindelijk eens een gezelli-
ge plek vol mensen met een open 
instelling. Met actrice Ellen Page, 
die ook te zien was in The Tracey 
Fragments (Bruce McDonald), als 
grootste ontdekking van het festi-
val. Na Hard Candy heeft ze hier 
definitief bewezen dat ze een van de 
meest veelbelovende jonge actri-
ces van dit moment is.

Het groeiende succes van het grootste onafhankelijke filmfestival in 
Azië kon niet verhullen dat de Koreaanse film in een crisis verkeert. 

Maar in Maleisië geschiedde een wondertje.
Peter van Bueren

12de Pusan International Film Festival

Vier kandidaten voor de Tiger-
competitie in Rotterdam

Links publiek lijkt 
oorlogsmoe

32ste Toronto International Film Festival

Filmmakers presenteerden ook tijdens het filmfestival 
in Toronto weer zwartgallige en actuele drama’s. Maar 
het publiek bleek in een optimistischer bui.
Floortje Smit

Flower in the Pocket

Life Track

Wonderful Town

Across the Universe

Juno
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Eastern Promises David 
Cronenberg is de chroniqueur van het 
beest in de mens. In de beginjaren van zijn 
carrière liet hij de baas van een geweld-
stelevisiezender hallucineren dat zijn 
lichaam muteerde (Videodrome, 1983) en 
een wetenschapper zichzelf veranderen 
in een reusachtige vlieg (The Fly, 1986). 
Tegenwoordig heeft de Canadese regis-
seur het horrorpad verruild voor meer 
sociologisch en psychologisch realisme. 
A History of Violence (2005) was een haar-
fijne analyse van de rol van geweld in de 
Amerikaanse geschiedenis. Eastern Pro-
mises vertelt eenzelfde verhaal, maar dan 
voor het masculiene en patriarchale Rus-
land. Twee brute moorden weven een web 
rondom de Russische maffia in Londen, 
waarin machogedrag, hiërarchische rela-
ties en zelfbehoud overheersen. Hier zijn 
mannen de baas die zonder enig moreel 
besef moorden en verkrachten. Net als 
dieren kunnen of willen ze hun gedrag 
niet verklaren. ‘Ik ben maar een chauf-
feur’, antwoordt Nikolai (een sterk spe-
lende Viggo Mortensen) als Anna (Naomi 
Watts) hem vraagt naar het waarom.
Bij Cronenberg dreigt altijd het gevaar dat 
de ideeën het drama overheersen. A His-
tory of Violence was tamelijk klinisch, 
maar Eastern Promises raakt verrassend 
genoeg ook het hart. Het scenario van 
Steve Knight (Dirty Pretty Things, Stephen 
Frears, 2002) heeft meer oog voor de 
menselijke maat. Zo worstelen de gang-
sters Nikolai en zijn maatje Kirill (een 
eveneens sterke Vincent Cassel) gaande-
weg steeds meer met goed en kwaad.
Cronenberg zou Cronenberg niet zijn als 
hij van het verhaal geen mysteriethriller 
had gemaakt, die je naar het puntje van je 
stoel doet schuiven. Het onheil dreigt 
voortdurend, in de film-noir-achtige 
mise-en-scène – het regent voortdurend 
in Londen en dag wordt het er vrijwel 
nooit – en de grimmige score van Howard 
Shore. De brug die Cronenberg zo slaat 
tussen spanning en diepgang, tussen Hol-
lywood en arthouse, maakt Eastern Pro-
mises meesterlijk. Niels Bakker

Eastern Promises Canada 2007 regie David Cronen-
berg scenario Steve Knight camera Peter Suschitzky 
montage Ronald Sanders geluid Stuart Wilson muziek 
Howard Shore production design Carol Spier productie 
Paul Webster & Robert Lantos distributie RCV duur 100’ 
met Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel, 
Armin Mueller-Stahl

2 Days in Paris De Française Marion 
(Julie Delpy) gaat met haar Amerikaanse vriendje 
Jack (Adam Golberg) een paar dagen naar haar 
geboortestad Parijs, op bezoek bij haar familie en 
wat vrienden. Delpy, die zichzelf regisseert, het 
scenario en de muziek schreef en de montage 
deed, lijkt in 2 Days in Paris een beetje op haar 
Celine uit Before Sunrise (Richard Linklater, 1995) 
en Before Sunset (Richard Linklater, 2004). Dat 
komt door dezelfde nonchalante, naturelle manier 
van acteren en door het nuffige en grappige van 
haar karakter. 2 Days in Paris is een schets van 
een gewone relatie, met zijn gewone toestanden 
maar in een ongewone situatie – namelijk Parijs. 
De neurotische Amerikaan Jack is bang van de 
huizen, verbaast zich over de volgens hem te klei-
ne Europese condooms en is vooral geïntimideerd 
door Marions familie, die een karikatuur is van 
een gemiddeld hysterisch Frans gezin. Daarnaast 
loopt hij zich langzaam steeds meer op te vreten 
over alle mannen waarmee Marion ‘iets’ heeft 
gehad. Dat pijpen niet echt telt, daar wordt hij bijna 
niet goed van. Na twee dagen Parijs is de relatie 
klaar voor de sloop.
De onzekerheid van de macho-Amerikaan is aan-
doenlijk. De zorgvuldige route naar de neergang 
van Marion en Jack gebeurt zo terloops dat de film 
net zo goed nog een paar uur door had kunnen 
gegaan. Gewoon lekker kijken naar mensen die je 

vrienden zouden kunnen zijn geweest. Die kleine 
verhalen meemaken zoals je ze zelf op feestjes 
hoort. Soms stom, soms belachelijk, soms gewoon 
saai. Mannen en vrouwen doen maar wat en Delpy 
lijkt er haar missie van te hebben gemaakt om dat 
als een Franse Woody Allen (ze heeft eenzelfde bril 
op) vast te leggen. Gerlinda Heywegen

Frankrijk/Duitsland 2007 regie, scenario, montage en muziek  
Julie Delpy camera Lubomir Bakchev geluid Oliver Barth  
production design Barbara Marc productie Thierry Potok  
distributie Moonlight duur 96’ met Julie Delpy, Adam Goldberg

Falkenberg 
Farewell Zo, denk je na de 
eerste minuten, weer zo’n film over 
jonge mannen met opgroeiingsangst 
die zich in een deprimerende uithoek 
aan hun jeugd proberen vast te 
klampen. Af en toe wat nonchalant 
met de camera schudden, want low-
budget moet er lowbudget uitzien, 
en natuurlijk zorgen voor flink wat 
tegenlicht voor dat melancholieke 
herfstzonnetjeseffect.
Alles is tenslotte vergankelijk. En 
dan dat handjevol personages 
gemodelleerd naar Richard Linkla-
ters Slacker (1991), die rondhangend 
op onooglijke locaties vies eten naar 

binnen werken, talentloos aan een 
gitaar frummelen en ondertussen 
kop- en staartloos converseren. Net 
als je besluit dat je niet alleen hope-
loos buiten de doelgroep valt (want 
geen man met haar op rare plaat-
sen), maar de kosten van de filmko-
pie ook moet beschouwen als een 
vorm van kapitaalvernietiging, blijkt 
die vreemde film onvermoede aan-
trekkingskracht te bezitten.
Ondanks de schoonheidsfoutjes in de 
onbeholpen en soms al te nadrukke-
lijke impressionistische stijl – die 
regisseur Jesper Ganslandt al vele 
vergelijkingen met Gus Van Sant 
heeft opgeleverd – en ondanks de 

inconsistente kwaliteit van de dialo-
gen is het geheel echt meer dan de 
som der delen. Falkenberg Farewell 
is het semi-autobiografische portret 
van een vriendengroep die in het 
Zweedse Falkenberg nog een laatste 
zomer de vrijheid viert alvorens zich 
over te geven aan de wurggreep van 
vrouwen, nageslacht, serieuze 
beroepen en hypotheekverplichtin-
gen. Er is vriendschap, broeder-
schap en verveling. Er zijn paddo’s, 
vreemde hobby’s, vage toekomst-
plannen en zelfs een heuse tragedie.
Het is niet de uitgekiende, soms te 
gelikte soundtrack die de film zo 
wonderlijk en prikkelend maakt, ook 
niet het even universele als uitge-
kauwde verhaal over het voorportaal 
van het volwassen leven, maar het is 
vooral de ongrijpbare, terloopse 
manier waarop Ganslandt dat ver-
haal laat opdoemen uit een bedrieg-
lijk willekeurige aaneenrijging van 
losse scènes. Dat verraadt het talent 
om film als een taal te zien en niet 
alleen maar als een medium. 
Kim van der Werff

Farväl Falkenberg Zweden 2006 regie Jesper 
Ganslandt scenario Frederik Wenzel en Jesper 
Ganslandt camera Frederik Wenzel montage 
Jesper Ganslandt en Michal Leszczylowski 
muziek Erik Enocksson productie Anna Anthony 
distributie De Filmfreak duur 91' met John Axel 
Eriksson, John Holger Eriksson
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Zolang de voorraad strekt: gratis onli-
ne documentaires. Waarschijnlijk zijn 
niet van al deze 589 documentaires de 
online rechten geregeld, maar ze zijn 
hier tenminste te zien. Het is een een-
voudige pagina, met een overzichtelij-
ke indeling in categorieën, van ‘antro-
pologie’ tot ‘technologie’. In de eerste 
categorie valt een driedelige PBS-
documentaire uit 2005 van Cassian 
Harrison en Tim Lambert over het 
gelijknamige Pulitzer Prijs-winnende 
boek Guns, Germs, and Steel van 
Jared Diamond, dat beweert dat de 
technologische voorsprong van de Eur-
aziatische culturen niet voortkomt uit 
superieur intellect, maar uit klimatolo-

gische randvoorwaarden. Interessant.
Ook het geweldige, Oscar-winnende 
portret The Fog of War (2003) van Errol 
Morris, waarin de voormalige Ameri-
kaanse minister van Defensie Robert 
McNamara aangeeft hoe dicht de 
wereld tijdens de Cuba-crisis bij een 
kernoorlog was. ‘Zo dichtbij’, gebaart 
hij, met de kleinst mogelijke ruimte 

tussen zijn duim en wijsvinger. Die film 
was destijds een uitschieter op het 
IDFA, net als bijvoorbeeld The Corpo-
ration (Mark Achbar en Jennifer Abbott, 
2003), over de bedreigende rol van 
bedrijven in de wereld, en The Yes Men 
(Dan Ollman, Sarah Price en Chris 
Smith, 2003), over de bedreigende rol 
van bedrijven in de wereld, in 2004 
winnaar van de IDFA Publieksprijs en 
eveneens hier online te bekijken. En 
mis vooral ook niet de uitstekende, uit-
puttende BBC-documentaire Death of 
Yugoslavia (producent Norma Percy , 
1995), over de politiek achter het uit-
eenvallen van Joegoslavië. 
best.online.docus.googlepages.com

Het twintigjarige IDFA heeft het 
online publiek gevraagd de twintig 
beste IDFA-documentaires te kie-
zen die de afgelopen twintig jaar 
gemaakt zijn. Zoals verwacht, zijn 
de meeste titels recent – alleen O 
amor natural (1996) van Heddy 
Honigmann, op 3 in de lijst, stamt 
uit de twintigste eeuw. Ze wordt 
voorafgegaan door Darwin’s Night-
mare van Hubert Sauper (2004) en 
op de tweede plaats Nömadak Tx 
van Raúl de la Fuente (2006).
Net zo voorspelbaar is, dat een 

Amerikaanse verkiezing van de 
‘beste honderd documentaires 
aller tijden’ een overdaad aan 
Amerikaanse films oplevert. Ook 
hier blijkt bovendien de helft van 
de titels uit deze eeuw te stammen. 
Toch is het een leuk lijstje gewor-
den, van de Chlotrudis Society for 
Independent Film. De leden van 
deze vereniging kozen Grey Gar-
dens (Ellen Hovde, Albert & David 
Maysles en Muffie Meyer, 1975) op 
1, The Man With a Movie Camera 
(Dziga Vertov, 1929) op 2 en – ver-

rassend – de registratie van het 
Talking Heads-concert Stop 
Making Sense (Jonatham Demme, 
1984) op 3.
www.chlotrudis.org/favorite/
docs.html  De volledige lijst met 
honderd titels.

@ Een mooie animatie van de 
Nederlander Sil van der 
Woerd, wiens sterke Swim 
was opgenomen op de dvd-
verzamelaar Dutch Shorts 
2005 (bijgevoegd bij Skrien 2, 
maart 2006). Het gaat hier om 
een muziekvideo voor het 
nummer Worms van Lolly 
Jane Blue en het ziet er erg ge-
likt uit – in de goede zin des 
woords. Een mengvorm van 
computergeanimeerde ruim-
ten en objecten met live-ac-
tion opnamen van Lolly Jane 
Blue herself in een gemoder-
niseerde witte Louis zoveel-
jurk. Ze wordt bedruipt door 
zwart spul, hangt naakt in ein-
deloze kabels en zwemt met 
de vissen. Sterke, grote, bios-
coperige beelden. Van een Ne-
derlander! En best een goed 
nummer ook nog. www.sil-
vanderwoerd.com

@ Brendan Dawes mist een 
beetje analoog gevoel in deze 
digitale tijden. Daarom heeft 
hij een klei-interface gemaakt 
voor de afspeelsnelheid van 
films. Zijn interface meet de 
hoeveelheid Play-Doh (een 
niet-drogende, commerciële 
speelgoedklei) en bepaalt aan 
de hand daarvan de snelheid 
van een kungfu-film. ‘Geen 
enge knopjes om op te druk-
ken, geen instructies om te 
lezen, het is gewoon klei’, 
aldus de experimentele maker. 
www.brendandawes.com/
sketches/play-doh/

Onlijntjes

Beste documentaires Micky Mouse
Ik weet niet of hij nog te koop is als 
deze Skrien verschijnt, maar op eBay 
was in elk geval een speelgoedmuis te 
koop uit 1926, itemnummer 
280163770977, die 
volgens sommigen 
de inspiratie vormde 
voor Mickey Mouse.
De destijds gepaten-
teerde houten muis 
is zwart en wit met 
een beetje rood en 
heette Micky. Het 
was het populairste 
speelgoed van de 
Performo Toy Company uit Middle-
town, Pennsylvania en hij was ook te 
koop in New York, aldus de achter-
grondinformatie bij het item, toen Walt 
Disney in 1928 ruzie kreeg met Char-
les Mintz van Universal Pictures over 
de financiering van zijn serie Oswald 
the Rabbit. Mintz bezat de rechten op 
het konijn en Disney moest dus op 
zoek naar een nieuw karakter. Vol-
gens de officiële Disney-folkore 
bedacht Walt de muis in de trein op 
weg naar huis en wilde hij hem ‘Morti-
mer’ noemen. Zijn vrouw stelde later 

‘Mickey’ voor.
Er moet bij 
gezegd worden 
dat in uiterlijk 
Mickey Mouse 
meer wegheeft 
van zijn teken-
filmvoorganger 
Felix the Cat (en 
andere vergelijk-

bare vroege animatiefiguren) dan van 
Micky Mouse. En als je eenmaal een 
kat en een konijn hebt verzonnen, is 
een muis ook geen onverklaarbare 
inval meer. Maar toevallig is het wel 
en ik had er nog nooit van gehoord, al 
zijn er minstens twee boeken over het 
onderwerp verschenen: Broken Toy – 
A Man’s Dream, A Company’s Mystery 
(2006) van Craig Andrews en Who Was 
First?: Biography of René D. Grove 
(1985) door Grace Grove. Volgens een 
documentaire van PBS, gebaseerd op 
deze teruggevonden Micky, is heel 
Middletown ervan overtuigd dat Dis-
ney zijn muis van hen gejat heeft.
www-tc.pbs.org/opb/historydetecti-
ves/pdf/302_mousetoy.pdf
Transcriptie van PBS-uitzending over 
Micky Mouse.
www.google.com/
patents?id=bxttAAAAEBAJ
Patent van de Micky-pop via Google 
Patents (ja, ook dat heeft Google al).
news.bbc.co.uk/2/hi/entertain-
ment/2481749.stm
Artikel over een Oostenrijks fresco 
met een Mickey Mouse-lookalike.

Gratis documentaires

Interactieve videoclip
Het is van zichzelf al een verschrikkelijk mooi 
nummer en nu is het ook nog eens een overtui-
gend interactieve videoclip geworden: Neon 
Bible van Arcade Fire. ‘Interactief’ betekent in 
dit geval dat het nummer hoe dan ook door-
speelt, met het zingende hoofd van de zanger, 
maar dat het beeld tot op zekere hoogte is te 
beïnvloeden. Behalve het hoofd van de zanger 
zien we zijn handen – ertussen is alles zwart. 
Af en toe valt er te klikken, op zijn ogen, zijn 
handen, zijn gebalde vuisten. Ook reageert het 
beeld soms op de plek van de cursor. De moge-
lijkheden zijn ruim genoeg om te blijven boeien 
en beperkt genoeg om het nummer niet in de 
weg te zitten. Erg goed. De clip is geregisseerd 
door Vincent Morrisset, 2007.   
www.beonlineb.com/click_around.html

Worms

Robert McNamara in The Fog of War

Deze film van Marco Ferreri gaat 
deels over een incestueuze liefde 
tussen moeder en dochter. Een 
scène waarin moeder de minderja-
rige dochter achterlaat bij een 
naakte man, die ze toevallig in het 
veld tegenkomen, shockeert nog 
steeds – al ligt het initiatief bij de 
vroegrijpe dochter. Zij rent terug 
naar moeder, waarna de man zich 
bij hen voegt en de scène wordt 
afgekapt – de rest ligt in de fantasie 
van de kijker.
Ferreri weeft een fragmentarisch 

tapijt, waarin de droefogige dochter 
(op latere leeftijd gespeeld door Isa-
belle Huppert), de uitbundige moe-
der (schitterend belichaamd door 
Hanna Schygulla) en de beminnelij-
ke vader (Marcello Mastroianni) hun 
moeizame, maar liefdevolle relaties 

ontwikkelen. Moeder is geestelijk 
onhandelbaar en waarschijnlijk 
ziek. Vader, een communistische 
leraar, heeft in zijn ideologische 
ontgoocheling ook een zwakke plek. 
Net als de dochter worden ze door 
Ferreri vaak alleen neergezet in 
grote lege ruimtes, gedomineerd 
door massieve fascistische archi-
tectuur. Drie eenzame zielen, onlos-
makelijk verbonden. Kees Driessen

Storia di Piera Italië 1983 regie Marco Ferreri 
distributie Homescreen (NRC Handelsblad 
Filmselectie, de Italiaanse Magistralen)

Ex humor Stilistisch is deze 
debuutfilm vaak verrassend. Zoals de 
fraaie, achterstevoren afgespeelde 
openingsscène, waarin drie leden 
van een rockband achterwaarts door 
de stad gaan. Of het bandlid dat thuis 
altijd over het plafond loopt. Niemand 
anders doet dat en hij doet dat nergens 
anders. Het wordt niet uitgelegd en 
is juist daarom zo mooi. De gruizige, 
agressieve, vieze sfeer is stijlvast en 
consequent. Genoeg complimenten: 
Mortier (prachtige naam) is een inte-
ressante regisseur en Ex drummer een 
bijzondere film.
Maar zwarte humor wil het niet worden 
en dat is het grote verschil met het werk 
van de verder even grove Herman Brus-
selmans, hier voor het eerst verfilmd. 
Dries Van Hegen, in de film Brussel-
mans’ alter ego, mist diens droeve, ver-
ontruste grondtoon, die de bijtende, 
cynische gedeprimeerdheid grappig 
maakt. Vlak gebracht is het alleen maar 
agressie en cynisme: de meelijwekken-
de loser die over de schreef gaat wordt 
een ergerniswekkende klootzak die het 
niets kan schelen. In film is moeilijk te 
ontkomen aan het grafisch realisme 
van geweld, van verkrachting, van een 
onwaarschijnlijk grote lul die veel te 
hard in een anus wordt geramd, van het 
bloederige gezicht van een vrouw die in 
een parkeergarage tegen de grond is 
gewerkt, van een met stront besmeurd 
kindje dat wordt verwaarloosd door zijn 
ouders. Mortier zet daar wel iets tegen-
over (enig absurdisme, overdrijving en 
soms medelijden), maar te weinig om 
van zijn personages echt meer dan 
alleen maar klootzakken te maken.
Er is een fake making-of op de dvd, met 
chronologische scènes achter de 
schermen waarin iedereen klaagt over 
elkaars incompetentie en aanstellerij 
en over het vele bloed en geweld in de 
film. Het duurt een half uur, maar 
geloofwaardig of grappig wil het niet 
worden. Kees Driessen
Ex drummer België 2007 regie Koen Mortier 
distributie A-Film

Minder mondo Ik zat 
een beetje in de rats voordat ik 
Mondo Cane ging kijken. De film 
heeft nogal een reputatie. Hij 
was de naamgever van het 
Mondo-genre: films met (ver-
meend) echte opnamen van we-
reldwijde gruwelen. De hoes 
voorspelt ‘bizarre rituelen en 
schokkende verschijnselen’ en 
‘bloederige taferelen uit alle 
windstreken’. Je moet er maar 
zin in hebben. Maar ja, het is mijn 
vak, dus ik zette me schrap en 
bekeek Mondo Cane en Mondo 
Cane 2, uitgebracht als dubbel-
dvd.
Ik zag matrozen die – duidelijk 
geënsceneerd – van de ene kant 
van het dek naar de andere ren-
nen om een rondvarend bootje 
met bikini babes toe te juichen. Ik 
zag vrouwelijke strandwachten 
in Australië mond-op-mondbe-
ademing oefenen op vrijwilligers. 

Ik zag toeristen elkaar natspui-
ten bij Manneken Pis. Alles ver-
gezeld van een vrolijk muziekje 
en een ironische, kabbelende 
voice-over. Het leek wel Alleman 
(Bert Haanstra, 1963).
Goed, daarnaast zijn er ook ‘gru-
welen’. Enkele zijn onaange-
naam, zoals de Vietnamese mon-
nik die zichzelf in brand steekt. 
Andere ‘gruwelen’ zijn sterk re-
latief, zoals het eten van insecten 
of het met één houw – zeer kun-
dig – onthoofden van koeien in 
Singapore. Of het zijn verkapte 
ecoboodschappen, zoals ganzen 
die (gruwelijk) worden vetgemest 

voor foie gras of wegkwijnende 
flamingo’s in vervuild water. De 
shockerende reality-beelden, 
waarmee Mondo Cane een trend 
zette, vormen slechts een be-
perkt onderdeel van de films en 
zijn in deel twee zelfs, geheel 
tegen de verwachting in, afgeno-
men ten opzichte van deel één.
Het resultaat is helemaal niet 
slecht, omdat er echte nieuws-
gierigheid en behoorlijke re-
search aan ten grondslag ligt en 
omdat het consequente contrast 
tussen het Westen en exotische 
gebruiken vaak aardig uitpakt. 
Het meest storende ethische 
probleem, wat mij betreft, is dat 
zwarte borsten wel getoond wor-
den, terwijl blanke steeds net 
aan het oog worden ontrokken. 
Kees Driessen
Mondo Cane 1 & 2 Italië 1962/1963  
regie Gualtiero Jacopetti en Paolo Cavara  
distributie Dutch Filmworks

The XXXorcist  (spreek uit: 
‘triple X-orcist’) is de vriendelijk 
nagezonden opvolger van Re-Pene-
trator (2005; zie Skrien 6, augustus 
2007). Dezelfde regisseur doet een 
stapje voorwaarts met deze 
(opnieuw opvallend verzorgd uitge-
brachte) dubbel-dvd. De pornopa-
rodie op The Exorcist (William 
Friedkin, 1973) biedt een zwevend 
bed en een ronddraaiend hoofd, 
drie verschillende eindes (die niet 
veel toevoegen) en zowaar een ori-
ginele, behoorlijk goed gespeelde 
gitaarsoundtrack, die is ingespeeld 
bij de opnamen en het ritme van de 
bewegingen volgt. De toon is luchtig 
gebleven, waarbij het rode zombie-
bloed van Re-Penetrator is vervan-
gen door gifgroen kots en de pries-
ter is voorzien van een Baby Jesus 

Buttplug (te bestellen via www.divi-
ne-interventions.com). Zijn aardig-
ste oneliner: ‘I’m gonna fuck the hell 
outta you!’ KD
Verenigde Staten 2007 regie Doug Sakmann  
te bestellen via www.thexxxorcist.com

Radio Bergeijk  is mis-
schien geen kult. Zou iemand nog 
opkijken van de onbetamelijkheden, 
politiek-incorrecte verdachtmakin-
gen en grove taal in de televisiever-
sie van het populaire VPRO-radio-
programma van Pieter Bouwman 
en George van Houts (te beluisteren 
op vpro.nl/programma/radioberge-
ijk)? Pieter Verhoeff (ook de eerste 
regisseur van Jiskefet) brengt de 
twee hoerenlopende, alcoholisti-
sche lokale radiomakers in hun 
smoezelige studio overtuigend in 

beeld, maar het wordt zelden grap-
pig. De serie rust zwaar op de 
Humor van de Overschreden Grens, 
maar verrast nauwelijks. Daarvoor 
zijn de woede-uitbarstingen en 
scheldpartijen te repetitief (kutwijf! 
hoer!) en de onderwerpen te sim-
plistisch (hangouderen die wachten 
op de dood, een verkrachter die 
vrouwen ‘kinderen gunt’, met hun 
eigen stront gooiende bejaarden). 
KD
Nederland 2007 regie Pieter Verhoeff  
distributie A-Film

Kult Kurz

Luister naar je moeder

Elke kulttitel is geselecteerd volgens het criterium 
zoals door Skrien vastgesteld op 7 november 2006 en 

aangepast op 11 februari 2007: een film die met stijl en 
vooral zonder saai te worden de ethische, esthetische 

en/of fysieke grenzen van een groot deel van het 
publiek overschrijdt.

The Man With a Movie Camera

Door Kees Driessen
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Quiet Flows  
the Don Een lange film – vijf-
enhalf uur – in het kleine genre van 
‘familiegeschiedenissen tegen de 
achtergrond van de wereldgeschie-
denis’, waartoe bijvoorbeeld ook 
Heimat (Edgar Reitz, 1984-2004) 
en La meglio gioventù (Marco Tul-
lio Giordana, 2003) behoren. De 
lengte van de totale productie, die 
uit drie delen bestaat, is cruciaal, 
aangezien die het verstrijken van 
de geschiedenis voelbaar maakt. 
Die geschiedenis blijft in het eerste 
deel van Quiet Flows the Don wat op 
de achtergrond, ten gunste van een 
eenvoudig liefdesverhaal, dat aan 
de theatrale kant wordt geacteerd. 
Als de Russische geschiedenis, 
van de deelname aan de Eerste 
Wereldoorlog via het uitbreken 
van de Russische revolutie tot de 
daaropvolgende burgeroorlog, een 
grotere rol gaat spelen in het leven 
van de hoofdpersonen – die beho-

ren tot de Kozakken – wordt de film 
interessanter. De gevechtsscènes 
zijn met hun honderden galoppe-
rende paarden zelfs spectaculair 
mooi. De kleuren, van het Sovcolor-
systeem, zijn gedempt dekkend met 
een opvallend diep rood; de shots 
duren vaak lang met een camera 
die steeds opnieuw positie kiest 
en een voorkeur heeft voor in- en 
uitzoomen.
De film is gebaseerd op het gelijk-

namige boek van Michail Sjolochov, 
geschreven tussen 1928 en 1940, die 
daarvoor de Nobelprijs voor de lite-
ratuur ontving. Het is geen commu-
nistische propagandafilm: de 
Kozakken willen eerst weinig met 
het communisme te maken hebben, 
omdat ze hun eigen zaakjes willen 
blijven regelen volgens hun eigen 
tradities. Pas als hij geen keus meer 
heeft, gaat de hoofdpersoon om, 
terwijl hij verzucht: ‘Ik heb overal 
genoeg van: de revolutie, de contra-
revolutie – het kan me allemaal 
gestolen worden.’ Het boek kreeg 
dan ook met censuur te maken. Pas 
nadat schrijver Maxim Gorki bij hem 
thuis een succesvol gesprek had 
geregeld tussen Sjolochov en Stalin 
kon het boek ongeschonden worden 
uitgegeven – en vervolgens de Stalin 
Prijs winnen. Kees Driessen

Tigij Don Russia 1957 regie Sergej Gerasimov 
distributie Moskwood Media

    DEZE MAAND BIJ 

De keuze van Skrien
Film van de maand: 
Cars
Insecten, speelgoed, visjes: in de 
wereld van Pixar zijn het allemaal 
emotionele wezens met communica-
tieve vaardigheden op zoek naar 
acceptatie. Met Cars diende een 
nieuwe uitdaging zich aan: hoe voor-
zie je fabrieksconstructies van cha-
risma? In de eeuwige zoektocht naar 
originaliteit leek de animatiestudio af 
te stevenen op een eerste uitglijder. 
Niets is minder waar. Pixar schraap-
te de suikerlaagjes van de conventio-
nele animatiefilm en verruilde die 
voor een scherpe kijk op de moderne 
wereld. De onlangs met Disney gefu-
seerde studio giet humor en ontroe-
ring in een nieuwe vorm, die niet het 
gevoel geeft een cursus normen en 
waarden door de strot te duwen.
Lightning McQueen is een arrogante 
racewagen op weg naar een finale-
wedstrijd. Dan valt zijn vrachtwagen 
echter in slaap (jawel) en belandt hij 
in een spookstadje. Daar smelt hij 
voor de warmte die de bewoners uit-
stralen en trekt hij zich hun lot aan. 
Porsche Sally vertelt dat Route 66 
vroeger een fenomeen was vanwege 
de vele kronkels door het fraaie 
woestijngebied, maar dat hij nu is 
vervangen door een rechte twee-
baansweg. Het scheelt tien minuten 
tijd. ‘Haast’ heeft volgens Sally de 
mogelijkheid tot genieten verdron-
gen. Het is de typische kracht van 
Pixar deze gedachte zonder bombast 
op te dienen. Er zijn meer slimme 
vondsten. Het complete universum in 
Cars bestaat uit automobielen (ook 
insecten hebben wielen) en daaraan 
zijn satirische elementen toege-
voegd. Een Volkswagenbusje is een 
oude hippie en een stel SUV’s vindt 
zichzelf te goed voor een onder-
houdsbeurt ‘in zo’n vervallen gat’. 
Kleine, subtiele bewegingen geven 
de verschillende karren wel degelijk 
uitdrukkingskracht. Hoe een Merce-
des zich ’s ochtends overtuigend uit-
rekt en gaapt is daar een knap voor-
beeld van. En zo komt dankzij het 
vernuft van Pixar zelfs een wereld die 
compleet uit blik bestaat, wonderlijk 
tot leven.
Gudo Tienhooven

Elke maand belicht Skrien een titel uit het aanbod 
van Film 1. Voor meer informatie over deze digi-
tale kabelzender zie www.film1.nl.

Zodiac Regisseur David Fin-
cher had de pech dat er, terwijl zijn 
film in productie was, verschillende 
andere films over de Zodiac-moor-
denaar het levenslicht zagen. Met 
name het niet onaardige The Zodiac 
(Alexander Bulkley, 2005) en het 
dubieuze Curse of the Zodiac (Ulli 
Lommel, 2007). Hierdoor was de 
verrassing er een beetje af. Fincher 
kiest wel voor een ander, soberder 
perspectief. Zoals hij zegt in de 
making-of, is hij niet zozeer geïnte-
resseerd in de moordenaar, als in 
de mensen die door de zaak geob-
sedeerd raakten.
De film is een zeer gedetailleerde, 
rijke karakterstudie geworden, in 

de lijn van samenzweringsthrillers 
als All the President’s Men (Alan J. 
Pakula, 1976). Alleen het acteren 
van hoofdrolspeler Jake Gyllenhaal 
valt tegen. Finchers visuele kracht-
patserij blijft ditmaal grotendeels 
achterwege, zodat hij zich meer kan 
concentreren op personages en 

script. De film speelt zich niet alleen 
af in de jaren zeventig, ook het 
tempo en de structuur voelen aan 
als een film uit die tijd. De dvd bevat 
een degelijke documentaire over 
het maken van de film. Tegelijkertijd 
begaat de dvd een bijna onvergeef-
lijke fout door alvast een trailer te 
laten zien van de director’s cut, die 
volgend jaar verschijnt. Eerlijk, dat 
wel, maar niet erg slim. Daarop een 
(nog) langere versie van de film en 
een berg nieuwe extra’s, waar de 
koper van deze vrij kale dvd dus 
naast grijpt. Sanne Veerman

Verenigde Staten 2007 regie David Fincher  
distributie Warner Home Video

Sunshine Regisseur Danny 
Boyle kan weer een nieuw genre 
toevoegen aan zijn gevarieerde 
oeuvre. Deze spannende, af en toe 
filosofische sciencefictionfilm is 
bovendien zeer geslaagd. Origineel 
is het verhaal niet; er wordt vaak 
leentjebuur gespeeld bij films als 
2001: A Space Odyssey (Stanley 
Kubrick, 1968) en Event Horizon 
(Paul Anderson, 1997). Toch weet 
de film, over een wanhopige missie 
naar de uitstervende zon teneinde 
deze middels een kernexplosie 
opnieuw op te starten, te boeien. 
Het is erg jammer dat de doordach-
te, tot nadenken stemmende film in 
het laatste half uur verandert in een 
horrorfilm met nogal voorspelbaar 
verloop.
De verzorgde dvd kent interessante 

extra’s. Een grote reeks korte web-
documentaires geven samen een 
goed beeld van het productiepro-
ces. De verwijderde scènes zijn nu 
eens wel de moeite waard. Boyle 
beweert in het audiocommentaar 
weinig weggeknipt te hebben, maar 
er is hier toch flink wat materiaal 

aanwezig. De meest opvallende 
extra betreft twee korte filmpjes die 
door Boyle zijn uitgezocht. De eer-
ste, Dad’s Dead (Chris Shepherd, 
2003) heeft helemaal niets met 
Sunshine te maken; Boyle bewon-
derde het bizarre animatiefilmpje al 
langere tijd en zag hier zijn kans 
schoon om het te laten zien aan een 
groot publiek (zie ook www.bbc.co.
uk/dna/filmnetwork/A8659407). 
Het tweede, ook vrij experimentele 
Mole Hills (2002) is van een mede-
werker aan de film, Dan Arnold. Een 
leuk initiatief van Boyle en iets dat 
we hopelijk in de toekomst meer 
gaan zien.
Sanne Veerman

Verenigde Staten 2007 regie Danny Boyle 
distributie 20th Century Fox

The Night of the 
Sunflowers De debuut-
film van de Spaanse regisseur 
Jorge Sánchez-Cabezudo werd in 
Nederland bijna geheel over het 
hoofd gezien; alleen het Semana 
de Cine Español vertoonde La 
noche de los girasoles. Jammer, 
want deze psychologische thriller, 
die in een bedachtzaam tempo 
meerdere drama’s tegelijk vertelt, 
heeft meer aandacht verdiend.
Wat lijkt te beginnen als een gewo-
ne whodunnit, verandert al snel in 
een slim samenhangende reeks 
verhaallijnen. De gevolgen van een 
bijna toevallige moord leiden in 
een toch al wankele dorpsge-
meenschap in de Spaanse bergen 
tot een aardverschuiving. De 
karakters worden gedwongen 
voor dilemma’s gesteld, waaruit 
bijna geen goede keuze valt te 
maken. Niemand van de betrokke-
nen komt er daarbij zonder kleer-
scheuren vanaf, zelfs niet degenen 
die eerst zo rechtschapen of sym-
pathiek leken. Sánchez-Cabezudo 
vertelt het verhaal bovendien van-
uit verschillende perspectieven, 
waardoor de kijker zijn mening tel-
kens moet nuanceren.
Deze intelligente film pakt de kij-
ker door zijn thematiek direct bij 
de strot. Niet de gewelddadighe-
den zelf, maar de gruwelijke keu-
zes die worden gemaakt staan 
centraal. Als je al geen beklem-
mend gevoel krijgt van de onaf-
wendbaarheid van het noodlot, 
dan wel van de eenzaamheid in het 
leeggelopen Spaanse achterland.
Aan het eind van The Night of the 
Sunflowers verlaat niemand het 
toneel zonder dat zijn of haar leven 
voorgoed is veranderd. En als het 
stof eenmaal is neergedaald, kan 
men elkaar ook niet meer recht in 
de ogen kijken.
Frank de Neeve

La noche de los girasoles Spanje 2006 regie 
Jorge Sánchez-Cabezudo distributie Yume 
Pictures (import)

Otesánek Regisseur Svankmajer is 
vooral beroemd om zijn animaties. Het hoog-
tepunt van deze dvd-release van Otesánek zijn 
dan ook de korte animatiefilms die als extra zijn 
opgenomen. Vooral Meat Love uit 1988, waarin 
in één minuut twee lappen vlees elkaar besprin-
gen, en het geweldige eerste deel van Food 
(1992), getiteld ‘Ontbijt’, een verontrustende 
confrontatie tussen twee mannen annex auto-
matons, met een bakje worst als resultaat.
In Otesánek zelf zijn de animatie en de live-
action gedeelten uitstekend geïntegreerd. En in 
het eerste uur – als een uit een boomwortel 
gezaagde babyfiguur eerst een gefrustreerde 
kinderloze vrouw tot waanzin drijft en daarna, 
als de baby daadwerkelijk tot leven komt, ook de 
vader – bouwt de vreemde spanning langzaam 
op. In het tweede uur, als de meeste dramati-
sche informatie al bekend is, zakt die spanning 
weer grotendeels in. De gedurende de hele film 
terugkerende close-ups van eten en monden 
zijn bovendien nogal flauw: een te gemakkelijke 
manier om lichte weerzin op te roepen bij de kij-
ker. Maar er wordt goed geacteerd, ook door het 
spionerende buurmeisje, en de bleke beelden, 
wrede humor en voorbeeldige animatie creëren 
tot het einde toe een bijzondere sfeer. 
Kees Driessen

Tsjechië/Verenigd Koninkrijk/Japan 2000 regie Jan Svankmajer 
distributie Moskwood Media

The Hitcher Nog altijd 
een aansprekende film. En 
dat heeft twee hoofdredenen. 
De eerste is: minder is meer. 
Neem het onderwerp: een lif-
ter. Het horrorverhaal schrijft 
zichzelf: uiteraard trekt de 
lifter psychotisch moordend 
langs uitgestrekte highways. 
Het risico is een grote voor-
spelbaarheid – dat is niet eng. 
De film weet echter de grens 
over te gaan van voorspelbaar 
naar onafwendbaar – en dat 
is wel eng. De truc is om eerst 
het verhaal uit te kleden tot 
de essentie (minder is meer) 
en dan die essentie tot in het 
extreme uit te vergroten (maak 
meer van minder). En dus 
heeft de eindeloze highway, 
waarover onze jonge naïeve 
held zijn auto rijdt, geen enkele 
afslag, is er nauwelijks een 
andere auto te zien, is alles 
geschoten in prachtig wide-
screen, verdrinkt de sound-
track in enge geluiden en 
verschijnt de lifter voortdurend 
op de meest enge momen-
ten, terwijl hij daar praktisch 
gesproken op dat moment 
onmogelijk kan zijn. Het ver-
haal wordt daardoor een enge 
droom, een metafysische, 
absolute vlucht voor de vijand, 
die bestreden moet worden 
door het jonge, opgejaagde 
slachtoffer, die op het moment 
dat hij niet langer vlucht veran-
dert in een man – en beseft dat 
hij meer op zijn tegenstander 
lijkt dan hij dacht. ‘Ik wil dat jij 

me tegenhoudt’, zegt de lifter 
hem dan ook, op een moment 
dat hij hem ook had kunnen 
vermoorden.
De tweede hoofdreden van de 
blijvende kracht van de film is 
Rutger Hauer, die, aldus zijn 
jonge tegenspeler C. Thomas 
Howell, ‘op de top van zijn Rut-
ger-heid’ zat. Hij mocht om zijn 
karakter heen improviseren en 
maakt hem daarmee zowel 
sympathieker als enger. Vaak 
wist niemand van de crew waar 
Hauer mee bezig was (zoals 
het witte zakdoekje dat hij uit 
het raam laat wapperen als hij 
wegrijdt) en dat gaf zijn karak-
ter net de schokkerige onvoor-
spelbaarheid die het nodig had 
om los te komen van de met 
brede streken getekende ach-
tergrond. Onafwendbaar, maar 
daarbinnen toch onvoorspel-
baar – dat is dubbel eng.
Kees Driessen

Verenigde Staten 1986 regie Robert Har-
mon distributie Universal Pictures

Fast Food Nation De veelzijdigheid van 
regisseur Richard Linklater blijkt duidelijk uit zijn drie 
meest recente films. Hij maakte achtereenvolgens Bad 
News Bears (2005), een remake van een populaire 
jeugdfilm, A Scanner Darkly (2006), een experimentele 
animatiefilm gebaseerd op een boek van sciencefiction-
schrijver Philip K. Dick, en Fast Food Nation (2006), een 
documentaireachtig drama over de fastfood-industrie 
in de Verenigde Staten.
De film is qua structuur een beetje te vergelijken met 
Traffic (Steven Soderbergh, 2000), maar dan met ham-
burgers in plaats van drugs. Alle betrokkenen bij het 
proces van het maken van een hamburger komen aan 
bod. Van de arme illegalen die de grens oversteken om 
in de onveilige en vuile fabrieken te werken tot de direc-
teuren die geen oog hebben voor het menselijk en die-
renleed dat zich ver van hun bed afspeelt.
De film is soms een beetje prekerig, maar overwegend 
fascinerend. Linklater blijft bovendien experimenteren: 

zo verdwijnt de ogenschijnlijke hoofdrolspeler, Greg 
Kinnear, halverwege van het toneel om plaats te maken 
voor de jonge Ashley Johnson. En op zo’n achteloze 
manier dat je het als kijker amper in de gaten hebt. De 
dvd heeft als extra’s twee uitgebreide, zeer interessante 
interviews, één met regisseur Linklater en één met de 
schrijver van de film, Eric Schlosser. Sanne Veerman

Verenigde Staten 2006 regie Richard Linklater distributie Tartan Video



 Meer Skrien? Word abonnee! 
En ontvang 10 nummers voor ¤52,25 + Mon fils à moi, of 10 Canoes

De volgende Skrien, met onder meer de special over het International Film Festival Rotterdam, verschijnt 18 januari.

Mon fils à moi
Net voordat Julian thuis-
komt, strijkt hij snel zijn haar 
in een scheiding en stopt hij 
zijn blouse in z'n broek. Hij is 
als de dood dat zijn moeder 
(Nathalie Baye) hem zo ziet. 

Julians moeder heeft er moeite mee dat haar 
zoon aan het puberen is.  Genegeerd door haar 
man wil ze hem het liefst voor zichzelf houden. 
Haar verstikkende liefde zorgt ervoor dat Juli-
an zich meer en meer terugtrekt.

10 Canoes
De met prijzen overladen 10 
Canoes is een unieke film: het 
is de eerste film die volledig 
in een van de talen van de 
Aboriginals is opgenomen, 
met een cast die uitsluitend 

uit Aboriginals bestaat. Tien Aboriginals zijn 
met zelfgemaakte kano's op ganzenjacht in 
Noord-Australië. Een van de jagers is de jonge 
Dayindi. Hij is verliefd op een van de vrouwen 
van zijn oudere broer Minygululu.

Met dank aan Homescreen

Ik neem een abonnement voor ¤ 52,25 per jaar (10 nummers) en ontvang de dvd van ❍ Mon fils à moi
(Instellingen ¤ 66,–; studenten/cjp/pas 65 ¤ 42,25; buitenland ¤ 72,– )         ❍ 10 Canoes
naam pc/plaats email

adres telefoon geb. datum

Ik geef een jaarabonnement cadeau en ontvang als dank de dvd van   ❍ Mon fils à moi  of van   ❍ 10 Canoes
nieuwe abonnee telefoon email

adres pc/plaats geb. datum

aanbrenger telefoon

adres pc/plaats

handtekening
 
Stuur deze bon zonder postzegel naar Skrien, antwoordnummer 10028, 1000 PA Amsterdam. 
Deze aanbieding is geldig tot 19 januari 2008

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

rekeningnummer  ten name van  te  

datum plaats handtekening 

De machtiging kan telefonisch ongedaan worden gemaakt.   

Fotografie Kris Dewitte
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Het muzikale duo Glen Hansard en Markéta Irglová spelen samen in de kitchen sinkmusical Once van John Carney.
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Geachte Skrien-abonnee

Het dubbelnummer dat u 
nu in handen houdt, is een 

voorbode van onze plannen 
voor volgend jaar. In 2008 

zal Skrien niet tienmaal 
verschijnen, maar acht extra 

dikke nummers brengen. 
Per saldo zult u in 2008 uit-
eindelijk meer Skrien-pagi-
na’s ontvangen. Een lagere 

verschijningsfrequentie, 
gecombineerd met extra 
pagina’s, komt naar onze 

mening de lezer, de redactie 
en de zakelijke afdeling van 
Skrien ten goede. Door te 

onthaasten, kunnen we nog 
beter de krenten uit de pap 

belichten. Hierbij staan kwa-
liteit en verdieping voorop.

De verschijningsdata zijn 
zo gekozen dat geen enkel 

belangrijk (Nederlands) 
filmfestival gemist wordt. 

Sterker nog: door acht 
keer te verschijnen kan de 

redactie haar aandacht beter 
afstemmen op de hoogte-

punten in het Nederlandse 
filmlandschap. 
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Duivendrechtsekade 85, Amsterdam, 27 september, 14.36 uur
Direct na Romeinse Trage-
dies, een zes uur durende 
toneelmarathon van Toneel-
groep Amsterdam, stortte 
regisseur Ivo van Hove zich 
op Amsterdam. Een speelfilm 
dit keer, wat geen al te grote 
bevreemding hoeft te wek-
ken: (video)beeld speelt een 
belangrijke rol in de stukken 
van Van Hove, met film als 
een belangrijke inspiratie-
bron.
Amsterdam wordt een calei-
doscopische film in de stijl 
van Short Cuts (Robert Alt-
man, 1993) en Magnolia (Paul 
Thomas Anderson, 1999), met 
een veelheid aan verhaallijnen 
en personages, onder wie een 
gevluchte jongen (Mimoun 
Oaïssa) die een Marokkaanse 
fastfood-keten wil beginnen 
en een Amerikaans koppel op 
stedenreis (Marisa Tomei en 
Omar Metwally).
Maar centraal staat Amster-
dam. Wat volgens Van Hove 
niet automatisch betekent 
dat de stad veel te zien zal 
zijn. Amsterdam is voor de 
Vlaming een mythische naam 
voor een grote stad: een plek 
waar mensen komen omdat 
ze denken dat ze hun leven 
daar kunnen veranderen, 
verbeteren.
De foto is genomen in de 
enorme Amsterdam-studio’s 
aan de Duivendrechtsekade, 
waar opnamen plaatsvonden 
in een piepkleine caravan. 
Ivo van Hove zit achter de 
monitor. Twee mannen staan 
buiten beeld aan de caravan 
te trekken en te duwen; 
erachter staat iemand met 
twee lampen te bewegen, 
alsof er een auto achter rijdt. 
Film is illusie.
Jan Pieter Ekker

Amsterdam Nederland 2007/2008 
(verwacht) regie Ivo van Hove scenario 
Jeroen Planting camera Marc  
Felperlaan montage Martyn Gould 
geluid Victor Dekker production design 
Benedict Schillemans productie Chris 
Derks, Martin Lagestee en Marijke van 
der Molen (Lagestee Film) distributie 
Benelux Film met Mimoun Oaïssa, Katja 
Herbers, Hadewych Minis, Willem  
Nijholt, Hilde Van Mieghem, Hans Kes-
ting, Mike Libanon, Aus Greidanus Jr., 
Samuel Weiss, Omar Metwally, Warre 
Borgmans, Marie Vinck, Edwin Jonker, 
Ilias Addab, Ward Weemhoff, Steven van 
Watermeulen, Ilias Adap

‘The Summer of British Film’ die de BBC deze zomer 
uitzond, speelde zich niet alleen af op televisie, maar 
ook in de bioscoop. Iedere week draaide naast de 
op televisie uitgezonden films ook een gerelateerde 
film in puntgave digitale kwaliteit in een van de 136 
deelnemende bioscopen. Zo zorgde de Bond-film 
Goldfinger (1964) opnieuw voor uitverkochte zalen. 
Maar de indirecte invloed van de digitalisering van 
de bioscoop heeft nog verstrekkender gevolgen: de 
vertoning van The Dam Busters (Michael Anderson 
1955), een heroïsche Tweede Wereldoorlogsfilm, 
zorgde voor hernieuwd publiek debat over de vraag 
of het bombarderen van dammen in Duitsland 
eigenlijk geen oorlogsmisdaad is geweest.
Klassieke films zijn maar mondjesmaat in de 
bioscoop te zien. Dit komt onder meer omdat de 
kopieën moeilijk of niet beschikbaar zijn en boven-
dien door hun leeftijd vaak onder de krasjes zitten. 
Om de schade te beperken is het vertonen van oude 
films soms aan restricties gebonden; ze mogen bij-
voorbeeld alleen in filmmusea worden vertoond en 
alleen zonder lassen, dus akte na akte. Daarnaast 
mag een beschikbare filmkopie soms niet worden 
vertoond omdat de vertoningsrechten zijn verlopen.
Hoewel die rechtenkwestie zeker zal blijven 
bestaan, maakt de digitalisering van de bioscoop 
het wel makkelijker om klassieke films opnieuw te 
vertonen. En gelukkig maar, want welke liefhebber 
wil nou niet The Adventures of Robin Hood (Michael 
Curtiz, 1938) met Errol Flynn in sprankelend Tech-

nicolor van het doek zien spatten? The Sound of 
Music (Robert Wise, 1965) is onlangs in Groot-Brit-
tanië opnieuw uitgebracht in honderdveertig zalen, 
maar ook minder bekende titels als Prick Up Your 
Ears (Stephen Frears, 1987) en Whitnail and I (Bruce 
Robinson, 1987) kregen een re-release. En wie 
deze kerst geen zin heeft in de schoonfamilie kan 
altijd nog naar Frank Capra’s ultieme kerstfilm It’s 
a Wonderful Life (1946), die dan gewoon naast de 
blockbusters draait in de reguliere Britse bioscoop.

Mondjesmaat
Helaas worden klassiekers in Nederland maar 
mondjesmaat heruitgebracht, meestal als onder-
deel van een retrospectief in het Filmmuseum. In 
Engeland houdt distributeur Park Circus zich uit-
sluitend met klassiekers bezig. Het bedrijf beheert 
en exploiteert voor een aantal grote studio’s hun 
back catalogue, simpelweg omdat die het veel te 
druk hebben met hun nieuwe releases. Het succes 
van het recente heruitbrengen van klassiekers door 
Park Circus is deels te danken aan het netwerk 
van digitale bioscopen dat de laatste jaren door de 
UK Filmcouncil is opgebouwd. Door 240 zalen op 
de Britse eilanden uit te rusten met een digitale 
projector wil men filmhuisfilms tot in de uiterste 
hoeken van het land kunnen vertonen.
Ook multiplexbioscopen doen mee aan de re-
release van klassiekers en als je hun woordvoer-
ders mag geloven niet om hun culturele gezicht te 

redden, maar gewoon omdat er goed geld mee te 
verdienen is. In het verleden werden klassieke films 
door het dure filmmateriaal slechts in kleine aan-
tallen gedistribueerd, wat niet interessant is voor 
deze ketens, maar bij een forse digitale release 
profiteren alle deelnemende bioscopen van de mar-
keting. Daarnaast genieten de titels al bekendheid 
en zijn de risico’s dus makkelijk in te schatten.

Interpositief
Joe Dreier van Hollywood Classics vertoonde drie 
jaar geleden tijdens het filmfestival in Cannes voor 
het eerst een digitale klassieker: Blow-Up (1966), 
in aanwezigheid van de meester Antonioni zelf. 
Tegenwoordig heeft het bedrijf al enige tiental-
len films gedigitaliseerd beschikbaar, waaronder 

een klein deel van de catalogus van Warner Bros. 
Digitale klassiekers, die worden gemaakt van de 
hd-master voor blu-ray en hd-dvd releases, zijn 
volgens Dreier beter dan filmkopieën. Ze worden 
namelijk gemaakt van een interpositief, een film-
materiaal dat eerder in het kopieproces zit dan het 
internegatief waarvan filmprints worden getrokken. 
Volgens Dreier hebben de studio’s voldoende aan-
dacht voor hun back catalogues. ‘Iedere technische 
afdeling van een studio heeft een budget van een 
paar miljoen om te behouden en te restaureren 
en wij helpen hen om met het resultaat geld te 
verdienen. Warner Bros. alleen al heeft een back 
catalogue van zevenduizend titels, dus uiteindelijk is 
het ook een veilige commerciële beslissing: je kunt 
je daardoor wat meer risico’s permitteren met het 
uitbrengen van nieuwe films.’
Digitale restauratie kan ver gaan. Dreier: ‘Bij Tech-
nicolor-prints heb je nog wel eens een blauw-rode 
contour op het beeld, omdat het systeem was geba-
seerd op drie stroken film die soms niet precies 
op elkaar aansloten. Voor The Wizard of Oz heeft 
Warner Bros. speciale software ontwikkeld om de 
drie kleuren weer uit elkaar te halen, waarna hij 
pixel voor pixel is gerestaureerd.’ Maar sommige 
restauraties zijn wat basaler: ‘Gone with the Wind 
is in een verhouding van 4:3 opgenomen, maar als 
CinemaScope uitgebracht, waarbij hele stukken van 
het beeld werden weggesneden. De digitale versie 
heeft de originele verhoudingen en de film is dus 
nog nooit zo onversneden door het bioscooppubliek 
gezien.’

Zo mooi nog niet eerder vertoond
Filmklassiekers hebben dankzij de digitalisering een steeds grotere kans op 

heruitbreng in de bioscoop. De lage kopiekosten zorgen voor een bredere 
release, waarbij zelfs multiplexbioscopen geïnteresseerd raken. Digitale films 

draaien niet alleen zonder krassen, maar door de moderne restauratietech-
nieken zijn ze zelfs mooier dan ooit.Frank de Neeve

Digitale films die worden gemaakt  
van de hd-master voor blu-ray- en hd-dvd-
releases zijn beter dan filmkopieën

The Sound Of Music



6 Skrien november/december 2007 november/december 2007 Skrien 7

Om maar met een cliché te beginnen: Singapore 
is een nette stad. Heel netjes. Te netjes volgens 
velen, niet in de laatste plaats lokale filmmakers. 
‘Netjes’ betekent in Singapore behalve een effectieve 
reinigingsdienst en hoge boetes op zwerfvuil en 
wildplassen ook een strenge censuur. Die is er niet 
alleen om te voorkomen dat basisscholieren net te 
vroeg de ins en outs van anale seks leren kennen, 
maar ook om iedere politieke oppositie monddood te 
maken. Politici van de verkeerde partij krijgen huis-
arrest, worden via juridische procedures financieel 
geruïneerd of vanwege wat dan ook gearresteerd 
en opgesloten. Over Singapore en politiek valt meer 
dan één boek te schrijven. In de film Singapore 
Rebel van Martyn See (2005) wordt een portret 
geschetst van de tegendraadse politicus Dr. Chee 
Soon Juan. De politicus werd juridisch weggewerkt 
en de filmmaker ging ook niet vrijuit. Fijn land. Of 
fijne stadstaat, zoals het kleine, maar welvarende 
en overgeorganiseerde Singapore wordt genoemd.
Censuur is er altijd in de eerste plaats voor de poli-
tiek, maar het argument voor censuur is altijd weer 
de seks. De perversie. De lust naar het afwijkende 
en om wat meer uit te proberen dan wildplassen.
De meest talentvolle Singaporese filmmaker 
van het moment is Royston Tan. Hij liep met zijn 
spraakmakende eerste speelfilm 15 (2003) flink 
tegen de muur die het onnette buiten Singapore 
moet houden. Het aantal cuts dat de censuur in de 
film maakte viel nauwelijks te tellen. Vijftienjarige 
jongens luchten in de film hun hart en speculeren 
er lustig op los over dingen die ze wel zouden wil-
len, maar waarschijnlijk nog nooit hebben gedaan. 
Tan sloeg geestig en gevat terug met de korte film 
Cut, een satirische musical waarin hij zogenaamd 
de lof zingt over het (vrouwelijk) hoofd van de 
censuurorganisatie. Een klein, niet te censureren 
meesterwerkje dat men op de burelen van de cen-
suur waarschijnlijk niet eens heeft uitgezien. Lof 
(gemeend of niet) laat zich nu eenmaal niet censu-
reren.

Prettig gestoord
En dan Sun Koh. Ze is de eigenzinnige en prettig 
gestoorde nieuwe hoop van het onafhankelijke 
filmen in Singapore. Sun Koh kwam vorig jaar naar 
Rotterdam met het geile Bedroom Dancing (2007). 

Een korte neukfilm. Geen porno, maar feitelijk op 
zijn minst zo opwindend. De film was gebaseerd op 
een waar gebeurd feit. Een man werd gearresteerd 
vanwege masturberen in zijn eigen huis. Een van 
zijn buren had hem bespied en aangeven. Ja, fijne 
stadstaat. Sun Koh verzon tot in detail het liefdes-
leven van de gearresteerde man en maakte een 
liederlijke film die je alleen maar een ode aan de 
lichamelijke liefde kunt noemen.
En vervolgens besloot Sun Koh nog meer kilte in 
haar Singapore te bestrijden. Singapore is zoals 
gezegd welvarend en doet ook aan ondersteuning 
van de kunsten. Zelfs van film, al is het met mate. 
Volgens haar drijft het de jonge onafhankelijke 
filmmakers uit elkaar. Het maakt ze tot kleine 
roofdieren die in isolement hun kans op subsidie 
afwachten. Ze keek jaloers over de grens naar 
Maleisië, waar een heuse filmbeweging opbloeide 
die zijn kracht juist aan samenwerking ontleende. 
Een samenwerking waarin regisseurs produceer-
den voor andere regisseurs of scripts schreven of 

monteerden of zelfs hun prijzengeld aan elkaar 
afstonden. De namen zijn inmiddels bekend, maar 
het is altijd goed om ze te herhalen: Amir Muham-
mad, James Lee, Yasmin Ahmad, Ho Yuhang, Dee-
pak Kumeran Memon, Woo Ming Jin, Liew Seng Tat 
en Tan Chui Mui, die in 2007 een Tiger Award won.
Dat wilde Sun Koh ook in Singapore. Dat je een 
samenwerking uit noodzaak zoals in Maleisië (waar 
vooral uitgesloten Chinese Maleisiërs steun bij 
elkaar zoeken) niet kunstmatig kunt afdwingen 
heeft ze zich misschien wel gerealiseerd, maar Sun 
Koh is niet het type dat zich door realisme of zelfs 
wijze raad laat weerhouden.

Gelukszeven
Ze vatte een plan op en vroeg naast zichzelf nog zes 
regisseurs om een soort collectief te vormen. Ze 
droomde van een speelfilm die door zeven regis-
seurs zou worden gemaakt. Lucky 7 werd de titel. 
Geen omnibus van korte films, maar iets met meer 
samenhang en misschien ook wel meer verschil. Ze 
keerde terug naar het inmiddels eerbiedwaardige 
principe van het cadavre exquis: een surrealistisch 
artistiek gezelschapsspel waarbij de deelnemers 
onwetend voortzetten wat de ander bijdroeg. Een 
avant-gardistisch principe van inmiddels een men-
senleeftijd geleden. Het spel heeft als alle spelen 
regels om het goed of leuk te kunnen spelen. Een 
van de regels hier was dat Sunny Pang, de hoofd-
rolspeler van Bedroom Dancing, in alle delen de 
hoofdrol zou spelen. Dat was een goed idee, want 
zijn melancholieke blik en zijn kenmerkende lange 
haar houden de delen bij elkaar.  Ze vond ook dat 
alle regisseurs in alle denkbare crew-functies aan 
de film moesten deelnemen. Dat deden ze en daar-
om moeten ook hun namen worden vermeld: K. 
Rajagopal, Boo Junfeng, Brian Gothong Tan, Chew 
Tze Chuan, Ho Tzu Nyen en Tania Sng. Rajagopal 
nam voor alle delen de catering voor zijn rekening 
en krijgt daarmee een eervolle vermelding.
Ik zag de ruwe versie van Lucky 7, dacht er niet te 
lang over na en schreef Sun Koh dat ze welkom was 
in Rotterdam.

Gedeeld geluk in censurerend Singapore

Rotterdam
chronicles 

Notities van programmeur Gertjan Zuilhof onderweg  
van het vorige naar het volgende filmfestival van Rotterdam

Dat in Nederland voor Das indische Grab-
mal een Italiaans affiche werd gebruikt is 
niet vreemd. De film was een Duits/Frans/
Italiaanse coproductie van de Duitse mogul 
Arthur Brauner. Deze joodse filmproducent 
creëerde na de oorlog in Duitsland zijn 
eigen Wirtschaftswunder. In een voormalige 
gifgasfabriek bij Spandau produceerde hij 
tientallen populaire schlagerkomedies, 
maar ook films over de joodse geschiede-
nis, zoals Frans Weisz’ Charlotte (1981). 
In 1958 wilde Brauner met Der Tiger von 
Eschnapur en het vervolg Das indische 
Grabmal de strijd aangaan met de opruk-
kende televisie. Deze Deutsche Millionen-
film moest geregisseerd worden door zijn 
favoriete regisseur.
In 1921 had Fritz Lang met Das indische 
Grabmal zijn regiedebuut zullen maken. 
Samen met Thea von Harbou had hij het 
scenario voor een avonturenepos geschre-
ven. Producent Joe May vond het te duur en 
te monumentaal voor een jonge debutant 
en verfilmde het script zelf. Razend keerde 
Lang May de rug toe en werd de grootste 
Duitse regisseur van zijn generatie. Van-
wege de opkomst van de nazi’s vertrok hij 
naar Amerika, waar hij eenentwintig films 
maakte. In 1958 kwam Lang in Hollywood 
niet meer aan de bak en toen kwam dat 
aanbod uit Duitsland. Achteraf noemde 
Lang in Cahiers du Cinéma het tweeluik 
‘rampzalige India-kitsch’, maar vijftig jaar 
later blijkt Das indische Grabmal best ver-
makelijk: Indiana Jones-achtige avonturen 
in onderaardse labyrinten en geheimzinnige 
tempels die dezelfde onweerstaanbare 
charme hebben als zijn allereerste avontu-
renfilms.
In Nederland deed het tweeluik het 
behoorlijk goed. Distributeur Euro-Centra 
gebruikte niet de Duitse, maar de veel 
mooiere Italiaanse affiches. Ontwerper van 
Il Sepolcro Indiano is Luigi Martinati (1893-
1984), die in 1945 samen met de twee ande-
re maestro’s van het Italiaanse filmaffiche, 
Anselmo Ballester en Alfredo Capitani, 
een eigen studio begon: BCM. Martinati’s 
geschilderde affiches pik je er altijd uit: een 
groot, licht portret met een kleinere, don-
kerder scène op de voorgrond. De vrouw is 
tempeldanseres Seetah (Debra Paget), die 
om te overleven dansend een cobra moet 
bezweren. Intussen hunkert haar Europese 
geliefde in een onderaardse kerker. Op het 
eerste gezicht doet het ontwerp van Mar-
tinati misschien conventioneel aan, maar 
de theatrale mise-en-scène, de kleuren en 
details – zoals die enorme keten – geven 
Langs laatste avonturenfilm de grandeur en 
de passie van een opera.

Das Indische Grabmal Duitsland 1959 regie Fritz Lang  
De indische graftempel / Il Sepolcro Indiano ontwerp Luigi 
Martinati Italië 1959 afmetingen 140 x 100 cm uitgever 
Cineriz (Italië), Euro-Centra Film (Nederland) collectie 
Filmmuseum

De grandeur en passie van een opera
Fritz Lang zelf noemde zijn Das indische Grabmal (1959) ‘rampzalige India-kitsch’. 

Vijftig jaar later blijkt zijn voorloper van Indiana Jones een bezienswaardige terugkeer 
naar zijn eerste films. De Italiaanse ontwerper Luigi Martinati geeft de avonturenfilm 

de grandeur van een opera.
Paul van Yperen

Sunny Pang
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 En eindelijk zijn ze er. Jarenlang wacht-
te Roemenië op de Amerikanen, maar ze kwa-
men maar niet. Nu wel. Op doorreis naar 
Kosovo, tijdens de Joegoslavië-oorlog. Hun 
trein strandt in Capalnita, een Roemeens 
dorpje vlakbij de grens. Het nukkige stations-
hoofd weigert ze door te laten. Ze hebben 
geen papieren en niets of niemand zal hem 
van zijn bureaucratische standpunt afbren-
gen. ‘Al zou Bill Clinton persoonlijk langs 
komen!’, roept hij. En zo staat die trein daar 
maar, raakt de bevelhebber, Captain Jones, 
met de dag woedender en is inmiddels op 
elke hoek van de straat wel een zoenend 
paartje te vinden. Hij in T-shirt en leger-
broek, zij in een kort rokje en met veel lip-
penstift. Zo ziet détente eruit in California 
Dreamin’ (Endless).
Cristian Nemescu, die vorig jaar verongeluk-
te, gold als een van de meest veelbelovende 
jonge Roemeense regisseurs, samen met Cris-
ti Puiu (The Death of Mr. Lazarescu, 2005) en 
Corneliu Porumboiu (12.08 East of Bucharest, 
2006). Die jonge Roemeense lichting roept 
associaties op met de jonge Turken van de 
Nouvelle Vague en de Italiaanse neo-realis-
ten: een ijzersterk scenario verfilmd met de 

De Roemeense regisseur 
Cristian Nemescu veron-
gelukte terwijl hij bezig 
was met de montage van 
zijn eerste speelfilm. Zijn 
producent bracht Califor-
nia Dreamin’ uit met de 
toevoeging ‘endless’, om 
aan te geven dat de film 
nooit afgemaakt zal wor-
den. Het was een terechte 
beslissing: de film is zo al 
volmaakt.
Colin van Heezik

Onaf en volmaakt
California Dreamin’ (Endless) van Cristian Nemescu

8 Skrien november/december 2007
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kracht en eenvoud van een documentaire. 
Met zijn korte Marilena de la P7 (2006) maak-
te Nemescu al zo’n film, over een jongetje en 
een prostituee in de buitenwijken van Boeka-
rest. Een ontroerend verhaal met pittoresk 
lelijke flatgebouwen en een Roemeense trol-
leybus als streetcar named desire.

Onvoltooid
California Dreamin’ (Endless) was Nemescu’s 
eerste speelfilm en meteen zijn laatste. Hij 
won er na zijn auto-ongeluk postuum de 
hoofdprijs mee van de selectie Un Certain 
Regard in Cannes 2007. De producent had 
besloten de film zo te laten als hij was, hoe-
wel Nemescu de montage nog niet helemaal 
voltooid had. De toevoeging ‘endless’ (‘nes-
farsit’ in het Roemeens) slaat op dit ‘unvol-
lendete’ karakter van de film en het enigszins 
rafelende einde, hoewel iemand die niet 
beter wist zich er waarschijnlijk niet aan zou 
storen. California Dreamin’ is ook in deze 
vorm volmaakt, een prachtige satire op de 
culturele omwenteling in Roemenië na het 
communisme. Ceausescu werd verruild voor 
Elvis Presley, of liever: halfbakken Roemeen-
se varianten van hem.
De humor en het absurde gegeven (dat is 
gebaseerd op een waar gebeurd verhaal uit de 
Joegoslavië-oorlog) zijn de sterkste troeven 
van de film: Nemescu biedt een geestig por-
tret van zijn eigen volk, bijvoorbeeld in de 
gedaante van de slecht geklede, maar alles-
behalve achterlijke burgemeester van het 
dorp. Maar ook van de Amerikanen, beli-
chaamd door zoenende soldaten en een 

gefrustreerde Captain Jones die in Full Metal 
Jacket (1987) niet had misstaan. Ik heb sinds 
Kubricks film niet meer zo gelachen om de 
potsierlijke misplaatstheid van Amerikaanse 
soldaten in den vreemde. De militairen in 
California Dreamin’ zijn als jongens op een 
schoolreisje, met de verbouwereerde macho 
Captain Jones (Hollywood-acteur Armand 
Assante, in het echte leven activist tegen 
landmijnen) als een leraar die het ook niet 
weet. Dan maar dronken worden op het 
dorpsfeest en je tegoed doen aan Roemeense 
lekkernijen.

Hol
Maar wat doen ze daar in godsnaam en hoe 
komen ze weer weg? Als je dat niet weet ga 
je dat dorp maar ‘bevrijden’, dat dorp waar je 
toevallig vastzit. Inderdaad, van de gemeen-
schappelijke vijand: de bureaucraat, het sta-
tionshoofd, de laatste der communistische 
spelbedervers. In een briljant bespottelijke 
toespraak richt Captain Jones zich tot de 
dorpsbewoners, om hen op te roepen zich 
samen met de Amerikanen te verheffen 
tegen de ‘verdrukker’. Ja natuurlijk, de holle 
retoriek van Bush. Maar hoeveel beter en 
universeler hier verbeeld dan in menig pam-
flet: massahysterie en burgerlijke onvrede 
worden feilloos gefileerd, terwijl zij die de 
bevrijding moeten komen brengen, de solda-
ten, alleen maar bezig zijn met hun Roe-
meense vriendinnetjes. Maar de ondertoon is 
ernstig: de grenswachter, getraumatiseerd 
door een leven lang vergeefs wachten op de 
Amerikanen, herinnert aan de historische en 

politieke strekking van de film, die met de 
Irak-oorlog en de Afghanistan-crisis niet 
actueler had kunnen zijn.
Het stationshoofd heeft een mooie dochter, 
die weg wil uit Capalnita en weg van haar 
vader, voor wie zij alles is sinds de dood van 
haar moeder. Ze wordt verliefd op David, haar 
Amerikaanse prins. De ander is, hoe eng ook 
in politieke zin, in California Dreamin’ vooral 
interessant: met name om mee te zoenen, en 
als je elkaars taal niet spreekt kun je daar 
maar beter meteen mee beginnen. Ook dat is 
zo sterk aan deze film: geen spatje roman-
tiek, maar o zo romantisch. De meisjes verde-
len zich gelijkelijk over de knappe soldaten 
en het is één groot feest zolang het duurt. 
Een vrolijke visie op man-vrouwverhoudin-
gen: iedereen die op een feestje is wil zoenen 
en een driedaagse romance, als een vakantie-
liefde, is aantrekkelijker dan trouwen met 
een jongen uit je dorp.

Wijn
Zo tilt Nemescu zijn film boven het politieke 
uit: wanneer de burgemeester aan Captain 
Jones voorstelt om dit dorp te jumeleren aan 
het dorp waar de militair vandaan komt, 
besef je dat platteland overal hetzelfde is, in 
wat voor land je ook woont en wie er ook 
ergens in de hoofdstad de grote baas denkt 
te zijn, Bush of Ceausescu. Er gebeurt eigen-
lijk niets, behalve boy meets girl. Een Roe-
meense volkszanger covert Love me tender 
om het geheel te ondersteunen (hij komt ook 
voor in Nemescu’s korte film Marilena de la 
P7). De wijn smaakt overal hetzelfde en ieder 
dorp heeft wel een malle grenswachter of 
sheriff. Je droomt van een ander leven, in 
Boekarest, of misschien ergens in Californië. 
Zo lijkt California Dreamin’ af en toe nog het 
meest op een Roemeense anti-Western.
Toch mondt de film uit in een tragedie, wan-
neer het conflict met het stationshoofd, die 
de politie aan zijn kant heeft, uit de hand 
loopt. Op dat moment zijn de Amerikanen 
alweer op weg naar hun eigenlijke missie, 
waar ze natuurlijk te laat arriveren. In de 
strijd sneuvelt de laatste communist, maar 
duidelijk is dat er weinig zal veranderen. De 
dochter van de grenswachter en haar soldaat 
zullen elkaar niet meer terugzien, maar dat 
betekent niet dat ze zal trouwen met die jon-
gen uit het dorp. Ze weet inmiddels beter. 
Dat persoonlijke verhaal is het enige dat 
overblijft na die langverwachte komst van de 
Amerikanen. Ze gaat eindelijk studeren in 
Boekarest, dat wel. Zij is vrij. En het enige 
dat uiteindelijk telt, suggereert Nemescu, is 
het persoonlijke. n

California Dreamin’ (Nesfarsit) Roemenië 2007 regie Cristian 
Nemescu scenario Catherine Linstrum, Cristian Nemescu en 
Tudor Voican camera Liviu Marghidan montage Catalin Cristutiu 
geluid Andrei Toncu production design Ioana Corciova  
productie Andrei Boncea distributie Filmmuseum duur 155’ met 
Armand Assante, Jamie Elman, Razvan Vasilescu

Ik heb sinds Full Metal Jacket niet 
zo gelachen om de potsierlijke mis-

plaatstheid van Amerikaanse solda-
ten in den vreemde

scriptschool
Maak van je passie je vak

Masterclass Willem Jan Otten; din. 27 nov t/m zat. 1 dec. 2007 

Tweejarige vakopleiding jan. 2008, aanmelden tot 15 nov. 2007.

Scriptlab: onder begeleiding van idee naar professioneel script.

Basiscursus dramaschrijven; meerdere keren per jaar. Nu ook 

avondopleiding, start januari 2008.

Info. www.scriptschool.nl of bel (020) 550 14 44
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In fletse, prekapitalistische kleuren schildert 
Mungiu het Roemenië van de jaren tachtig. 
Op hun studentenkamer bereiden Otilia en 
Gabita zich voor op een onderneming, die 
niet expliciet wordt genoemd. Ze hebben 
geld verzameld. Otilia handelt doelgericht en 
zeker, Gabita schikt zich bereidwillig in een 
lijdzame rol. Op de gangen van de studenten-
flat worden de contouren duidelijk van de 
samenleving waarin ze leven. Een student 
heeft een zwarte handel in levensmiddelen, 
omkoping blijkt een alledaagse praktijk.
In de eerste scènes bouwt Mungiu aan het 
schurende onbehagen dat de hele film blijft 
hangen. De verhouding tussen Otilia en haar 
vriendin Gabita irriteert, vanwege de afhan-
kelijkheid en de vaagheid waarmee de laatste 
zich opstelt. De ontmoeting tussen Otilia en 
haar vriendje wringt ook, omdat de studente 
hem niet wil vertellen welke plannen ze die 
middag heeft. De irritatie die dat bij hem 
oproept, blijft in de lucht hangen.

De kleine irritaties en wederzijdse verwijten 
dragen bij aan de onderhuidse spanning, die 
bijna onopgemerkt wordt opgebouwd en een 
eerste climax bereikt op de hotelkamer, waar 
Gabita met de steun van haar vriendin en 
onder begeleiding van de aanbevolen Dr. 

Bebe een illegale abortus zal ondergaan. Een 
groot deel van de film speelt zich af binnen 
de benauwende vier muren van die vreugde-
loze kamer. Er voltrekt zich daar een psycho-
logische strijd, waarbij op ontluisterende 
wijze de ware motieven van de verschillende 
partijen worden onthuld en de vriendschap 
tussen de twee meisjes tot het uiterste op de 
proef wordt gesteld. Ontluisterend is het 
vooral, omdat die motieven, hoe destructief 
hun uiteindelijke uitwerking ook, voorstel-
baar en begrijpelijk zijn.

Terloops
De dramatische gebeurtenissen op de hotel-
kamer worden door Mungiu bijna terloops 
afgehandeld. Ze zijn onderdeel van het 
leven, dat erna gewoon doorgaat. Met steeds 
die vage dreiging op de achtergrond, beli-
chaamd in het vijandige, stiekeme hotelper-
soneel, in de donkere, verlaten straten waar 
Otilia doorheen loopt. De warmte en vrolijk-
heid op het verjaardagsfeestje bij de ouders 
van haar vriendje is verstikkend; de pogin-
gen van haar vriendje tot haar door te drin-
gen voelen opdringerig.
Mungiu biedt de kijker geen gemakkelijke 
uitweg. Hij schetst de samenleving zoals die 
is, een als communistische heilstaat vermom-
de jungle, waar iedereen op zijn eigen manier 
probeert te overleven. Waar de strenge 
onderdrukking een niemandsland heeft 
geschapen met eigen regels. Wie slim en 
meedogenloos is, verdient het meest. Zo is 
het, niet goed, niet kwaad, maar de realiteit. 
Maar Mungiu toont ook de menselijke kant 

van die samenleving. De vanzelfsprekende 
verbondenheid waarmee de mensen zich – in 
het klein of groot – verzetten tegen het regi-
me. De keuze die mensen maken voor loyali-
teit en compassie in plaats van cynisme en 
hardvochtigheid. Daarmee wordt 4 maanden, 
3 weken en 2 dagen ondanks de sombere 
ondertoon (die in hevige mate wordt ver-
sterkt door het decor van desolate buurten, 
verveloze hotelhallen en grijze studentenka-
mers), toch een soort ode aan liefde en 
vriendschap.
Om het verhaal en de acteurs alle ruimte te 
geven, koos Mungiu, in samenspraak met 
Oleg Mutu, die ook The Death of Mr. Lazares-
cu filmde, voor sober camerawerk. De scènes 
zijn lang en ongemonteerd, waarbij de came-
ra een vast standpunt heeft (waardoor bij 
dialogen soms slechts één persoon in beeld 
is) of de hoofdpersoon volgt door gangen en 
deuren de straat op en verder.
In de enge ruimtes waarin de film zich 

4 maanden, 3 weken en 2 dagen

Is abortus plegen verkeerd? Is liegen uit lijfsbehoud fout? Mag 
je van een situatie profiteren ten koste van een ander? Kun 
je over je eigen grenzen stappen om een vriend te helpen? 

Regisseur Cristian Mungiu geeft geen moreel oordeel over de 
ethische kwesties in 4 maanden, 3 weken en 2 dagen.

Nicole Santé

afspeelt (de studentenkamer, de hotelkamer 
en de huiskamer van Otilia’s schoonfamilie) 
zorgt het vaste camerapunt voor een verho-
ging van de beklemming. Er is geen ontsnap-
pen mogelijk. Wanneer de twee meisjes in de 
hotelkamer pogen te onderhandelen met Dr. 
Bebe, doet het bijna pijn zolang te moeten 
kijken naar het groeiende onbehagen bij Oti-
lia, wanneer de ware motieven van Bebe 
langzaam maar onvermijdelijk duidelijk wor-
den. In de woonkamer, waar Otilia na de dra-
matische gebeurtenissen aan een verjaardags-
tafel zit, houdt de camera haar gevangen in 
een kader, terwijl ze hulpeloos ingeklemd zit 
tussen loos babbelende mensen. Haar onge-
mak wordt zienderogen groter, tot het bijna 
onverdraaglijk is.

Glansrijk
Dergelijk camerawerk vraagt veel van de 
acteurs en zij voorzien glansrijk in de 
behoefte. Anamaria Marinca – door Mungiu 

ingevlogen om een auditie te doen – draagt 
de film met haar naturelle spel en haar ver-
mogen innerlijke worstelingen volledig 
geloofwaardig in lichaamstaal te verbeelden. 
Ook Vlad Ivanov is overtuigend als de gewe-
tenloze Dr. Bebe, die hij bij vlagen zelfs een 
vleugje sympathie weet mee te geven. De 
manier waarop hij in de hotelkamer omscha-
kelt van zorgzame hulpverlener naar meedo-
genloze schoft en weer terug, is huivering-
wekkend. En ook Laura Vasiliu geeft de in 
eerste instantie slechts opportunistische 
Gabita met spaarzame tekst veel diepte.
Ook dat is mooi aan de film. De dialogen zijn 
zeker niet overvloedig, maar wel buitenge-
woon realistisch en mooi impliciet. Tussen de 
regels door vang je de boodschappen op. Wan-
neer Gabita in de hotelkamer voor de zoveelste 
keer een leugen verteld blijkt te hebben, waar-
door de meisjes voor een ondenkbare keuze 
komen te staan, verzucht Otilia: ‘Ach Gabita, 
soms word ik zo moe van je.’

Het verhaal, het camerawerk, het acteren en 
de dialogen zorgen dat je als kijker onont-
koombaar de film in wordt gezogen. Ont-
snappen is niet mogelijk, net zoals de hoofd-
personen niet kunnen vluchten uit hun situ-
atie en hun relaties. 4 maanden, 3 weken en 
2 dagen is een beklemmende, maar tegelijk 
louterende ervaring, en daarbij wonder-
schoon. n

4 luni, 3 saptamini si 2 zile Roemenië 2007 regie en scenario 
Cristian Mungiu montage Dana Bunescu camera Oleg Mutu 
geluid Constantin Fleancu production design Mihaela Poenaru 
productie Cristian Mungiu en Oleg Mutu distributie Contact 
Film duur 113’ met Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad  
Ivanov, Alexandru Potocean, Ion Sapdaru, Teodor Corban, 
Tania Popa, Cerasela Iosifescu, Doru Ana, Eugenia Bosâncea-
nu, Marioara Sterian

Morele vragen 
zonder antwoord

In de eerste scènes bouwt Mungiu 
aan het schurende onbehagen dat 

de hele film blijft hangen
De warmte en vrolijkheid op het 
verjaardagsfeestje is verstikkend
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Als een dikke luis heeft hij zich in de pels 
van de grote broer genesteld. Voor de achtste 
keer organiseert Stefan Majakowski gelijktij-
dig met het IDFA het Shadow Festival. Zijn 
kleinschalige podium voor de ‘creatieve 
documentaire’ vormt geen serieuze bedrei-
ging voor het grootste documentairefestival 
ter wereld, maar stelt indirect wel jaar in jaar 
uit de programmering van IDFA-directeur 
Ally Derks ter discussie. Want is de liefhebber 
van de ware documentairekunst niet beter af 
bij het Shadow Festival? En negeert het IDFA 
niet te veel mooie, artistieke documentaires? 
Het verhaal doet de ronde dat het program-
ma van de eerste Shadow-editie werd samen-
gesteld uit een doos films die het IDFA had 
afgewezen.
Vorig jaar opende het IDFA met Jiska Rickels’ 
lyrische en meditatieve 4 Elements, een fil-
misch statement van jewelste, en bovendien 
wordt sinds enkele jaren in de marge van het 
festival het onderdeel Paradocs geprogram-
meerd, met ‘gewaagde experimenten op de 
grens van documentaire en kunst’. Dit jaar is 
er zelfs een apart programma met animatie-
documentaires. Maar dit kan niet verbloemen 
dat politieke films op het IDFA de toon zet-
ten. Het festival is het ideale uitje voor hoog-
opgeleide Amsterdammers van links-politieke 

signatuur, die zich onder gelijkgestemden 
laten overladen met films die stroken met 
hun wereldbeeld. 

Oorlog
IDFA’s openingsfilm van dit jaar, Operation 
Homecoming: Writing the Wartime Experience, 
past perfect in dit plaatje. De documentaire 
nodigt uit tot meeleven met Amerikaanse 
soldaten in Irak en tot de politiek-correcte 
conclusie dat alle oorlogen vreselijk zijn – en 
is gemakkelijk te beschouwen als een state-
ment tegen het Irak-project van de regering-
Bush. Toch komt de film niet tot veel nieuwe 
inzichten, over oorlog in het algemeen of 
over de oorlog in Irak.
De ervaringen van de soldaten zelf vormen 
het uitgangspunt. Regisseur Richard Robbins 
verfilmde de brieven, verhalen en gedichten 
die zij schreven voor het gelijknamig project 
Operation Homecoming, waarin de Ameri-
kaanse National Endowment for the Arts hen 
workshops schrijven gaf. Zo zouden de solda-
ten beter in staat zijn hun oorlogservaringen 
te begrijpen en te verwerken. Een preventief 
project dus, om de trauma’s waarmee Viet-
nam-veteranen van het strijdtoneel terug-
keerden te helpen voorkomen.
De teksten verschenen in boekvorm en mis-

schien had het daar beter bij kunnen blijven. 
Het is een lastig onderwerp voor een docu-
mentaire: alles is immers al gebeurd, de ver-
halen zijn na de daadwerkelijke actie 
geschreven. Geen kans dus op bijbehorende 
oorlogsbeelden uit Irak. Op dit punt kwam 
het aan op Robbins’ creativiteit. De verhalen 
worden voorgelezen door acteurs als Robert 
Duvall, Aaron Eckhart en Beau Bridges, en 
verfilmd in uiteenlopende stijlen. Alsof Rob-
bins wil benadrukken dat een oorlog op vele 
verschillende manieren verbeeld kan worden. 
Er zijn met een steadicam gedraaide beelden 
van gevechten en fotoverslagen, maar er is 
ook animatie en een in scène gezet filmpje.
Operation Homecoming overtuigt als tekst en 
beeld echt in elkaar grijpen. Dat gebeurt in 
het indringende Aftermath, waarin soldaat 
Sangjoon Han niet alleen vertelt over zijn 
gevoelens bij het doden van een Irakese boer, 
maar zich ook heeft proberen in te leven in 
zijn slachtoffer. De mooi gefotografeerde 
beelden volgen het dubbele perspectief. De 
tweestrijd van Sangjoon, die, geïndoctrineerd 
door de uitspraak ‘als ze rennen, zijn ze 
schuldig’, hoopt dat de man stopt met ren-
nen omdat hij anders moet vuren. En de 
angst en – na neergeschoten te zijn – woede 
en verslagenheid bij de onschuldige boer.
Maar op dit filmpje na neemt Robbins geen 
moment het gevoel weg dat je luistert naar 
spoken poetry, met de beelden slechts ter 
illustratie. Met literair hoogstaande teksten 
was dat nog niet zo’n probleem geweest – 
dan had het luisteren voldoende bevrediging 
gegeven. Nu is het vlees noch vis. Hoe crea-
tief de visuele oplossingen van Robbins ook 
mogen zijn, ze zijn te veel geboren vanuit 
bittere noodzaak. Operation Homecoming laat 
de indruk achter te zijn gemaakt omdat een 
film, zeker in de Verenigde Staten, nu een-
maal meer media- en publieksaandacht krijgt 
dan een boek.

Syndroom
Dan is Doch van Erwin Michelberger en Oleg 
Tcherny, de openingsfilm van het Shadow 
Festival, oprechter. Al was het maar omdat 
het in velerlei opzichten een tamelijk klassie-
ke documentaire is: registratie staat voorop, 

de makers vermijden iedere schijn zelf een 
mening te hebben over hun onderwerp.
Doch begint prachtig, met een stilstaand 
beeld van een goudkleurig grasveld, 
omzoomd door hoge groene bomen. Terwijl 
de mist optrekt, zien we in de verte een 
groepje mensen naderen. Het is alsof ze een 
theateract opvoeren: stukje lopen, en dan 
ineens, als een van hen een geluid maakt, 
stokstijf blijven staan als een wassen beeld. 
De drie minuten durende scène is een mooie 
metafoor voor wat hen mankeert: het syn-
droom van Gilles de la Tourette. Mensen die 
aan deze neurologische aandoening lijden, 
hebben last van bewegings- en geluidstics, 
zoals overdreven met de ogen knipperen of 
het uiten van zinloze, obscene kreten. Met 
het collectieve stilstaan – als een tic – in de 
openingsscène, wordt dit subtiel duidelijk 
gemaakt.
De opzet van de documentaire is verraderlijk 
eenvoudig. Michelberger en Tcherny filmen 
een groepje mensen met Tourette drie keer 
gedurende hun jaarlijkse bijeenkomst, ver 
weg van de bewoonde wereld. Ook dat is een 
mooie metafoor, voor hun positie als versto-
tenen uit de maatschappij. Voor de camera 
voeren de drie mannen en drie vrouwen 
voortdurend gesprekken. Niet over ditjes en 
datjes – ze snijden de grote levensvragen 
aan, zoals hun positie van buitenstaander in 
de maatschappij en de zin van het leven.
Michelberger en Tcherny stellen zich in alles 
bescheiden op. Pogingen tot duiding laten de 
makers achterwege. De enige informatie die 
ze geven zijn de jaartallen waarin de 
gesprekken plaatsvonden. Ze filmen in een 
improviserende stijl. Lang niet altijd is de 
camera gericht op degene die het woord 
heeft. Dat voelt aanvankelijk als een onvol-
komenheid, maar al snel blijkt het positief 
uit te pakken. Het legt meer de nadruk op de 
hinderlijkheid van hun tics. Steeds weer wor-
den de zes mensen gestoord, of ze nu luiste-
ren of praten, door vreemde stuiptrekkingen 
in het gezicht of door het plots roepen van 
een scheldwoord. 
De losse stijl wekt de indruk dat Michelberger 
en Tcherny de gesprekken zomaar zijn gaan 
filmen – zonder vooropgezet plan, zonder 
vooraf het zestal uitvoerig te instrueren. Met 
de sterke schijn van objectiviteit die dat 
oplevert, komen de makers dichtbij een oude 
kernwaarde van de documentaire. Het maakt 
het kijken naar de film er overigens niet 
makkelijker op: net als in het echte leven 
doen de gesprekken nogal eens ongestructu-
reerd aan en dat de camera niet altijd op de 
persoon gericht is die het woord heeft, maakt 
het soms fragmentarisch. Maar wie doorzet, 
wordt beloond. Doch dwingt je je eigen hou-

ding te bepalen tegenover mensen met 
Tourette, en is zo eerder uit op het uitlokken 
van discussie dan op het opwekken van 
medelijden. De documentaire wil confronte-
ren en de kijker niet behandelen met de flu-
welen handschoen van de empathie, zoals 
Operation Homecoming.

Verschillend
De openingsfilms schotelen de documentaire-
liefhebber dit najaar twee verschillende 
manieren van documentaire maken voor: de 
een is gericht op het met ideologische bril 
construeren van de werkelijkheid, de andere 
op het zonder vooringenomenheid weerge-
ven ervan. Het laatste is interessanter, omdat 
het meer verantwoordelijkheid bij de kijker 
legt. In een tijd waarin de audiovisuele media 
in toenemende mate alles in hapklare brok-
ken voorkauwen, maakt dat Doch, hoe tradi-
tioneel de aanpak in feite ook is, grensver-
leggender dan het visuele gegoochel in Ope-
ration Homecoming. n

Het International Documentary Film Festival Amsterdam vindt 
plaats van 22 november t/m 2 december, zie www.idfa.nl.  
Het Shadow Festival wordt gehouden van 20 november t/m 29 
november, zie www.shadowfestival.nl.

Operation Homecoming: Writing the Wartime Experience 
Verenigde Staten, 2007 regie Richard Robbins scenario Colby 
Buzzell, Edward Parker Gyokeres, Sangjoon Han, Ed Hrivnak, 
Jack Lewis, John McCary, Michael Strobl en Brian Turner 
camera  Jason Ellson montage  Gillian McCarthy geluid Sam 
Londe muziek Ben Decter productie Richard Robbins duur  85’   

Doch Duitsland, 2006 regie en scenario Erwin Michelberger 
en Oleg Tcherny camera  Justyna Feicht, Susumu Miyazu en 
Maria Goinda montage  Oleg Tcherny geluid Mathilde Kohl en 
Shinya Kitamura muziek György Kurtag  productie Michelber-
ger-Film-Produktion duur  80’

Operation Homecoming lijkt te zijn gemaakt omdat een film nu een-
maal meer media- en publieksaandacht krijgt dan een boek

Doch dwingt je je eigen houding 
te bepalen tegenover mensen 
met Tourette

Empathie of 
confrontatie

Het IDFA is er voor de geën-
gageerde documentaire, het 

Shadow voor de kunstzinnige. 
Die veelgehoorde stelling vindt 

dit jaar bevestiging in de ope-
ningsfilms van beide festivals. 

Die van het IDFA heeft een hel-
dere, links-politieke boodschap 
en lijkt vooral geselecteerd van-
wege de mediagenieke inhoud. 
Het Shadow Festival opent met 

een film in een eigenzinnige stijl, 
die eerder discussie wil uitlok-

ken dan iets duidelijk maken.
Niels Bakker

De openingsfilms van het 20ste 
International Documentary Film Festival 
Amsterdam en het 8ste Shadow Festival
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Het vermengen van artistieke uitingen met 
politiek activisme levert zelden kunst op die 
een generatie later nog de moeite waard is. 
Terugblikkend is het meestal tenenkrom-
mend: Neerlands Hoop met Bloed aan de 
Paal, de Bed-Ins van John Lennon en Yoko 
Ono, Harry Mulisch in Cuba of het socialis-
tisch realisme – het kan allemaal bij het grof-
vuil. Omdat de goede bedoelingen vaak ver-
zanden in amateurisme, valt ook de politieke 
impact te verwaarlozen. 
Zo roepen de staaltjes maatschappijkritische 
kleinkunst uit de documentaire F.T.A. onmid-
dellijk associaties op met het middelbare-
schoolcabaret zoals dat een kwart eeuw gele-
den, steevast onder regie van oververhitte 
leraren die doordrenkt waren van ‘1968’, in 
de Nederlandse provincie werd opgevoerd. 
Samengevat: oubollige sketches, pathetische 
liedjes en topzware pretenties.

Groeten uit Hanoi
F.T.A. is de registratie van een tournee die 
Jane Fonda, Donald Sutherland en enkele 
minder beroemde artiesten in 1971 maakten 
langs militaire bases in de Verenigde Staten 
en de Stille Oceaan. Naast hun optredens 
woonde het bonte gezelschap een reeks vuri-
ge debatten bij, waaruit blijkt dat de diverse 
emancipatie- en protestbewegingen een ste-
vige vuist balden. 
De show is opgebouwd uit een aantal vaude-
villeacts en protestsongs, waarin de oorlog 
met Vietnam op de korrel wordt genomen.  
F.T.A., wat publiekelijk stond voor Free The 
Army maar onder soldaten voor Fuck The 
Army, was het tegenovergestelde van het 

aloude pro-oorlogsamusement van Bob Hope. 
Tienduizenden militairen kwamen naar de 
shows, maar de film van Francine Parker, die 
in juli 1972 in Washington in première ging, 

verdween vrijwel ongezien naar de kelder. 
‘After only one week, the film mysteriously 
disappeared – never to be seen again’, meldt 
het recente promotiemateriaal. ‘Until now. 
Perfect timing.’
Dat laatste valt te bezien en terugblikkend is 
die verdwijning minder mysterieus dan 
gesuggereerd wordt. De film heeft domweg te 
weinig kwaliteit en valt in de categorie ‘curi-
eus tijdsdocument’.

Kansloos
Het publiek, grotendeels bestaande uit 
dienstplichtige soldaten die allang doordron-
gen waren van het kansloze van hun missie, 
kon er destijds wel om lachen. Het is saillant 
om Donald Sutherland, die eerder schitterde 
in (anti)oorlogsfilms als MASH (Robert Alt-
man, 1970), Kelly’s Heroes (Brian G. Hutton, 
1970) en The Dirty Dozen (Robert Aldrich, 
1967), op deze manier het leger op de hak te 
zien nemen.
Voor een hedendaags publiek is het cabaret 
helaas van een pijnlijke lulligheid. Fonda 
huppelt rond als een onnozel rijkeluiskind, 
Sutherland doet leuk als hij een oorlog ver-
slaat alsof het een voetbalwedstrijd betreft en 
de liedjes blijven steken in het genre ‘oorlog 
is slecht maar soldaten zijn lief’. Bij de gefor-
ceerd vrolijke samenzangpartijen, herhaalde-
lijk uitmondend in de kreet ‘F*** the army’, 
wordt het gewraakte F-woord onverstaanbaar 
uitgesproken of, na een gespeelde aarzeling, 
vervangen door het alternatief ‘Free’. Hoe 
ondeugend, hoe ontwapenend! Met zulk anti-
oorlogsamusement heb je geen Hope meer 
nodig.
Het valt niet te meten of het destijds iets uit-
gehaald heeft, maar the show to end all wars 
doet zo veel jaren later vooral aandoenlijk 
aan, ondanks de voor de hand liggende ver-
gelijking met het heden. De Verenigde Staten 
voeren alweer jaren een andere uitzichtloze 
strijd in een ver werelddeel en ook nu voelen 
sommige filmsterren zich geroepen tot actie. 
En al zouden ze het wellicht anders willen – 
bij hun pogingen de aandacht op bepaalde 
problemen te vestigen, draait het niet zozeer 

om hun ideeën als om hun sterrenstatus. 
Daarbij is het moeilijk te geloven dat iemand 
die het gemaakt heeft in Hollywood, waar je 
zonder een bovengemiddelde dosis ijdelheid 
en meedogenloosheid wel kunt inpakken, 
werkelijk zo sociaal voelend is.

Afrekening
Het filmessay Letter to Jane van Jean-Luc 
Godard en Jean-Pierre Gorin, gemaakt in het-
zelfde jaar als F.T.A., ontleedt de kwestie van 
boodschap en boodschapper op uitputtende 
wijze. Een foto van Jane Fonda tijdens een 
bezoek aan de Noord-Vietnamese hoofdstad 
Hanoi, gepubliceerd in het Franse blad 
l’Express, leidt na een klein uur tot de con-
clusie dat de Amerikaanse filmster scherp in 
beeld is maar troebele motieven heeft, terwijl 
de Vietnamese revolutionair op de achter-
grond vaag in beeld is maar heldere motieven 
heeft. Jane Fonda is en blijft een actrice, dus 
rest de vraag: ‘Hoe speelt ze deze rol?’
Dat Godard en Gorin Fonda’s engagement ter 
discussie stellen, is zelf eveneens dubieus. 
Tussen de F.T.A.-tournee en haar Hanoi-
excursie had ze zich samen met Yves Mon-
tand laten strikken voor de hoofdrol in Tout 
va bien (1972), waarin Godard en Gorin hun 
licht werpen op de puinhopen van ‘1968’. De 
film opent met de grimmige vaststelling dat 
deze film, die ingaat tegen de kapitalistische 
mediacratie met zijn corrupte sterrensy-
steem, zonder sterren als Fonda en Montand 
niet gerealiseerd had kunnen worden. 
In haar autobiografie My Life So Far (2005, 
vertaald als Mijn Leven) wijdt Jane Fonda er 
enkele alinea’s aan. Omdat ze vond dat poli-
tieke filmmakers à la Godard te dun gezaaid 
waren, had ze de rol blindelings geaccep-
teerd. Toen ze echter het ‘onbegrijpelijke 
script’ onder ogen kreeg, wilde ze er onderuit 
komen. ‘Het leek één lange polemiek. Ik ont-
dekte dat Godard maoïst was’, schrijft ze. ‘Ik 
wilde niet door hem gebruikt worden om 
financiering te krijgen voor iets politieks dat 
zo’n obscure en sektarische indruk maakte.’ 
Godard liet echter niet los en: ‘De hel barstte 
los!’

Fonda herinnert zich dat ze onder fysieke 
dreigementen uiteindelijk haar medewerking 
aan Tout va bien verleende en zich op de set 
gedeisd hield om te voorkomen dat zij en de 
regisseur elkaar in de haren zouden vliegen. 
Het verklaart wellicht Godards persoonlijke 
betrokkenheid bij Fonda’s politieke bewo-
genheid, waarmee hij venijnig afrekent.

Queen of the Galaxy
Uit haar mémoires blijkt dat Jane Fonda zelf 
ook worstelde met haar sterrenimago, haar 
aanvankelijke enthousiasme ten spijt: ‘Ik 
vond het idee onweerstaanbaar: acteren en 
activisme – together at last!’
Terwijl ze met de F.T.A.-revue haar pacifisti-
sche idealen wilde overbrengen, reageerden 
de jonge soldaten teleurgesteld omdat ze 
haar kwaliteiten als seksbom niet etaleerde. 
Een GI meldde dat hij geïrriteerd het affiche 
van de camphit Barbarella (Roger Vadim, 
1968), waarin Fonda als pikante Queen of the 
Galaxy het heelal van de ondergang redt, van 
de muur had gescheurd. Fonda noteert: ‘Ik 

voelde me niet zeker genoeg van mezelf om 
hun teleurstelling langs mijn koude kleren te 
laten afglijden. Veel van wat ik was geweest, 
had te maken met wat mannen wilden dat ik 
was; hun bewonderende blikken waren “de 
erkenning van mijn individualiteit”. Wat zou 
er nu gebeuren? Zou ik ooit weer werk krij-
gen? Zou iemand me ooit nog op het scherm 
willen zien? Maar een ander deel van mezelf 
wist dat er geen weg terug was.’ 
De F.T.A.-revue bleek geen doodlopende weg. 
Begin 1972 mocht Jane Fonda een Oscar in 
ontvangst nemen voor haar rol in de onheil-
spellende thriller Klute (Alan J. Pakula, 
1971), waarin ze een callgirl speelt die gevoe-
lige informatie heeft voor privédetective 
Donald Sutherland. Na de opnamen richtte ze 
met haar tegenspeler de Entertainment Indu-
stry for Peace and Justice (EIPJ) op en onder-
vond ze dat leidinggeven aan een organisatie 
best lastig is.
Hoewel Godard en Gorin haar publicitair 
gevoelige trip naar Vietnam afdeden als een 
carrièrestap, stak Fonda hoe dan ook haar 

nek uit en de hoofdstukken die ze in haar 
boek uittrekt voor Vietnam, doen vermoeden 
dat het haar wel degelijk ernst was. ‘Toen de 
oorlog eenmaal voorbij was, ging ik weer 
films maken’, merkt ze droogjes op, na de 
constatering dat de Verenigde Staten niet tot 
inkeer waren gekomen en niets hebben 
geleerd van Vietnam: ‘En dus probeerden we 
de geschiedenis te herschrijven om de schuld 
te kunnen geven aan de mensen die tracht-
ten er een eind aan te maken.’ n

F.T.A. Verenigde Staten 1972 regie Francine Parker scenario 
Michael Alaimo, Len Chandler, Pamela Donegan, Nancy Dowd, 
Rita Martinson, Robin Menken en Holly Near camera Eric 
Saarinen, Juliana Wang en John Weidman montage Michael 
Beaudry en Judy Reidel geluid Howard Chesley muziek Yale 
Zimmerman productie Jane Fonda, Igo Kantor, Francine  
Parker en Donald Sutherland duur 97’
 
Letter to Jane staat als ‘postcript film’ op de dvd Tout  
va bien (Criterion Collection, 1972/2005).
My Life So Far – Jane Fonda (vertaling Mijn Leven door  
Amy Bais en Janet van der Lee). ISBN10 9024555191.  
Sijthoff, Amsterdam 2005.

F.T.A. was een antioorlogsvariant 
op het traditionele pro-oorlogs-

amusement van Bob Hope

Het IDFA vertoont dit jaar de 35 jaar oude film F.T.A. (‘F*** The Army’), waarin sterren als Jane Fonda 
en Donald Sutherland optreden tegen de Amerikaanse oorlog in Vietnam. Inspirerende kost of een 

opgewarmde kliek? En hoe zuiver is het engagement van een filmster?
Paul van de Graaf

IDFA: F.T.A.

Het amateuristische 
activisme van Hanoi Jane



18 Skrien november/december 2007 november/december 2007 Skrien 19

Een van de doelen van Expeditie Europa was 
het experimenteren met een nieuwe manier 
van berichtgeving via internet, in de ver-
wachting dat dit in de toekomst zou kunnen 
leiden tot een meer genuanceerde beeldvor-
ming. De massamedia oriënteren zich per 
definitie op de grootste gemene deler. Elke 
zender heeft weliswaar zijn eigen publieks-
profiel, maar overal gelden dezelfde marktre-
gels. Tegenwoordig zijn dat die van de bele-
vingseconomie: zoek de beste mix van emo-
ties in je strijd om de aandacht van de kijker. 
Dat duivelspact tussen kijkcijferpoen en 
doelgroeppsychologie beperkt documentaire-
makers in hun onderwerpkeuze en hun 
manier van vertellen.
Tegelijkertijd ontstaat een uitdijend inter-
netheelal met een overdaad aan variatie. 
Biedt dat soelaas? Weet de individueel snac-

kende – en soms snakkende – mediagebrui-
ker de internetmaker te vinden? En komt die 
ooit uit de kosten?
In het digitale heelal van Expeditie Europa 
namen we de vrijheid om aardse restricties 
los te laten. Ons weblog over het fenomeen 
Europa mocht over van alles en nog wat 
gaan, op vele manieren. We besloten geen 
journalistieke reportages met stand-ups, 
ingesproken commentaar of interviews te 
maken. Op zoek naar aanvullende inhoud en 
internetspecifieke vertelvormen wilden we in 
het algemeen zo min mogelijk televisietje 
spelen. Om te beginnen trokken we tekst en 
beeld zo ver mogelijk uit elkaar: Hans zou 
tekstuele en verbale informatie schrijven, 
terwijl ik het beeld zo veel mogelijk nonver-
bale ruimte zou geven. Het referentiekader 
daarvoor zocht ik in de observational cinema, 

die dicht tegen documentairetradities van 
Direct Cinema en cinéma vérité aanhangt, zij 
het minder dramagestuurd en met minder 
persoonlijke signatuur van de maker. Ruim 
baan voor een zo onbevangen mogelijke blik 
op situaties die je nergens anders te zien 
krijgt. De etnograaf in mij werd wakker, de 
wetenschappelijk beschrijvende filmmaker. 
Maar die kreeg maar drie minuten om iets te 
laten zien, geen drie uur.

Stofzuigeren
Een weerkerend thema dat zich onderweg 
aandiende was bijvoorbeeld het doorsnee 
straatbeeld. Dat klinkt makkelijk. Je gaat op 
een drukke straathoek staan en draaien 
maar, een beetje gluren als fly on the wall, 
mensen stofzuigeren, objectief blijven. Het 
resultaat was niet om aan te zien en boven-

dien voelde het onethisch. Te ver doorgesla-
gen in het afstandelijke, uit protest tegen 
alle emo- en andere interpretatiedwang. Er is 
toch iets van een betekenisverlenende relatie 
met de omgeving nodig, wil je in korte, liefst 
ongemonteerde, tijd iets laten zien.
Dus probeerde ik per land ‘doorsnee-met-cul-
turele-betekenis’ te definiëren en plekken te 
vinden waar zich dat binnen enkele minuten 
kon openbaren. Vaak waren we een land 
alweer uit tegen de tijd dat ik de puzzel had 
opgelost en van Albanië weet ik nog steeds 
niet waar ik me met de camera zou willen 
opstellen. Het is ook geen rationeel proces, 
dat je op afstand kunt afdwingen. Het was 
onderweg een kwestie van volledig openstel-
len met alle zintuigen en als het ware wach-
ten tot de werkelijkheid als een magneet aan 
me ging trekken. Wanneer ik zelf iets verzon 
werd het veel minder goed, zoals de Paas-
groet uit Iasi. Het straatgebeuren in Noord-
oost-Roemenië rondom een straatschilder die 
zijn boeltje oppakt mislukt, omdat het te 
veel een verhaaltje probeert te vertellen. Het 
voelt door de montage gekunsteld. De esthe-
tiek van een internetfilm kan beter een voor-
beeld nemen aan een zelfregisserende, onge-
monteerde beveiligingscamera.
Als het wel lukt om zo’n directe doorsnede in 
tijd en ruimte te maken, kan het cinemato-
grafisch wonderschoon materiaal opleveren. 
Mijn favoriet in dit ‘genre’ is Het uitgaan van 
de kerk in Metsovo, één enkel 360-gradenshot 
waarbinnen zich niets anders dan pleinleven 
voltrekt. Het beeld ‘klopt’, hoewel ik het zelf 
niet precies kan benoemen. Een Engelse 
vriendin merkte op: ‘Kijk eens hoe die man-
nen staan terwijl alle vrouwen zich ergens 
heen bewegen.’ Inderdaad een typerend ele-
ment, niet alleen in dat stukje Griekenland.

Emotie
Toch komt ook bij deze benadering de emo-
tiebehoefte om de hoek kijken. Materiaal 
lijkt pas bruikbaar te zijn, de aandacht vast 
te houden, wanneer het bij voortduring iets 
nieuws laat zien. Dat kan de blik van een 
voorbijganger zijn, iemand die dreigt uit te 
glijden, een ander type klederdracht – zolang 
er maar een vorm van ontwikkeling te zien is 
binnen of tussen de shots. Je bent en blijft 
prikkelproducent, hoe gering ook. Maar hoe 
minder prikkels, hoe meer ruimte overblijft 
voor interpretatie door de kijker. Je laat 

tegelijkertijd ook maximale ruimte aan de 
gefilmden zelf, zolang je zichtbaar positie 
inneemt in de ruimte. Mensen kunnen reage-
ren, negeren, wegduiken of juist gaan glim-
men, zoals de pizzabakker in Subito Food.
Soms ben je als maker quasi-onzichtbaar, 
omdat jouw interpretatie verstopt zit in de 
selectie van tijd en ruimte en er geen reacties 
komen van de gefilmden. Met zo’n montage 
in de camera, waarbij je wel beweegt of 
anderszins de beeldinhoud laat veranderen 
tijdens het shot dat niet alleen een scène 
maar het hele verhaal moet worden, grijp je 
als maker minimaal in. Het materiaal lijkt op 
die manier maximaal geloofwaardig, de kijker 
kan zich deelgenoot voelen van een onver-
sneden stuk werkelijkheid. Internet blinkt 
juist daarin uit: het op afroep beschikbaar 
stellen van stukjes authenticiteit uit de hele 
wereld. Het succes van YouTube lijkt daaraan 
toe te voegen: hoe ruiger hoe echter.

Katalysator
De meer of minder opdringerige aanwezig-
heid van een camera leidt tot verschillende 
soorten reacties en soms is het zinvoller om 
de camera als katalysator te gebruiken, zoals 
filmmaker Jean Rouch het uitdrukte. Je stapt 
met draaiende camera op iets af, in het ver-
moeden dat een situatie daardoor extra 

Filmmaker en antropoloog Janine 
Prins reisde samen met film- en tele-

visiecriticus Hans Beerekamp voor 
NRC Handelsblad zeven maanden 

door Europa, op zoek naar een over-
koepelende culturele identiteit. Ze 

publiceerden hun bevindingen op een 
dagelijkse weblog, met tekst van Bee-
rekamp en streaming video’s en foto’s 

van Prins. In Skrien blikt Prins terug 
op haar ervaringen.

Documentaire 
ontdekkingsreis

Shadow Festival: Terugblik op Expeditie Europa

Van Albanië weet ik nog steeds 
niet waar ik me met de camera 
zou willen opstellen

Sla, kaas en tralala

Het uitgaan van de kerk in Metsovo
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lading krijgt omdat je een platform aanbiedt 
en daarmee extra aandacht. Met name perfor-
mers hebben de natuurlijke neiging krijgen 
zichzelf uit te vergroten en zullen de camera 
met liefde als vergrootglas gebruiken. 
Deze aanpak heeft de publieksfavoriet Wie 
zingen daar zo opgeleverd, toen we in Oekraï-
ne bij een parkeerplaats langs de weg zacht 
gezang uit het bos hoorden komen, dat bij 
toenadering afkomstig bleek van een folklo-
ristische groep. Onze nieuwsgierigheid deed 
hun eetpauze in een spontane performance 
ontbranden. Met wodka in de buurt ontvlam-
men sluimerende emoties makkelijk en kan 
het vuur hartverwarmend hoog op laaien, 
daar hoef je als maker niets anders aan toe te 
voegen dan je belangstelling. Maar ook zon-
der wodka en klederdracht ontpopten gewo-
ne marktkooplui zich tot performers voor een 
woman with a camera, tijdens het bezoek aan 
de wijk Obor in Boekarest. Het spontane 
straattheater in de eerste helft van Sla, kaas 
en tralala komt op een goede tweede plaats in 
de publieksfavorieten. We zijn in die video 
niet alleen deelgenoot van een unieke beleve-
nis, die tot ons is gericht, het documentaire-
moment is bijna net zo spannend als een 
speelfilm, maar dan echter, omdat tekst, 
drama en personages niet door anderen ver-
zonnen zijn. Hier ontmoeten het verlangen 
naar emotionele prikkeling en authenticiteit 
elkaar: het recept voor een succesformule. 
Het is in ieder geval de meest toegankelijke 
vorm in ons experiment, en de meest anek-
dotische. Deze aanpak leent zich vooral voor 
extraverte situaties en laat met name zien 
welke beeldvorming mensen graag over zich-
zelf verspreiden. Ze moeten alleen wel de 
macht kunnen en willen grijpen en jou de 
regie uit handen mogen nemen.

Direct
Het aardige van internet is misschien dat het 
minder tussenkomst van makers nodig heeft. 
Mensen voor de camera kunnen direct reage-
ren op de camera, die het direct doorgeeft 

aan een kijker, zonder tussenkomst van een 
presentator die het publiek bij de hand 
neemt en waarmee het zich kan identificeren 
in die o zo vreemde andere realiteit. Vergelijk 
ons project maar eens met The New Europe 
van de BBC, waarin Michael Palin het publiek 
begeleidde langs veel van dezelfde plekken 
die wij aandeden.
Toch ben ik gaandeweg vaak genoeg verleid 
tot televisieachtige maniertjes in opname en 
montage. Vragen stellen vanachter de came-
ra: werkt niet overtuigend omdat het mensen 
in een niet door hen zelf gekozen rol duwt. 
Ook pogingen tot tijdverdichtende, verhalen-
de montage heb ik niet werkend gekregen. 
Nog afgezien van soms forse montagefouten 
– gebrek aan afstand en vaardigheid – vind 
ik de korte spanningsboog ingewikkeld. 
Terugkijkend zou ik de streams die gebeurte-
nissen van meerdere uren samenvatten nog 
verder terugbrengen tot zuivere impressies 
door ze puur op geluids- en bewegingsritme 
te snijden. Het idee van de naadloze schnitt 
bij documentaire lijkt op het net helemaal 
een vorm van bedrog, een speelfilmconventie 
die door de mand valt. Maar ook het docu-
mentaire tijdsverloop lijkt alleen in de tekst 
weergegeven te kunnen worden, samen met 
context, betekenis en nuance. Documentaire 
beeld voor internet is niet representatief in 
miniatuur, het laat zich krimpen noch rek-
ken of anderszins behandelen. Het is what 
you see is what you get, specifiek en authen-
tiek. Internet dwingt in die zin tot een 
democratische filmstijl met transparante 
keuzes van de maker die vooral peer-to-peer 
beeldverkeer faciliteert. De filmmaker als 
doorgeefluik.

YouTube
Je kunt je afvragen wat de professionele 
documentairemaker op internet te zoeken 
heeft. Hebben we niet genoeg aan wereldwij-
de zelfexpressies op YouTube, aangevuld met 
verschillende bewakingscamerasites? Dat 
denk ik toch niet. Documentaristen moeten 

juist de leemtes van het veranderende media-
landschap opzoeken, om zowel artistieke als 
politieke redenen. Hoe en waar precies is nog 
lang niet genoeg in kaart gebracht. De erva-
ringen tijdens Expeditie Europa hebben me 
wel iets wijzer gemaakt, maar het voelt nog 
als work-in-progress. Hoe dit te vervolgen en 
financieren?
Produceren voor internet is leuk, maar hoe 
haal je voldoende hits om, via advertentie-
ruimte, de kosten te dekken? Het werk moet 
in principe gratis te zien zijn en bij voorkeur 
te downloaden, hooguit beschermd met een 
mate van auteursrecht. Je blijft met andere 
woorden afhankelijk van het vermogen om 
aandacht te genereren. Daarin kunnen mas-
samedia, bij wijze van etalage, een rol spelen. 
Expeditie Europa bleek achteraf bijvoorbeeld 
vooral naamsbekendheid te hebben door 
wekelijkse stukken in de papieren krant en 
introductie van het project op televisie bij De 
wereld draait door.
Toch trokken die lezers en kijkers niet mas-
saal naar het web, zo werkt dat niet. Op het 
net is publiek kieskeuriger; klein maar fijn, 
want gemotiveerd. Doelgroepdenken krijgt 
op het web een twist. Voor langlopende pro-
jecten, zoals een weblog, kan het zinnig zijn 
om trouwe bezoekers aan je te binden, door 
een community te laten ontstaan middels het 
aanmoedigen van reacties en onderlinge 
interacties. Je kunt op het net een veel 
directere relatie met je publiek aangaan en 
dat biedt ook kansen voor financiering. Zou 
je voor documentaires bijvoorbeeld een con-
structie kunnen opzetten zoals dat voor 
muziekmakers gebeurt door Sell a Band, een 
site waarop fans een aandeel kunnen kopen 
in een nieuwe, nog niet doorgebroken band? 
Of heeft het zin om andere user generated-
opties te faciliteren, waarbij belangstellen-
den van tevoren intekenen op, meedenken 
over en financieel bijdragen aan documentai-
res in die-en-die stijl over dat-en-dat thema 
daar-en-daar? Iets voor diegenen die graag 
vraaggestuurd werken. Web 2.0, de nieuwe 
generatie internetmogelijkheden voor actie-
ve gebruikers, biedt ook documentairemakers 
mogelijkheden die nog lang niet uitputtend 
onderzocht zijn. Om daar verder te explore-
ren is tijd, verbeelding, samenwerking en 
geld nodig. Wie biedt? n

De teksten, video’s en foto’s zijn terug te vinden op  
www.nrc.nl/ee. Op www.skrien.nl/weblog.html heeft Prins 
enkele malen geschreven over de praktijk van foto- en  
videografie. De in dit artikel genoemde video’s zijn te zien op 
het Shadow Festival, dat wordt gehouden van 20 tot en met 
29 november, tijdens een lezing van Janine Prins en Reinder 
Rustema over documentairevorm voor internet op donderdag 
22 november om 13.30 uur bij Escape Studio. Voor overige 
informatie, zie www.shadowfestival.nl.  
In de week van 17 tot en met 22 november wordt door Holland 
Doc meermalen per dag een interview met Prins uitgezonden 
over dit onderwerp, tijdens een carrousel met andere aan het 
Shadow Festival gerelateerde uitzendingen.
Voor informatie over auteursrecht op internet, raadpleeg 
http://creativecommons.nl. Voor Sell a Band zie  
www.sellaband.com.

Met wodka in de buurt 
ontvlammen sluimerende 
emoties makkelijk

Wie zingen daar zo

gevallenHet doek is

Theater, DSS Rotterdam V, 1959
Met 607 stoelen was het auditorium van het dubbelschroefstoomschip Rotterdam (V, bouwnum-
mer 300) het grootste varende theater ter wereld. 24 bij 20 meter en 5,60 meter hoog, genoeg om 
beide promenadedekken in beslag te nemen. Het was een modern theater, waarvan het interieur 
was versierd met veel palissanderhout, groene en grijze veloursbekleding, een paarsblauw tapijt, 
een goudgeel gordijn en een geplastificeerde, donkergroene wandbekleding. Geen wonder dat Hol-
lywoods studiobonzen en sterren, evenals casinobazen uit Las Vegas, graag met de Rotterdam naar 
Europa voeren.
De zaal deed niet alleen dienst als theater en kerk, het altaar kon ook verruild worden voor een 
projectiescherm. Er werden splinternieuwe films vertoond, meestal geselecteerd op de smaak van 
het Amerikaanse publiek aan boord.
Toen de commerciële luchtvaart terrein won en lijnvluchten populairder werden dan de overtocht 
met de Holland Amerika Lijn, ging het schip vooral cruisen. Deze cruises in Amerika en het Caraï-
bisch gebied hadden vaak een cultureel thema. Zo was er in de jaren zeventig een filmcruise met 
Omar Sharif als speciale gast. Geen Film by the Sea, maar Film on the Sea. Ook was het schip zelf 
even filmster, kort in beeld aan het einde van The Legend of 1900 (Giuseppe Tornatore, 1998).
Hoewel het auditorium in de jaren negentig is aangepast en het toneel is verbouwd, is het interi-
eur nog grotendeels hetzelfde, net als in de rest van het schip. Als alles goed gaat, keert de ‘SS 
Rembrandt’ (zoals het schip inmiddels heet) na een grote renovatie weer terug naar huis, om per-
manent af te meren in Rotterdam.
Roloff de Jeu

Dit is de negende aflevering van een serie over ansichtkaarten met oude bioscopen uit de collectie van de auteur.
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Niet  ver weg van haar verhaal

De korte verhalen van Alice Munro 
hebben, ongebruikelijk voor het 

genre, veel personages, breed 
uitgemeten familierelaties, diepe 
karaktertekening, een grote tijd-
spanne, maar geen plot. Debute-

rend regisseur Sarah Polley heeft 
die eigenschappen in een geslaag-
de verfilming weten te handhaven.

Harry Peters

Boekverfilming Away From Her
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        aankondigingen van de film Away From 
Her hebben het over een vrouw op leeftijd 
die aan Alzheimer lijdt en opgenomen wordt 
in een verzorgingstehuis. Met die korte 
omschrijving is niet veel mis, behalve dat het 
niet de kern van de film is. Niet Fiona Ander-
son is de hoofdpersoon, maar haar man 
Grant. Zijn ontwikkeling bepaalt de film. De 
omschrijving in één zin zou dan ook moeten 
zijn: een man op leeftijd kan moeilijk accep-
teren dat zijn vrouw begint te dementeren 
en niet thuis kan blijven wonen.
Het verschil is meer dan een detail; de sfeer 
en toon van het verhaal worden bepaald door 
het perspectief van de man. Begrijpelijk is 
die ‘verschoven’ inhoudsbeschrijving overi-
gens wel, want de dementerende vrouw 
wordt gespeeld door Julie Christie, een van 
de filmiconen van de jaren zestig en zeven-
tig, die eindelijk weer eens een grote rol 
heeft gekregen. En wat voor één.
Toch draait het verhaal om het personage dat 
wordt gespeeld door Gordon Pinsent, een 
Canadese acteur met een indrukwekkende 
staat van dienst, die onlangs in The Good 
Shepherd (Robert De Niro, 2006) zijn negen-
tigste rol speelde. Zijn gedachten en gevoe-
lens bepalen het thema en vooral ook de 
structuur van het verhaal. Die is opnieuw 
achronologisch, rond een vele jaren omvat-
tend gegeven, zoals in bijna alle verhalen 
van auteur Alice Munro.

Alice in eigen land
De inmiddels 76-jarige Munro wordt sinds 
haar debuut Dance of the Happy Shades 
(1968) en een elftal verhalenbundels (waar-
van een deel in Nederland is verschenen) 
beschouwd als een van de groten in het 
genre van het korte verhaal. Slechts een 
enkele keer maakte zij een uitstapje naar de 
roman, maar ook in Who Do You Think You 
Are? (1978) zette ze haar personages neer in 

een situatie die je ontwricht kan noemen.
Munro’s verhalen, die zich altijd in Ontario of 
British Columbia afspelen, gaan over onge-
luk, de te achterhalen waarheid, delicate 
momenten en onverwachte genoegens. Ze 
bevatten zelden een plotstructuur en sprin-
gen door de tijd met veelvuldig gebruik van 
de flash-forward. Verwarring en onbegrip 
spelen de lezer telkens korte tijd parten, om 
even later te worden opgeheven.
Deze techniek, ook wel delayed decoding 
genoemd, is merkwaardig genoeg ook het 
handelsmerk van die andere oudere schrijf-
ster, Annie Proulx (1935). Er zijn meer over-
eenkomsten in de oeuvres van deze grand old 

ladies. Ze laten beiden de omgeving een 
grote rol spelen en tonen de karakters en 
hun ontwikkeling vanuit meerdere perspec-
tieven. Ook het schetsen van een achter-
grond (voorouders of eigen verleden) vinden 
we bij beide schrijfsters veelvuldig terug. Van 
Munro is eens gezegd dat het lijkt of ze weet 
wat haar personages ’s morgens als ontbijt 
eten, ook al schrijft ze dat niet op. We komen 
bij haar echte, geloofwaardige mensen tegen 
in hun bekende omgeving.

Romaneske korte verhalen 
De korte verhalen van Munro hebben een 
opzet en invulling die zich eigenlijk aan de 
kenmerken van het genre onttrekken. Er 
worden veel personen opgevoerd, familierela-
ties worden breed uitgemeten, de karakterte-
kening gaat diep en de tijdspanne is meestal 
groot. Ze zijn dus rijk en veelomvattend, 
maar steeds zonder een plot. Haar verhalen 
bouwen veel op, maar lopen bewust met een 
sisser af. De ‘romans op de vierkante meter’ 
vergen veel van de lezer, al is dat door de 
voortreffelijke dialogen en de spanningsop-
bouw niet hinderlijk. Door die veeleisendheid 
en Munro’s stijl zijn haar verhalenbundels 
lastig in één adem uit te lezen, terwijl ze 
daar wel om vragen.
Haar als roman opgezette korte verhalen 
hebben inmiddels wereldwijd miljoenen 
lezers bereikt en het is dan ook opvallend dat 
haar werk zo weinig is verfilmd. Het plotloze 
karakter van die 129 verhalen moet daarvan 
de reden zijn. Anne Wheeler deed een poging 
met A Wilderness Station uit Open Secrets 
(1994) en gaf daar niet alleen een andere 
titel aan, Edge of Madness (2002), maar stap-
te gedeeltelijk buiten de bedoeling van het 
verhaal door de film het uiterlijk van een 
thriller mee te geven en plotverwachtingen 
te creëren. Zo werd een van Munro’s weinige 

historische verhalen – in 1851 zegt een jonge 
vrouw haar man en zwager te hebben ver-
moord, wat grondig wordt onderzocht – wel 
erg zwaar bewerkt. Het leverde geen interes-
sante film op. Opmerkelijk was vooral dat de 
karaktertekening van enkele personen geof-
ferd was om meer spanning te creëren. Exit 
Munro-opzet.
Een ander probleem bij een verfilming is de 
speelfilmlengte. Er moet het een en ander 
worden toegevoegd. Nu dat was gelukt met 

het korte Proulx-verhaal Brokeback Mountain 
(1997, verfilmd door Ang Lee, 2005; zie 
‘Boekverfilming’ in Skrien 5, juni/juli 2006) 
ondernam een Canadese debutante de poging 
het korte verhaal The Bear Came over the 
Mountain uit Hateship, Friendship, Loveship, 
Courtship, Marriage (2001) aan te vullen tot 
een lange film.

Kort en krachtig
Het oorspronkelijke verhaal beschrijft de 
gevoelens en gedachten van een man, Grant, 
die zijn vrouw Fiona na een huwelijk van 44 
jaar naar een verzorgingstehuis moet bren-
gen. Hij kan dat moeilijk accepteren en wan-
neer tijdens de eerste maand bezoek niet is 
toegestaan, is hij voor het eerst zo lang zon-
der haar. Fiona maakt in het tehuis kennis 
met patiënt Aubrey, die niet meer kan pra-
ten, en blijft zo veel mogelijk bij hem. Ook 
bij het bridgen dat ze zelf niet beheerst. 
Grant ziet met lede ogen aan hoe zijn vrouw 
hem niet meer herkent, nog maar af en toe 
een helder moment heeft en na verloop van 
tijd naar de afdeling voor zwaardere gevallen 
moet verhuizen. Maar steeds blijft zijn verle-
den, waarin hij een korte relatie met een van 
zijn studentes heeft gehad, hem parten spe-
len en vraagt hij zich af wat Fiona daarvan 
wist. Dan heeft hij inmiddels de vrouw van 

Fiona’s vriend ontmoet en is hem door een 
verpleegster duidelijk gemaakt hoe Alzhei-
mer een mens verandert. Hij accepteert de 
situatie. Een enkel gelukkig moment van 
herkenning is er nog.

Debuteren
Opmerkelijk is dat dit simpele en tegelijk 
diepe verhaal over ouderdom door een 28-
jarige filmster als haar debuut voor een film-
regie is gekozen. Sarah Polley heeft als actri-
ce inmiddels een naam opgebouwd, vooral 
dankzij haar rollen in The Sweet Hereafter 
(Atom Egoyan, 1997) en Existenz (David Cro-
nenberg, 1999), en blijkt nu opeens ook een 
veelbelovend regisseur. Uiteraard met grote 
aandacht voor het acteren, maar toch ook 
voor het geheel van de film. Met een eigen 
script heeft Polley het verhaal recht gedaan 
door veel van de (weinige) ontwikkelingen te 
gebruiken, de dialogen waar mogelijk letter-

lijk over te nemen, wat humor aan te bren-
gen en vooral het accent op Grant te leggen. 
Sterker dan in het korte verhaal laat ze het 
verleden van de man meespelen en hem zelfs 
een enkele keer in onzekerheid belanden 
over wat zijn vrouw van zijn buitenechtelijke 
relatie wist en even met de gedachte spelen 
dat haar geheugenverlies een spel of wraak-
actie is. Dat moet dan wel allemaal van het 
gezicht van Gordon Pinsent af te lezen zijn, 
want expliciet is de film daar niet over. Zijn 
vrijwel onbeweeglijke gelaat zegt veel, al is 
het vooral wat de kijker denkt erin te kun-
nen leggen. En dat is een prestatie van zowel 
Polley als Pinsent. Zo komt de regisseur zeer 
dicht bij de manier waarop een verhaal van 
Munro werkt. Ook daar speelt de lezer zo’n 
belangrijke rol.
Away From Her moet het ook hebben van de 
structuur. De flash-forwards zijn rijkelijk 
aanwezig en zetten de kijker op meerdere 
momenten even buiten het verhaal. Zo is het 
bezoek van Grant aan Maria, de vrouw van 
Aubrey, al te zien voordat van opname in het 
tehuis sprake is. Polley zadelt de kijker tel-
kens korte tijd met wat vragen op, om die 
pas later te beantwoorden. Munro en de kij-
kers kunnen tevreden zijn.

De juiste aanvulling
Gaandeweg het verhaal wordt duidelijk, 
onder andere door flashbacks vanuit zijn per-
spectief, dat zich juist in de man zich een 
drama afspeelt. Het is een niet onbelangrijk 
gegeven dat bij de ziekte van Alzheimer de 
partners of familieleden een zwaarder par-
cours doorlopen dan de zieke zelf. Toch is 
het opvallend dat de film niet gekozen heeft 
voor het geven van veel informatie over de 
ziekte. Het verhaal wil zeker geen voorbeeld 
zijn van hoe de ziekte zich aankondigt en 

ontwikkelt. De vraag is zelfs of de film wel 
recht doet aan de realiteit, wanneer belang-
rijke beslissingen worden gepresenteerd als 
afhankelijk van de dementerende. Zij hakt de 
knopen door en dat plaatst haar in een situa-
tie waarin het eigen functioneren beoordeeld 
wordt. Het zal niet onmogelijk zijn, maar het 
lijkt hier vooral gebruikt om het drama bij de 
man te leggen. Hij raakt in een situatie die 
hem doet veranderen.
Dat levert indrukwekkend stil spel op, bij-
voorbeeld in het observeren van zijn vrouw, 
waarbij noodzakelijke conclusies over het 
gebeuren niet door hem worden gezegd maar 
door een verpleegster. Met name deze Kristy 
is een inbreng van Polley en haar rol schept 
herhaaldelijk de voor een filmverhaal 
gewenste duidelijkheid.
Deze toevoeging werkt, zoals ook kleine aan-
vullingen (zoals een patiënt die gebarentaal 
spreekt, een patiënt die als verslaggever door 
het tehuis loopt, een zich vervelende jonge 
bezoekster) het filmverhaal versterken. 
Slechts één aanvulling op Munro’s verhaal 
moet als storend worden genoemd; de bed-
scène van Grant en Maria. Het zou nog als 
een wensdroom van een van de twee, of bei-
den, kunnen worden gezien, die dus nooit 
zou hebben plaatsgevonden, maar het is te 
nadrukkelijk en leidt de aandacht af.
Zo blijkt dat het bewerken van een kort ver-
haal tot een lange speelfilm vooral dient te 
gebeuren in de geest van het oorspronkelijke 
gegeven. Bij Away From Her is dat groten-
deels gelukt. n

Canada 2006 regie Sarah Polley scenario Sarah Polley, naar 
het korte verhaal A Bear Came over the Mountain (uit Hate-
ship, Friendship, Loveship, Courtship, Marriage) van Alice 
Munro camera Luc Montpellier montage David Wharnsby 
geluid Jane Tattersall muziek Jonathan Goldsmith produc-
tion design Kathleen Klimie productie Atom Egoyan en Doug 
Mankoff distributie A-Film duur 110’ met Gordon Pinsent, Julie 
Christie, Olympia Dukakis, Alberta Watson, Michael Murphy, 
Kristen Thomson, Stacey LaBerge, Deanna Dezmari, Wendy 
Crewson 

Alice Munro: Liefde slaapt nooit (Hateship, Friendship,  
Loveship, Courtship, Marriage, vertaling Kathleen Rutten). 
ISBN 9789044502442. Uitgeverij De Geus, Breda 2001.
Alice Munro: Wie denk je dat je bent? (Who Do You Think You 
Are?, vertaling P. de Vos/J. Polderman). ISBN 9065510710.  
Uitgeverij Goossens, Tricht 1987/1978.
Alice Munro. Away From Her (filmuitgave met voorwoord van 
Sarah Polley). ISBN 978-0-307-38669-4.Vintage Books/ 
Random House, New York 2007.

Munro’s als roman opge-
zette korte verhalen hebben 
inmiddels miljoenen lezers 
bereikt en het is dan ook 
opvallend dat haar werk zo 
weinig is verfilmd

Alle

Julie Christie heeft eindelijk 
weer eens een grote rol  

gekregen. En wat voor één
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MAJORS Je hebt in Nederland een 
stuk of twintig filmbedrijven die zich 
bezighouden met bioscoopuitbreng. Die 
bedrijven vallen grotendeels in drie clus-
ters uiteen. Eén blik op de filmladder en 
je haalt ze er zo uit. The Bourne Ultima-
tum (Paul Greengrass, 2007) wordt uitge-
bracht door een major, het lokale kan-
toor van een van de grote Hollywood-
studio’s, die grosso modo alleen hun 
eigen films uitbrengen. Manufactured 
Landscapes (Jennifer Baichwal, 2006) is 
echt zo’n film voor de andere kant van 
het spectrum, de relatief kleine groep 
distributeurs die zich uitsluitend op de 
filmhuizen richt. Control (Anton Corbijn, 
2007) vertegenwoordigt het tussengroep-
je, dat meestal de grotere arthousefilms 
uitbrengt maar ook wel eens een randge-
val van de commerciële cinema meepikt.

CONTACTEN De majors krijgen 
hun films grotendeels aangeleverd door 
hun eigen Amerikaanse moederbedrijven, 
terwijl de andere distributeurs actief op 
zoek gaan naar geschikte films. Daarbij 
bestaat er geen standaardmethode, zo 
wordt me door betrokkenen verzekerd: 
de release van iedere film is anders. Con-
tacten, daar draait het in de filmdistribu-
tie om. Natuurlijk gaan distributeurs naar 
Cannes en Toronto om films te bekijken, 
maar minstens even belangrijk zijn de ter 
plekke gevoerde gesprekken over projec-
ten die nog in ontwikkeling zijn.

TERRITORIUM Een filmdistribu-
teur koopt het recht om een film in een 
bepaalde taal uit te baten op een van 
tevoren bepaald medium in een beperkt 

territorium. Kocht men in het verleden 
gewoon de rechten voor Nederland, 
tegenwoordig gaat het veelal om de 
Benelux. Daarom hebben veel distribu-
teurs ook een kantoor of een strategische 
partner in België. Deze schaalvergroting 
heeft voordelen, door de risicospreiding 
die het met zich meebrengt, maar er zijn 
ook nadelen aan verbonden: de eigenaar 
van de rechten in Frankrijk wil zich vaak 
bemoeien met wat er met de film in Wal-
lonië gebeurt.

SALES-AGENT Als een distribu-
teur geïnteresseerd is in een film, stapt 
hij niet naar de regisseur of producent, 
maar naar de sales-agent, een intermedi-
air die de film internationaal vertegen-
woordigt. Daar zijn er veel van, maar uit-
eindelijk doen distributeurs meestal 
zaken met een klein aantal sales-agents 
die juist dat segment van de markt bedie-
nen waarin zij geïnteresseerd zijn.

PRE-BUY Sommige films worden al 
in de scriptfase verkocht of als de regis-
seur en hoofdrolspelers bekend zijn; er is 
dan sprake van een pre-buy. Maar het 
kan nog eerder: als Christopher Nolan 
bekend maakt dat zijn volgende film 
weer zoiets wordt als Memento, staan de 
gegadigden meteen op de stoep. Zijn er 
meerdere gegadigden voor een film, dan 
wordt de prijs opgedreven.

PACKAGE-DEAL Soms wordt 
er een package-deal gemaakt die meerde-
re titels omvat; een manier om ook min-
dere films van de hand te doen.

OUTPUT DEAL Als het goed 
botert tussen distributeur en sales-agent 
kunnen die een output deal sluiten, 
waarbij de distributeur in principe alles 
afneemt wat de sales-agent aanbiedt. 
Contracten hierover hebben echter vaak 
wel clausules om te voorkomen dat min-
der goed gelukte films, die het al niet 
goed hebben gedaan in het land van her-
komst, per se ook bij ons in de bioscoop 
moeten uitgaan.

RELEASESCHEMA Een een-
maal aangekochte film zal niet meteen in 
de bioscoop worden gebracht, maar moet 
in het releaseschema van de distributeur 
worden ingepast. Hierbij wordt natuurlijk 
ook rekening gehouden met wat de con-
currentie doet: twee romantische kome-
dies tegelijk uitbrengen, betekent dat 
het publiek zal moeten kiezen. Een dis-
tributeur zal dus een releasedatum uit-
kiezen die in zijn optiek het beste is voor 
film, publiek, filmtheater en distributeur: 
het moment dat de hoogste bezoekcijfers 
oplevert. Het International Film Festival 
Rotterdam wordt door de filmhuisdistri-
buteurs vaak als etalage gebruikt voor 
hun films, met een releasegolfje vlak na 
het festival. Als een distributeur de 
release van een in Rotterdam vertoonde 
film maar blijft uitstellen, is dat meestal 
geen goed teken: hij heeft weinig ver-
trouwen in de film.

DISTRIBUTIEBIJDRAGE 
Bij Nederlandse films wordt niet alleen de 
productie door het Nederlands Fonds 
voor de Film financieel ondersteund, 
maar ook de release. De gedachte hier-

achter is dat een goed uitgebrachte film 
potentieel meer publiek kan bereiken. 
Niet alleen de kleintjes, ook de grote 
Hollywood-distributeurs kunnen bij de 
release van een Nederlandse film bij het 
fonds aankloppen voor een distributiebij-
drage.

AANTAL KOPIEËN Zoals de 
distributeur aan de ene kant een netwerk 
van producenten en sales-agents heeft, 
zo heeft hij aan de andere kant een aan-
tal vaste theaters waarmee hij zaken 
doet. Een nieuwe film zal hij aan hen 
vertonen; in het geval van een vertoning 
op het filmfestival van Rotterdam zal hij 
na de screening een rondje langs de pro-
grammeurs maken. Zo kan hij de interes-
se polsen en een inschatting maken van 
de hoeveelheid kopieën waarin de film 
uit moet gaan.

PRINTS Het is bij een buitenlandse 
titel niet ongebruikelijk dat de Neder-
landse markt gebruikte prints uit het 
land van herkomst krijgt, die dan hier 
worden ondertiteld. En als de film 
eerst in België uitkomt, worden deze 
prints ook voor de Nederlandse release 
gebruikt, waarbij de tweetalige kopieën 
uit Brussel alleen in Brabant en Limburg 
worden ingezet.

PERCENTAGE Bij de onderhan-
deling over de voorwaarden is het 
gebruikelijk dat de distributeur aan 
het begin een hoog percentage van de 
recette krijgt, bijvoorbeeld vijftig pro-
cent. Dit verschuift naar het einde van 

de looptijd in het voordeel van de 
bioscoopexploitant, zodat het aantrek-
kelijk wordt om de film in het theater 
te houden, zelfs al komen er niet veel 
mensen meer op af.

RECOUPMENT Als de film suc-
cesvol is, en dat is maar bij dertig tot 
veertig procent van de films het geval, 
dan vloeit volgens de meeste contrac-
ten een deel van de winst terug naar 
de sales-agent. Er wordt echter pas 
winst gemaakt als de distributeur zijn 
recoupment heeft gehaald, waarbij alle 
kosten worden meegerekend: de print, 
ondertiteling, posters, advertentiekos-
ten et cetera.

WINDOW Het gezamenlijke belang 
van bioscoop en distributeur houdt op na 
de bioscooprelease. De release-window, 
de tijd tussen bioscoopuitbreng en dvd-
release, wordt de laatste jaren dan ook 
steeds korter. Het is voor de filmdistribu-
teur natuurlijk gunstig om de dvd in de 
winkelschappen te hebben liggen als hij 
nog vers in het geheugen ligt van het 
publiek. Maar of het voor een film wen-
selijk is om op meerdere media tegelijk 
te worden uitgebracht, zoals regisseur 
Steven Soderbergh propageert, blijft ech-
ter zeer de vraag.

Met dank aan Chris Oosterom.

Dit is het eerste deel van een serie over filmdistributie in 
Nederland. In volgende afleveringen wordt de aandacht 
gericht op afzonderlijke filmdistributeurs en met name 
op hun aankoopbeleid, dat immers bepalend is voor het 
film- en bioscoopaanbod.

De machinaties van de filmdistributie onttrekken zich grotendeels 
aan het zicht van de bioscoopbezoeker. Zelfs achter de schermen van 
de bioscoopwereld weten maar weinigen hoe een film in de bioscoop 
komt. In dit inleidende artikel van een nieuwe reeks in Skrien worden 
een aantal kernbegrippen op een rijtje gezet. 
Frank de Neeve

HET LEXICON VAN  DISTRIBUTIE CHRIS OOSTEROM VANUIT LONDEN
‘OUDERE ARTHOUSE- 
BEZOEKER IN NEDERLAND 
GOED BEDIEND’

Na gewerkt te hebben als filmprogram-
meur in Het Paard in Den Haag en als 
hoofd distributie bij het Filmmuseum, 
startte ex-Skrien-redacteur Chris Oos-
terom met zijn zakenpartner Patrizia 
Raeli in 2003 als distributeur Bright 
Angel, met grotendeels Aziatische titels. 
Sinds twee jaar leiden zij vanuit Londen 
Yume Pictures. Wat ziet Chris Oosterom 
als de belangrijkste verschillen tussen 
filmdistributie in Nederland en Enge-
land?
‘Het Engelse filmpubliek haakt meer in 
op trends; als een film een hit is, dan 
moet je die ook echt gezien hebben. 
Pan’s Labyrinth en daarvoor ook Old 
Boy waren van die films die hier heel 
groot zijn geweest. Maar de Engelse 
markt is juist weer moeilijk voor de wat 
oudere arthouse-bezoeker, een markt 
die in Nederland best goed bediend 
wordt. Pane e Tulipani is in Nederland 
bijvoorbeeld een grote hit geweest. In 
Engeland wordt zo’n film voor een wat 
ouder, romantisch publiek tuttig en saai 
gevonden en werd ie jaren later maar in 
drie kopieën uitgebracht.’
‘In Nederland heb je een vrij absolute 
scheiding tussen commercieel en art-
house en werd het bijvoorbeeld als 
bijzonder gezien toen wij Infernal Affairs 
bij Pathé uitbrachten. In Engeland heb 
je meer de verdeling English language 
tegenover foreign language. Er draaien 
hier bijvoorbeeld meer onafhankelijke 
Amerikaanse films, een type films dat 
het in Nederland slecht doet. Filmhuizen 
zijn in Engeland niet zo wijdverspreid als 
in Nederland; de vertoners zijn honderd 
procent commercieel. Er zijn vier grote 
ketens en als die onze film niet willen, 
dan gaat hij alleen op dvd uit. Amores 
Perros heeft het in Engeland veel beter 
gedaan dan in Nederland, omdat hij werd 
opgepikt door de mainstream bioscopen, 
waar hij ook thuishoort. Ook Spirited 
Away werd in een gedubde versie in de 
mainstream uitgebracht en heeft het 
daar goed gedaan, terwijl die film in 
Nederland toch lang als een gek Japans 
dingetje werd gezien – totdat ie een 
Oscar won natuurlijk.

DISTRIBUTIE IN NEDERLAND
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   ergane glorie gaat soms weer schitteren. Jirí 
Menzel (1938) maakt zijn eerste speelfilm in 
twaalf jaar en prompt wint hij de belangrijk-
ste filmprijs van zijn land, de Tsjechische 
Leeuw, in drie categorieën – beste film, beste 
regie en beste camerawerk. Tsjechische critici 
zijn enthousiast, de internationale filmpers 
beloont hem in Berlijn met de Fipresci Award.
Zo veel succes op zijn oude dag, Menzel had 
het niet verwacht. Maar hij had er stiekem 
wel op gehoopt. Het was ook wel een beetje 
noodzakelijk, geeft hij toe. Voor Tsjechische 
begrippen had I Served the King of England 
een flink budget, drie miljoen euro. Om dat 
terug te verdienen was een goede recette ver-
eist. En ook dat lijkt te lukken: zeven weken 
voerde de film begin dit jaar de Tsjechische 
box-office aan, in totaal kwamen er zo’n 800 
duizend bezoekers op af.
Daarmee heeft Menzel meteen een ander doel 
verwezenlijkt: Bohumil Hrabal toegankelijk 
maken voor een breed publiek. Voor de vierde 
keer bewerkte hij een roman van de beroemde 
Tsjechische schrijver. Zijn grootste succes, 
Oscar-winnaar Hou de trein in het oog uit 
1966, was de eerste. In die tijd werd Menzel 
gezien als een van de voorlopers van de bewe-
ging die de geschiedenis zou ingaan als de 
Tsjechische New Wave. Zijn films kenmerkten 
zich, net als die van Jaromír Jire! en Milos 
Forman, door een sober-realistische stijl en 
donkere, absurde humor.

Spektakel
Hoe anders is zijn aanpak veertig jaar later in 
het grappige I Served the King of England. 
Menzel maakte een visueel overdonderende 
komedie die bij momenten van het scherm 
spat. Een noodzaak, zegt hij zelf, want de tij-
den zijn veranderd. Het publiek verlangt nu 
eenmaal meer spektakel dan vroeger. Toch 
ademt I Served the King of England een soort 
nostalgie. Naar de periode waarin de film 
speelt, het Tsjechië van de jaren twintig tot 
en met de jaren veertig, en naar slapstickfilms 
van Charlie Chaplin en Buster Keaton. Een van 
de eerste scènes, in zwart-wit, met houterige 
bewegingen en tussentitels, is een letterlijke 
verwijzing naar de zwijgende film.
Een eerbetoon aan een van zijn grote voor-
beelden, zo kun je die scène volgens Menzel 
wel noemen. Wat hij zo waardeert in Chaplin, 
is dat diens humor nooit op zichzelf staat. ‘Op 
de achtergrond laat Chaplin zien hoe zwaar 
het leven is voor gewone mensen, hoe hard 
Amerika is. Dat geeft zijn films een diep-tra-
gisch randje. Een vergelijkbare aanpak heb-
ben schrijvers als Tsjechov en Molière. Ze zijn 
grappig, maar dat is slechts oppervlakte, want 
daarachter schuilt een diepe moraal. En zeg 
nu zelf: humor zonder tragiek is niets, een 
platitude. Zit er iets ernstigs achter, dan wint 
het verhaal aan diepte.’
Andersom geldt volgens Menzel precies het-
zelfde. ‘Neem Shakespeare, zijn Hamlet heb ik 

als theaterstuk gedaan. Normaal gesproken 
zijn bewerkingen heel zwaar op de hand, 
omdat de personages vol zitten met menselij-
ke zwaktes. Als je alleen die tragische aspec-
ten uitwerkt, krijg je een flat figure. Maar ik 
lees in Hamlet veel grappige dingen, omdat 
Shakespeare gevoel voor humor heeft, sarcas-
tisch is. Benadruk je die komische kant, dan 
is het effect dat de personages eigenlijk alleen 
maar tragischer worden. Juist dan krijgen ze 
dat menselijke gezicht.’
‘Het is heel simpel’, vat Menzel zijn filosofie 
samen. ‘Humor om de humor is nonsens, 
ernst om de ernst ook. Maar breng je ze 
samen, dan versterken ze elkaar.’

Oost-Europa
Is die twee-eenheid een Tsjechische manier 
om naar de wereld te kijken? Je ziet het 
immers terug in veel boeken en films, van 
Milan Kundera tot Milos Forman. Misschien 
wel, zegt Menzel. ‘Aan de andere kant: joodse 
humor heeft ook een tragische kant. Net als 
de humor van Amerikaanse schrijvers als Mark 
Twain en Bret Harte. Helemaal exclusief Oost-
Europees is het dus niet. Daar staat tegenover 
dat ik het idee heb dat onder West-Europea-
nen de opvatting heerst dat je, om grote artis-
tieke werken te maken, alleen het tragische 
de ruimte mag geven. De deze zomer overle-
den Bergman en Antonioni deden dat. Vanuit 
de gedachte dat als ze pretenderen ernstig te 
zijn, ze een grotere kunstenaar zijn. Kortzich-
tig vind ik dat. Buster Keaton zei in dit licht 
eens iets heel treffends over Chaplin: vanaf 
het moment dat hij begon te denken dat hij 
een artiest was, gingen zijn films in rap tempo 
achteruit. The Great Dictator en wat erna 
kwam. Pff... Hij vergat gewoon om grappig te 
zijn.’

Trouw
Zo’n fout maakte Hrabal gelukkig niet – zijn 
verhalen bleven tragisch en grappig tot het 
eind. Voor het eerst kon Menzel de schrijver 
niet raadplegen bij een verfilming van zijn 
werk. Hij overleed in 1997, na een val van een 
flatgebouw. ‘Dat maakte het lastig om de 
roman trouw te blijven. Bij eerdere verfilmin-
gen had ik altijd wel contact met hem. Sowie-
so is I Served the King of England veel moeilij-
ker te verfilmen dan bijvoorbeeld Hou de trein 
in het oog. Het boek is heel dik, het zit vol 
verschillende episoden en personages. Als ik 
het volledig tot scenario had bewerkt, had de 
film vele uren geduurd. Het was daarom 
belangrijk te bepalen wat karakteristiek en 
essentieel is voor de roman.’
Menzel besloot de lijn te volgen van de jonge 
kelner Jan Díte, die de wens heeft carrière te 
maken en miljonair te worden. ‘Ik wilde zijn 
verhaal vertellen, hoe hij begint bij een sim-
pel café, hoe hij zijn leven probeert te leven, 
hoeveel geluk hij heeft. En hoe opportunis-
tisch hij is. Zijn carrière speelt tegen de ach-

tergrond van de moeizame geschiedenis van 
de Tsjechische republiek in de jaren twintig 
tot na de Tweede Wereldoorlog. Ik wilde laten 
zien hoe de kelner zich aanpast aan verschil-
lende historische omstandigheden.’ Want, 
zegt Menzel, net als wij allemaal is hij in feite 
het slachtoffer van de loop van de geschiede-
nis. ‘Maar weinig mensen zijn echt heroïsch. 
De gewone man schikt zich om te overleven.’
Menzel versterkt Díte’s tragische kant door 
vanaf het begin duidelijk te maken dat het 
niet goed met de kelner gaat aflopen. Zijn 
stormachtige carrière krijgen we in flashbacks 
te zien; in het heden is hij net vrijgekomen 
na een lange gevangenisstraf. Aan het eind 
komen de twee verhaallijnen samen. ‘Het 
boek is gewoon chronologisch. Het is lange 
tijd grappig en wordt aan het eind ineens tra-
gisch. Ik wilde het verhaal in de film een 
zekere onafwendbaarheid meegeven. Doordat 
je al vanaf het begin weet dat de kelner aan 
lager wal raakt, komt zijn tragische levens-

loop sterker naar voren. En dat geeft de 
humor weer meer diepte.’
Het contrast tussen de komische flashbacks 
en het tragische heden komt terug in de 
beeldtaal van Menzels vaste cameraman 
Jaromír Sofr. Het heden filmde hij in doffe, 
vale kleuren met weinig kunstlicht, terwijl de 
kleuren in de flashbacks juist van het scherm 
spatten en het licht overdadig fel is. ‘De flash-
backs moet je zien als herinneringen van de 
hoofdpersoon, en die zijn altijd gekleurd’, 
licht Menzel die keuze toe. ‘Wat er gebeurd is, 
is vaak veel leuker en grappiger dan het hier 
en nu. Mensen vergeten de dingen die onaan-
genaam waren. Wat overblijft, zijn goede her-
inneringen aan het verleden.’ n
 
Obsluhoval jsem anglického krále Tsjechië 2006 regie Jirí 
Menzel scenario Jirí Menzel, naar de gelijknamige roman van 
Bohumil Hrabal camera Jaromír Sofr montage Jirí Brozek 
geluid Radim Hladik Jr. muziek Ales Brezina production 
design Milan Bycek productie Rudolf Biermann distributie 
Moonlight duur 120’ met Ivan Barnev, Oldrich Kaiser, Julia 
Jentsch, Martin Huba

‘Humor zonder 
  tragiek is niets’

Ooit was Jirí Men-
zel een boegbeeld 
van de Tsjechische 
New Wave. Nu is zijn 
eerste film in twaalf 
jaar bezig aan een 
kritische en – in eigen 
land – commerciële 
zegetocht. De sleutel 
tot een goed verhaal? 
De balans tussen 
komedie en tragedie. 
‘Humor om de humor 
is nonsens, ernst om 
de ernst ook.’
Niels Bakker
Fotografie: Kris Dewitte

 Jirí Menzel over I Served the King of England

V

‘Op de 
achter-
grond laat 
Chaplin 
zien hoe 
zwaar 
het leven 
is voor 
gewone 
mensen’

I Served the King of England
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Het systeem-Bartas
Al snel blijkt dat er voor Leipus nog een 
systeem bestaat. Het systeem-Sharunas Bar-
tas. ‘Die maakt zijn producties zoals niemand 
anders.’ Het komt vooral door Bartas dat Lei-
pus zo weinig met zijn camera beweegt, zegt 
hij. Dat mag zo zijn, ook in later werk blijkt 
Leipus uitermate sober. Hij beweegt alleen 
als het strikt noodzakelijk is. Toch beweert 
Leipus dat hij ‘eigenlijk heel graag wil bewe-
gen’. ‘Ik zou daarom ook wel eens een actie-
film willen maken.’ Dat zijn Bartas’ films niet 
bepaald.

Leipus vertelt dat The Corridor inderdaad wei-
nig camerabewegingen bevat. The House 
heeft er wat meer want, zo zegt Leipus, daar 
moest wel iets in gebeuren. Voor Freedom 
lukte het bijna om Bartas te overtuigen met 
een dolly te werken. ‘Ik had alles geregeld. 
Nadat ik hem had overgehaald was ik als een 
gek aan de slag gegaan. De rails lagen klaar, 
iedereen van de cast en crew was erop voor-
bereid. Het was wel lastig door dat Afrikaan-
se landschap [Freedom speelt aan de kust van 
Marokko], maar ik ging ervoor. Toch zei Bar-
tas op het laatste moment dat er geen tijd 
was voor zo’n shot. Hij had er gewoon geen 
zin in.’
‘De eerste dag is altijd het verschrikkelijkst. 
Echt heel zwaar; alles is onduidelijk. Als er 
eenmaal een paar scènes waren gedraaid, 
ging het wel. Dan hadden we iets om mee te 
werken, om vanuit te denken. Dan werd het 
voor mij interessant. Zoals bij The House. Er 
was maar één locatie, namelijk dat vreselijk 
grote huis. Tot in de puntjes had ik alles 
voorbereid. Ik had bijvoorbeeld ontzettend 
veel tijd genomen voor het licht. Daar kan ik 
heel lang aan werken. Bartas houdt erg van 
gezichten en ik had ze perfect uitgelicht. Ik 
ben trots op The House. Na het maken van 
die film begreep ik mijn vak helemaal.’ Lei-
pus maakt ineens een snelle, maar voor hem 
logische overgang naar Freedom, de landerige 

film over drie gestrande mensen die langs de 
Marokkaanse kust zwerven en het slachtoffer 
worden van de elementen. Ondertussen door-
snijdt Bartas dat met merkwaardige shots 
van de regionale fauna, krabbetjes en flamin-
go’s. ‘Het draaien van Freedom was zo lastig 
vanwege die elementen. De hitte overdag en 
die zon maakten het voor mij moeilijk om te 
filmen. De schaduwen verschuiven er razend-
snel.’

Belgisch
Rimvydas Leipus maakte later films voor Bel-
gische regisseurs. Korte films, en natuurlijk 
Khadak. ‘Ik vond de kou tijdens het draaien 
van Khadak niet erger dan de hitte van Free-
dom. Het was moeilijk om mijn camera te 
winterizen, maar het is wel gelukt en we heb-
ben er nooit problemen mee gehad. Stel je 
voor dat we die midden op de Mongoolse 
steppen wel hadden gekregen! Dan houdt het 
gewoon op. Maar eigenlijk was Freedom lasti-
ger draaien. Die hitte, dat deerde me niet. 
Maar dat stof, dat moet je uit je camera zien 
te houden. Ik hoefde hem niet te laten aan-
passen zoals bij Khadak, maar er moest wel 
een plastic hoes omheen. Als er zand of stof 
in de camera komt, dan kan het apparaat of 
de film beschadigd worden en dan ben je ner-
gens meer. Het bepaalde bijvoorbeeld dat we 
alleen met zoom hebben gewerkt, zodat we 

geen lenzen hoefden te verwisselen. Dat zou 
te riskant zijn geweest.’
Ondanks zijn Russische opleiding zegt Leipus 
er nu geen moeite meer mee te hebben om 
ook in een westers systeem films te maken. 
‘Er is minder tijd, dus je bent constant aan 
het proberen binnen de planning te blijven. 
Als het in het Westen uitloopt is dat ver-
schrikkelijk. Niemand van de cast of crew 
kan zomaar overwerken. Er zijn vakbonden 
en alles moet betaald worden. Ik heb mijn 
manier van werken dus wel moeten verande-
ren en me aangepast. Ik ben nu afhankelij-
ker. Bijvoorbeeld van mijn gaffer [verant-
woordelijk voor het licht – GH]. In Rusland 
beslist zo iemand niets. Dat kan in het Wes-
ten niet. Als ik snel en goed mijn werk wil 
doen, heb ik zijn hulp bij het licht hard 
nodig. Ik kan gewoon niet alles controleren. 
Je kunt het ook samenwerking noemen.’

Nostalgie
Ooit, aan het begin van zijn carrière, was Lei-
pus een keer zelf regisseur. Niet dat het zijn 
ambitie was, zegt hij. Maar hij kon een aan-
vraag doen, die van hem werd toevallig geho-
noreerd en dus heeft hij een korte film 

gemaakt. Trouwens volstrekt anders dan de 
aanvraag. ‘Ik wilde een film maken over nos-
talgie. Ik heb zomaar wat mensen en gebeur-
tenissen laten zien in de hoop dat ik iets van 
dat gevoel zou vangen. Dat werd Passenger of 
White Time.’ Een jaar daarvoor draaide hij 
Earth of Blind (1992) van Audrius Stonys, 
voor wie hij vaker films zou maken. Leipus 
vindt het niet zo raar dat beide films bij vla-
gen Tarkovski ademen, maar de vergelijking 
doet hem ook bijna blozen. Tarkovski blijkt 
zijn grote held te zijn. ‘Het is niet zo dat ik 
vergelijkingsmateriaal vanuit de hele wereld 
heb, ik ben natuurlijk opgegroeid in de Sov-
jet-Unie en heb weinig gezien. Maar ik denk 
dat we qua grote meesters nog niet zo slecht 
af waren.’
Meteen daarna grapt Leipus over het cliché 
van de eenzame boom in de natuur. Sinds 

Tarkovski gebruiken veel regisseurs het om 
zichzelf en hun publiek ervan te verzekeren 
dat het om high art gaat. Leipus noemt het 
een ‘dichterlijk cliché’. Hoe zit dat dan met 
die ene boom die nogal prominent in Khadak 
aanwezig is? ‘Dat is anders’, stelt Leipus. ‘Dat 
is geen poëtisch symbool, maar de harde rea-
liteit. In Mongolië staan zo weinig bomen dat 
je al snel een shot hebt van maar één boom. 
Het is echt de enige boom in een straal van 
honderd kilometer. Dat de boom speciaal 
voor de film gecast en verplaatst is komt 
omdat de crew niet naar de boom toe kon 
vanwege de bittere weersomstandigheden. 
Nog verder weg van de bewoonde wereld ging 
niet.’ Dat was met name ook voor Leipus’ 
apparatuur riskant. 
Uitgerekend de twee shots met de bomen 
waren voor Leipus moeilijk om te draaien. En 
waarschijnlijk is het niet toevallig dat die 
moeilijkheden te maken hadden met het 
bewegen van zijn camera. Zo draait in één 
shot een boom honderdtachtig graden op 
zijn kop. Om dat te bereiken, moet dus Lei-

pus’ camera die draai maken. Een beetje 
moeilijk, stelt hij. ‘Misschien ziet het er wel 
organisch uit, ik weet het niet. Ik vond het 
niet nodig om zo’n shot te maken. Ik 
gebruikte een Nederlandse kop [het bevesti-
gingspunt boven op het statief – GH], omdat 
gewone koppen alleen kunnen pannen en zo, 
maar ik moest nog heel andere bewegingen 
maken, namelijk honderdtachtig graden ver-

Rimvydas Leipus kan uren praten 
over bewegen met de camera. De 

Litouwse cameraman is bekend 
van zijn werk voor Sharunas Bartas 

en meer recent van Khadak, een 
bescheiden filmhuishit. ‘Cinema zou 
over de kunst van het bewegen gaan. 

Maar je moet wel weten wanneer je 
moet bewegen. Gewoon omdat het 

kan, daar heb ik een hekel aan.’
Gerlinda Heywegen

‘Ik denk 
echt heel 
hard na 

voordat ik 
beweeg’

Cameraman Rimvydas Leipus

‘Ik zou ook wel eens een 
actiefilm willen maken’

The House

The Corridor

La fine del mare
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ticaal draaien. Bij de voorbereidingen was 
het vooral lastig om die boom precies in het 
midden te houden. Bij het draaien moest ik 
de as continue in de gaten houden.’

Improviseren
In Skrien vertelden regisseurs Brosens en 
Woodworth dat ze elke avond bespraken hoe 
ze de volgende scène zouden gaan opnemen. 
‘Improviseren’, noemden ze dat zelf. Leipus: 
‘Dat is normaal, dat het zo gaat. Er kan altijd 
wat veranderen namelijk, het kan altijd 
anders lopen dan je van tevoren heb bedacht. 

Je moet dus wel improviseren, dat is nu een-
maal het werk van een filmmaker. Bij The 
House was het makkelijk omdat de omstan-
digheden, namelijk één locatie die niet ver-
anderde, me veel ruimte lieten.’
De andere boomscène werd ook al met Bro-
sens en Woodworth in Skrien besproken. Zij 
vertelden dat Leipus hem niet wilde filmen 
zoals zij het graag zagen: in een U-bocht met 
een dolly. Op die manier start de camera als 
een meisje aanstalten maakt om richting de 
eenzame boom in het desolate landschap te 
lopen. De camera beweegt naar achter en 
begint geleidelijk aan een bocht die de came-
ra uiteindelijk weer voor haar en haar eind-
halte, de boom, brengt. Leipus: ‘Ik ben ervan 
overtuigd dat het effect hetzelfde was 
geweest als er via een rechte lijn van haar 
naar de boom was bewogen. Volgens mij had 
je het verschil bijna niet gezien. Weet je, 
regisseurs zijn...’ Een lange stilte volgt. 
‘Peter en Jessica zijn first-time directors. 
Bovendien zijn zij met zijn tweeën en ik was 
alleen.’ Hij lacht. ‘De reden waarom ik zo 
tegensputterde was omdat de scène zo vrese-
lijk moeilijk was om te draaien. Dat, afgewo-
gen tegen het effect. Ik viel tegen het einde 
van het shot bijna van de dolly af, zo erg 
schudde die aan het einde van die bocht.’

Kleur
‘Dat is inderdaad een rotvraag, wat ik zelf 
van La fine del mare vind.’ De film van Nora 
Hoppe vertelt over een vrouw die halfdood 
door een smokkelaar wordt gevonden, ergens 
in een groezelig Italiaans kustplaatsje. De 
film is blauw, grijs en donker. Er gebeurt wei-
nig en de film is treurig. Niet vreemd dat 
Hoppe met Leipus wilde werken. Toch heeft 
hij zo zijn bedenkingen bij het eindresultaat. 
‘Ik vind het een donkere film en denk dat 
het beter was geweest als er meer kleur was 
gebruikt. Het rood is helemaal verdwenen. Zo 
zijn zelfs de lichten van een auto niet meer 
gekleurd. In de postproductie is het ook nog 
eens donkerder gemaakt. ‘
De Litouwse film Kiemas (Valdas Navasaitis, 
1999) – mooi, klein tot geen verhaal, zoals 
we dat kennen van The Corridor en Trys Die-
nos – heeft tot vreugde van Leipus wel meer 
kleur. Die film is helemaal niet bewerkt ach-
teraf. Dat ook hier de camera fixed is, amper 
beweegt dus, betekent volgens Leipus dat je 
zijn point-of-view ziet. Zou dat dan de kern 
van de zaak zijn? Wat hij filmt moet van hem 
zijn? ‘Als je beweegt verandert je point-of-
view. Dat is niet altijd goed voor de film, het 
is niet consequent. En trouwens, als acteurs 
bewegen, heb je evengoed beweging in je 
film. Maar het perspectief blijft dan zuiver. Ik 

denk echt heel hard na voordat ik beweeg. 
Ook als ik besluit het niet te doen.’

Zwart-wit
Daarom valt het begin van Earth of Blind 
(Audrius Stonys, 1992) extra op. Een shot 
van een koeienoog verandert langzaam als de 
camera naar boven beweegt om een voorbij-
varend bootje op een rivier te filmen. Leipus: 
‘Dat was spontaan! Ik ging alleen dat oog fil-
men en ineens zien we [Audrius Stonys en 
Leipus – GH] dat bootje. Heel snel hebben we 
besloten om die tilt te maken, dat is natuur-
lijk een kwestie van seconden.’
De film is prachtig zwart-wit, een groot con-
trast met het kleurrijke Khadak. ‘Ik kan me 
Khadak niet zwart-wit voorstellen, jij wel? 
Het is een andere manier van denken, het is 
een artistieke keus. Ik ben met zwart-wit 
begonnen omdat het een andere tijd was, 
niemand in de Sovjet-Unie gaf er iets om. 
Maar je zoekt anders naar locaties, je denkt 
anders na over het licht als je weet dat je 
zwart-wit draait. Wat er echt zo ingewikkeld 
aan is, is dat alles wat je zelf ziet kleur heeft. 
Dat moet je dan ineens in een palet van 
zwart-wit denken om te begrijpen hoe je het 
vastlegt. Je moet niet aan de kleur van het 
licht denken, maar aan de gradatie van grijs, 
van contrast. Als je de kleuren in de film 
beheerst, dus weet waar je mee bezig bent, 
dan steunt het je ook bij het filmen.’
Tot slot is Leipus niet anders dan de meeste 
mensen. ‘Toen ik In the Mood for Love zag 
wilde ik zo graag voor Wong Kar-wai werken. 
Christopher Doyle is echt perfect. Je voelt de 
hele tijd hoe ze samenwerken. Het is niet 
alleen werk, voor mij is filmen als een huwe-
lijk, als familie. Je ziet het wanneer er geen 
band is.’  n

Curriculum vitae Leipus studeerde een jaar Electricity 
Engineering aan de Technische Universiteit van Kaunas en 
ontdekte dat dat helemaal niets voor hem was. Omdat hij 
stopte, moest hij het Russische leger in. Daarna studeerde hij 
economie aan de Universiteit van Vilnius, maar hij zegt nu geen 
idee meer te hebben waarom. Hij ging vervolgens werken als 
fotograaf en is later naar de filmschool in Moskou gegaan, de 
VGIK. Hij won verschillende prijzen als cameraman, bijvoor-
beeld voor The Courtyard (Valdas Navasaitis 1999).  
Zie ook www.rimvydasleipus.com.

‘Na het maken van The 
House begreep ik mijn vak’

Khadak

The House
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   oor het eerst in dertig jaar zijn de twee 
belangrijkste films van cultfilmmaker Ale-
jandro Jodorowsky (1929) weer te zien. Zijn 
meesterwerk El Topo (1970), een mystieke 
spaghetti-western met Jodorowsky zelf als 
een genadeloze wreker die zich ontwikkelt 
tot een verlichte geest. En zijn opvolger The 
Holy Mountain (1973), met Jodorowsky als 
een alwetende wijze, die een groep kwaad-
aardige machthebbers en een eenvoudige 
dief voorgaat in een zoektocht naar het eeu-
wig leven.
De twee films gingen in 2006 in hernieuwde 
première op het filmfestival van Cannes. Dit 
jaar zijn ze uitgebracht in een dvd-box samen 
met hun voorganger, Jodorowsky’s speelfilm-
debuut Fando y Lis (1968), over een man en 
een vrouw die in een vijandige wereld tever-
geefs een mythische stad zoeken. De box 
bevat bovendien zijn eerste korte film, The 
Severed Heads (1957), die lange tijd verloren 
werd gewaand. De films zijn, onder leiding 
van Jodorowsky, digitaal gerestaureerd met 
indrukwekkend resultaat. Ze staan volgens 
de regisseur dichter bij de originele bedoeling 
dan ooit; hij liet niet alleen kleuren aanpas-
sen, maar introduceerde zelfs beweging in 
enkele statische shots.
Om zijn films opnieuw te kunnen uitbrengen, 
moest Jodorowsky een decennialange ruzie 
bijleggen met Allen Klein, de voormalige 
manager van The Beatles die destijds door 

een enthousiaste John Lennon op El Topo 
werd gewezen. Lennon had Jodorowsky in 
New York geholpen om van El Topo de eerste 
succesvolle Midnight Movie te maken – het 
begin van een roemruchte traditie van nach-
telijke cultfilmprogrammeringen. Klein kocht 
op advies van Lennon de filmrechten van El 
Topo en verschafte Jodorowsky het budget 
voor The Holy Mountain. Vervolgens wilde 
Klein met Jodorowsky de sadomasochistische 
schandaalroman L’histoire d’O verfilmen – 

daarmee viel waarschijnlijk meer te verdie-
nen. Jodorowsky ging er echter vandoor en 
een boze Klein hield El Topo en The Holy 
Mountain vervolgens uit roulatie. Zo’n dertig 
jaar lang waren alleen VHS-kopieën van abo-
minabele kwaliteit in omloop.  

HERWAARDERING
De heruitbreng van Jodorowsky’s eerste drie 
speelfilms vraagt om een herwaardering van 
zijn werk. Deze drie films vormen het voor-
naamste deel van zijn oeuvre: hij maakte 

daarna nog drie films, maar distantieerde 
zich van twee – alleen Sante Sangre (1989) 
geldt nog als een ‘echte Jodorowsky’.
De films van Jodorowsky zijn kritisch zeer 
wisselend ontvangen, zowel positief als nega-
tief, maar als filmmaker wordt hij doorgaans 
als cult gemarginaliseerd. Wie een doorsnee 

speelfilm als maatstaf neemt, kan Jodorows-
ky’s films gemakkelijk afkeuren als psycholo-
gisch simplistisch, met een stuurloos plot, 
vaak klungelig acteren en vol filosofische 
tegelwijsheden. Het overvloedig vloeiende 
bloed en de vele shockerende, taboedoorbre-
kende scènes zijn in die context niets meer 
dan exploitatief publieksvermaak. Alleen dat 
sommige van zijn beelden mooi en memora-
bel zijn, staat nergens ter discussie.
Maar zoals veel cultfilmers moet Jodorowsky 
voor een groot deel naar zijn eigen maatsta-
ven beoordeeld worden. Een blik op zijn ach-
tergrond en zijn bedoelingen, die hij in vele 
interviews heeft uitgelegd, helpt om de een-
heid te herkennen in de fragmentarische 
films en om de shockerende scènes, die hem 
de meeste bekendheid hebben opgeleverd, te 
begrijpen en waarderen.

MIME
Jodorowsky werd geboren in Chili uit Rus-
sisch-joodse ouders, groeide op in een Mexi-
caans dorpje en belandde, net als eerder zijn 
vader, op zeker moment bij het circus. Hij 
studeerde medicijnen in Santiago maar ver-
liet de universiteit om, zogezegd, met pop-
pen te gaan spelen. Hij werd marionettenspe-
ler en later toneelregisseur. Jodorowsky 
regisseerde zo’n honderd toneelstukken van 
moderne auteurs als Samuel Beckett, Eugène 
Ionesco en August Strindberg. Absurdisme en 
surrealisme voerden in zijn producties de 
boventoon. Hij reisde naar Parijs en begon 
een langdurige samenwerking met de gelijk-
gestemde multikunstenaars Fernando Arrabal 
(auteur van Fando y Lis) en Roland Topor.
Nadat hij zo een tijdlang had gewerkt met 
teksten, surrealistisch en absurdistisch, die 
op afstand stonden van de werkelijkheid, 
besloot hij tekst helemaal los te laten. Hij 
koos voor mime. Hij reisde naar Parijs en 
werkte daar met ’s werelds beroemdste 
mimespeler, de onlangs overleden Marcel 
Marceau. Hij schreef twee van Marceau’s 
bekendste werken: La cage en Le faiseur de 
masque. Jodorowsky’s zoon zou later bij Mar-
ceau studeren (en vervolgens de hoofdrol 
spelen in Sante Sangre). Jodorowsky’s eerste, 
nog weinig opmerkelijke kortfilm The Severed 

Heads is geheel in mime gespeeld en ook in 
El Topo komt een scène voor waarin de 
hoofdpersoon met mime, als een soort clown, 
het publiek vermaakt.
Belangrijker is dat in Jodorowsky’s films taal 
überhaupt nauwelijks een rol speelt. ‘Ik laat 
de acteurs alleen spreken in mijn film als ik 
iets niet visueel kan vertellen’, zegt hij zelf. 
Close-ups van gezichten en gezichtsuitdruk-
kingen spelen bij Jodorowsky nauwelijks een 
rol. ‘Ik vond dat film moest communiceren 
door lichaamsbewegingen, vanwege mijn 
achtergrond in mime. Lichamen, niet gezich-
ten. Televisie draait om gezichten; cinema 
om lichamen.’ En die interesse in lichamen 
uit zich ook in een fascinatie met afwijkende 
lichamen: zijn films zitten vol dwergen, reu-
zen en gehandicapten – vooral mensen met 
missende ledematen.

SYMBOLEN
Met het grotendeels loslaten van tekst liet 
Jodorowsky ook de traditionele plot varen. 
Hij hanteerde flexibele scenario’s en liet veel 
ruimte voor toeval en improvisatie. Fando y 
Lis, El Topo en The Holy Mountain zijn geen 
avonturenfilms, maar mystieke reizen. Ook 
letterlijk, voor de cast en crew: Jodorowsky 
probeert met hen samen een spirituele sfeer 
te scheppen en zijn films worden dan ook 
altijd chronologisch opgenomen. Jodorowsky 
daarover: ‘Het maken van de film is belang-
rijker dan de film zelf.’
Bij het loslaten van tekst en lineaire plot 
past ook Jodorowsky’s eclectische gebruik 
van religieuze symbolen, dat op het eerste 
gezicht willekeurig en daarmee oppervlakkig 
lijkt. Jodorowsky heeft een associatieve 
benadering van religie. In plaats van de wet-
ten en regels van georganiseerde religie kijkt 
hij naar de woordenloze inzichten van mysti-
ci. Volgens hem raken alle mystieke bewegin-
gen aan dezelfde bron en dus plukt hij beel-
den en ideeën uit Jung, Tarot, alchemie, 
astrologie, vrijmetselarij en de mystieke stro-
mingen van boeddhisme, hindoeïsme, chris-
tendom en jodendom – alle spirituele bron-
nen die hij in zijn leven is tegengekomen. 
Volgens de leer van Jungs ‘collectief onder-
bewuste’ hoopt hij met die universele beel-

dentaal de kijker te raken. ‘Ik spreek met 
mijn onderbewuste tegen het onderbewuste 
van de kijker.’ Ook de ‘tegelwijsheden’ die 
zijn personages vaak uitspreken stammen uit 
alle mogelijke bronnen en moeten eveneens 
als onderbewuste symbolen worden 
beschouwd. Het woord is bij Jodorowsky 
beeld geworden. In plaats van een unieke, 
lineaire en logisch te volgen strijd tussen 
goed en kwaad biedt Jodorowsky een associ-
atieve, universele zoektocht naar waarheid 
en inzicht. Dat is het kader waarbinnen zijn 
films beoordeeld moeten worden.

GEWELD
Die universele, onderbewust communiceren-
de zoektocht levert vanzelf shockerende, 
gewelddadige beelden op. ‘Er bestaat heilig 
geweld en natuurgeweld. Een kind wordt 
geboren in bloed’, verdedigt Jodorowsky 
zichzelf, ‘Je kunt geen mystieke film maken 
zonder geweld.’ Geweld, in overdrachtelijke 
zin, is een weg naar spirituele vooruitgang. 
‘Voor elke film moet ik (...) mezelf doden en 
moet ik geboren worden. Ik moet de acteurs 
doden en zij moeten geboren worden. En (...) 
het publiek dat naar de film gaat, moet 
gedood worden, vermoord, vernietigd, en ze 
moeten de bioscoop verlaten als nieuwe men-
sen. Dat is een goede film.’
Het levert heftige, onvergetelijke beelden op 
die buiten de context van de film gemakke-
lijk aangehaald kunnen worden – zoals vaak 
is gebeurd – om hem als exploitatiefilmer af 
te doen of aan te klagen: een dokter die 
(kennelijk echt) het bloed van Lis drinkt; El 
Topo die zijn naakte zevenjarige zoontje een 

stervende man het genadeschot laat geven; 
een klein meisje, gekleed als hoer, die het 
glazen oog krijgt van een geile oude man in 
The Holy Mountain. Bij acceptatie van de con-
text veranderen deze beelden van exploita-
tieve sensatie naar universele angsten en 
verlangens. Laten we, als postuum eerbe-
toon, het laatste woord geven Marcel Mar-
ceau, die over Jodorowsky’s werk zei: ‘Dank-
zij deze wreedheid kon ik verder in mezelf 
gaan. Ik wist al dat ik dichterlijk was, maar 
ik was nog bang voor bepaalde sterke emo-
ties.’ n
Citaten zijn afkomstig van de dvd of de genoemde websites.

Jodorowsky – The Essential Collection: El Topo (Mexico 1970)/
The Holy Mountain (Mexico/Verenigde Staten1973)/Fando 
& Lis (Mexico 1968) regie Alejandro Jodorowsky distributie 
Tartan Video (www.tartanvideo.com). De uitstekende dvd-box 
is ruim voorzien van extra’s, waaronder drie commentaar-
tracks van Jodorowsky en de documentaire La Constellation 
Jodorowsky (Louis Mouchet, 1995).

www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/
jodorowsky/home.htm Officiële homepage van Alejandro 
Jodorowsky, in het Spaans.

www.sensesofcinema.com/contents/directors/07/ 
jodorowsky.html Diepgaande en uitgebreide blik op het oeu-
vre van Jodorowsky in een van de beste online filmbladen.

www.subcin.com/bookfilm00.html Een bewerking voor inter-
net van het boek naar de film El Topo, met de filmteksten en 
commentaar van Jodorowsky per scène. Verder op deze site 
een diepgravend interview met Jodorowsky uit de Penthouse 
van juni 1973 en geluidsfragmenten uit El Topo.

www.duneinfo.com/unseen/jodorowsky.asp Interessante 
tekst van Jodorowsky over het onvoltooide Dune-project, 
waaraan hij werkte met striptekenaar Moebius (aka Jean 
Giraud), schrijver Dan O’Bannon en de illustratoren H.R. 
Giger en Chris Foss, Zij zouden later allevier werken aan 
Ridley Scotts Alien (1979), die waarschijnlijk deels aan het 
nooit gemaakte Dune schatplichtig is. Jodorowsky zou met 
Moebius de stripreeks De incal maken, waarin veel van de 
niet gebruikte Dune-ideeën terugkeren.

HET WOORD IS BEELD  GEWORDEN
 DE HERBOREN CINEMA VAN ALEJANDRO JODOROWSKY

De vroege films van cultfil-
mer Alejandro Jodorowsky 

zijn voor het eerst in drie 
decennia weer te zien. Zijn 
werk, dat gemakkelijk is af 

te doen als oppervlakkig en 
exploitatief, verdient een her-

waardering. Gek genoeg ligt 
de sleutel tot zijn vaak shoc-

kerende en gewelddadige 
films in de mime.

Kees Driessen

V

‘IK LAAT DE ACTEURS ALLEEN  
SPREKEN IN MIJN FILM ALS IK IETS 

NIET VISUEEL KAN VERTELLEN’

The Holy Mountain

El Topo

The Holy Mountain
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Op een terras in het Amsterdamse Vondelpark 
neuriet Garin Nugroho een vaag bekend deun-
tje. Hij herinnert het zich uit zijn kindertijd 
op Java. Het is Au Clair de La Lune. ‘Ik wist 
toen niet waar het over ging en ook niet dat 
het van Mozart was. Naast die kinderliedjes 
kende ik ook al kerkmuziek van Mozart, 
omdat de Nederlandse paters op mijn middel-
bare school altijd het Requiem speelden.’
Mozart. In 2006 zou hij 250 jaar oud zijn 
geworden. En dat is ook gebeurd. Over de 
hele wereld wordt zijn muziek gespeeld en 
uitgevoerd. Ter ere van deze mijlpaal van 
leven na de dood werden de Indonesische 
regisseur Nugroho en nog enkele filmmakers 
door voormalig IFFR-directeur Simon Field 

uitgenodigd een film te maken, geïnspireerd 
door het Requiem en drie opera’s die Mozart 
vlak voor zijn dood componeerde. Field was 
op zijn beurt benaderd door theatermaker 
Peter Sellars, die als curator van het New 
Crowned Hope festival Vienna 2006 ook films 
wilde opnemen in de programmering, ter ere 
van Mozarts geboortejaar.
Met een klein maar stevig geworteld beetje 
Mozart in Nugroho’s persoonlijke geschiede-
nis als aanknopingspunt is er dan nu Opera 
Jawa, een overrompelende gamelan-musical 
over levenslust en liefde, verleiding en ver-
trouwen, de onmacht van armoede en de 
arrogantie van de macht.

Verhalen
Opera Jawa is een hervertelling van Sinta 
Obong, een beroemd verhaal uit het Ramaya-
na-epos dat in Zuidoost-Azië al eeuwen 
wordt verteld in allerlei vormen en variaties. 
In Sinta Obong wordt de zuiverheid van 
Sinta, vrouw van Prins Rama, op de proef 
gesteld wanneer demon Rahwana haar ont-
voert. Zoals bij veel opera’s moet je ook bij 
Opera Jawa het verhaal al kennen om het in 
detail te kunnen volgen, terwijl tegelijk geldt 
dat je die kennis helemaal niet nodig hebt 
om de kern te begrijpen. Nugroho doet dan 
ook precies waar hij Mozart om prijst: ‘Prach-

tig en bijzonder aan Mozart is dat zijn 
muziek heel complex en tegelijk heel simpel 
is. Hij kan iets prachtigs maken van een 
sprookje of van drama. Hij maakt een een-
voudig liedje dat deel wordt van je bestaan 
en dat tegelijk complexe muziek is over de 
tragiek van het leven, over drama, over god. 
Daarom nam ik dit verhaal. Als kind vond ik 
Sinta Obong heel spannend, later herontdek-
te ik het als liefdesverhaal en weer later zag 
ik hoe complex het is en wat je er allemaal in 
kan lezen.’
In Opera Jawa wordt Sinta Siti; Prins Rama is 
pottenbakker Setjo, die een rivaal vindt in de 
steenrijke en meedogenloze Ludiro. Er zijn 
ontwapenend vrolijke scènes, zoals die waar-
in vrouwen uit het dorpje niet mis te versta-
ne plagerige liedjes zingen over mannenver-
langens. Of de scène waarin Siti zich laat ver-
leiden tot een oh-la-la-dansje met Ludiro, die 
verstopt onder een rieten rijstmandje haar 
keuken is ingeslopen. Meezingers met deun-
tjes die blijven hangen, net als de muziek 
van Mozart.
Maar er is ook de sensuele en tegelijk 
gewelddadige scène waarin een ongeruste 
Setjo Siti liefkozend en wanhopig ronddraait 
op de draaischijf en insmeert met leem. Alsof 
hij haar voor altijd aan zich wil binden door 
van haar een aardewerken beeld te bakken. 

Het is dezelfde griezelige mix van liefde, lust 
en grenzeloze bezittingsdrang die Homerus 
opvoerde in het verhaal over Pygmalion. Die 
had zo de pest aan vrijgevochten vrouwen 
dat hij een ivoren beeld maakte waarop hij 
verliefd werd en dat, met hulp van Venus, 
levend werd, hem een kind schonk en die 
verder, voor zover het verhaal gaat, een zeer 
brave en zedige echtgenote was.

Verlangen
De vrouwen in Opera Jawa zijn dat niet en 
worstelen juist met hun eigen verlangens,  
een belangrijk thema in Nugroho’s werk. 
‘Vrouwen moeten in Indonesië vaak balance-

ren tussen het traditionele systeem en de 
moderniteit. Ook mijn moeder moest haar 
persoonlijke wensen in verhouding brengen 
met wat van haar werd verwacht. Ze was een 
van de weinige vrouwen die een baan had 
maar ze moest ook voor haar gezin zorgen. 
Dat was bijzonder moeilijk in de jaren zestig, 
toen het bewind mensen liet oppakken en 
talloze mensen zijn vermoord. Mijn vader 
heeft een tijd gevangengezeten en kon daar-
na geen werk krijgen. Vrouwen hebben het 
dan nog moeilijker dan mannen, omdat zij 
meestal niet weg kunnen, zij zorgen voor de 
familie, zij moeten overleven. Nu valt dat 
vooral ’s zomers op, als er geen water is op 
het platteland. De mannen vertrekken naar 
de stad en laten de vrouwen achter.’
Siti is duidelijk een sterke vrouw met eigen 
wensen, maar ze is zeker niet iemand die de 
boel de boel laat en zonder omkijken voor 
zichzelf kiest. De scènes waarin ze zich bijna 
– of helemaal? – door Ludiro laat verleiden 
zijn zelfs te interpreteren als slechts haar 
droombeeld in plaats van de realiteit. Nugro-
ho: ‘Mensen zeggen wel vaker dat vrouwen in 

mijn films nooit echt vrijgevochten helden 
zijn. Maar wat is een held? Vrouwen moeten 
balanceren, zij kunnen zichzelf niet los zien 
van het leven. Als zij trouw zijn aan zichzelf 
betekent het ook dat ze trouw zijn aan de 
mogelijkheid zwanger te raken, trouw aan de 
toekomst. Het is heel dubbel, daar gaan mijn 
films altijd over.’
Dat geeft te denken. Mannen baren niet, 
maar kunnen toch net zo goed helemaal ver-
knocht zijn aan hun kroost? Mannen hebben 
toch ook een speciale band met het leven? 
Nugroho moet lachen: ‘Maar ze worden niet 
zwanger. Ze zijn ook veel wreder. Het groot-
ste drama in het bestaan is eigenlijk wanneer 
kinderen van de moederborst worden geno-
men. Mannen begrijpen het misschien wel, 
maar ze maken het niet zo direct mee.’

Verlaten
Wat mannen wel meemaken is het moment 
dat ze hun moeder moeten verlaten. In Opera 
Jawa komen ze er zelfs nooit helemaal over-
heen. ‘Zoon’, zingt Ludiro’s moeder, ‘ik heb 
voor je gezorgd toen je een baby was, je hebt 
op mijn schoot je eerste stappen gezet. Maar 
nu moet je voor jezelf een vrouw vinden in 
wiens armen je een man kan zijn!’ Ludiro 
doet werkelijk zijn allercharmantste, aller-
mooiste, allergewelddadigste en zijn aller-
droefste best om Siti’s hart te winnen. Lukt 
dat niet, dan zit er voor hem nog maar één 
ding op: terug naar de moederschoot. Het is 
een van de meest ontroerende scènes in de 
film. In een met adembenemende overgave 
en perfectie uitgevoerde dans neemt Ludiro, 
grote man die hij is, naast zijn moeder op de 
bank met zijn hoofd naar beneden opnieuw 
de houding aan van een nog ongeboren kind.
Zijn en blijven mannen werkelijk zo afhanke-
lijk van vrouwen? Nugroho: ‘In het traditio-
nele verhaal lijkt de vrouw een ondergeschik-
te rol te hebben, maar dat is helemaal niet 
zo! In de naam Sinta, en ook Siti in het San-
krit, zit als betekenis ‘land’ en ‘ploegen’. 
Degene die dat ploegen moet doen is welis-
waar de man, maar hij moet ook nog veel 
meer doen opdat de aarde zich in haar al 
kracht kan ontplooien. Daarom heeft konin-
gin Kunti in de Mahabarata ook zo veel man-
nen!’
Dus het zijn niet de vrouwen die zich moeten 
voegen naar de wil van de man, maar veeleer 
de mannen die zich moeten voegen naar de 
vrouw? Nugroho: ‘In mijn kindertijd ontdek-
te ik dat mannen altijd twee rollen hadden 
ten opzichte van de aarde. De ene was om te 
bidden en offers te brengen; de ander om 
haar te bewerken. In dit Ramayana-verhaal 
heb ik dat uitgewerkt. Ludiro is zo iemand 
die de aarde bewerkt en zelfs uitbuit. Hij wil 
alles bezitten, dus ook Siti. Setjo probeert 
dat ook en wil haar onderwerpen. Zo gedra-
gen wij ons nu ook. Alle conflicten en pro-
blemen gaan tegenwoordig over het land. 

Van wie zijn de grondstoffen? Hoe reageren 
we op natuurrampen? Wat is het heilige land 
en van wie is het? Maar uiteindelijk kunnen 
we het land niet controleren, omdat we nooit 
volledig kunnen begrijpen wat werkelijk hei-
lig en belangrijk is.’
Ondertussen mengt Opera Jawa allerlei religi-
euze uitingen door elkaar alsof er van con-
flict geen sprake is. Er wordt een Kyrie Eleï-
son gezongen bij Siti’s dood; een man offert 
bloemblaadjes aan een uit steen gehouwen 
televisie die alleen over gewelddaden bericht. 
In werkelijkheid zou dat conflict er ook niet 
moeten zijn, vindt Nugroho: ‘Mijn moeder 
heeft mij wel eens gewaarschuwd dat ik niet 
te scherp moet reageren op kritiek vanuit 
religieuze hoek op mijn films. “Garin, je kan 
niet zomaar alles zeggen, je moet rekening 
houden met de maatschappij en je familie.” 
Zij heeft moordpartijen gezien en weet hoe 
alles ineens kan omslaan. Maar dan nog zijn 
de Bijbel, de Koran, verhalen uit het hindoe-
isme en boeddhisme allereerst wonderen van 
vertelkunst en poëzie. Waarom wordt Jezus 
geboren in een arme stal, met drie koningen 
en een ster, en niet in een glimmend zieken-
huis? Waarom komt Allah niet gewoon even 
aankloppen bij Mohammed maar gebeurt er 
van alles met een geweldig grote steen? En 
als Boeddha wordt geboren is het een soort 
kungfuverhaal waarin hij in de negen bloe-

men van de lotus springt. Dit zijn grote en 
meesterlijke vertellingen. Het is altijd de 
moeite waard om daar aandacht aan te beste-
den en te ontdekken wat zo’n verhaal je te 
vertellen heeft.’ n

Opera Jawa is nog tot eind januari 2008 te zien in diverse  
filmtheaters. Informatie: www.filmfestivalrotterdam.com

Indonesië 2006 regie en scenario  Garin Nugroho choreogra-
fie Miroto, Eko Supryanto, Ni Kadek en Rini Endah camera  
Teoh Gay Hian montage  Andhy Pulung geluid  Pahlevi Indra 
C. Santoso muziek  Rahayu Supanggah production design  
Nanang Rakhmat Hidayat productie  SET Film workshop, New 
Crowned Hope, Illumination Films distributie  International 
Film Festival Rotterdam duur  120’ met  Artika Sari Devi, Marti-
nus Miroto, Eko Supryanto, Retno Maruti, Slamet Cundono

Voor het Mozart-jaar 2006 maakte de 
Indonesische filmmaker Garin  

Nugroho een overweldigende game-
lan-musical, Opera Jawa, gebaseerd 
op een eeuwenoud verhaal uit Zuid-

oost-Azië. Nugroho koos het verhaal 
omdat het, net als de muziek van 

Mozart, ‘heel complex en tegelijk heel 
simpel is’.Beatrijs van Agt

‘Vrouwen moeten balanceren’
Garin Nugroho over Opera Jawa

‘Mozart maakt een eenvoudig lied-
je dat tegelijk complexe muziek is 
over de tragiek van het leven’

Garin Nugroho
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Pieter van Lierop (1945) begint in 1968 als 
leerling-journalist bij het Utrechts Nieuwsblad 
met het schrijven over spaghettiwesterns en 
seksfilms. Van Lierop: ‘Je zat dan braaf tepel-
tijd te klokken.’ Hij was bijna veertig jaar 
actief als filmjournalist en ging onlangs met 
vervroegd pensioen.
Van Lierops eerste kritieken gingen over 
films als The Scorpio Letters (1967) van 
Richard Thorpe en The Stalking Moon (1968) 
van Robert Mulligan, met Gregory Peck. Reg 
ten Zijthoff was destijds filmredacteur en 
schreef ook over toneel en literatuur. Begin 
jaren zeventig werd Ten Zijthoff opgevolgd 
door Ab van Ieperen, die later bekend werd 
door zijn gedegen interviews met filmmensen 
voor Vrij Nederland. Vanaf 1975 wordt Van 
Lierop officieel filmredacteur van het 
Utrechts Nieuwsblad. Hij gaat dat jaar naar 
het filmfestival in Cannes, waar hij tot 2007 
ieder jaar terugkeert. Vanaf 1980 wordt ook 
het festival van Venetië vaste prik. Tien keer 
verslaat hij de festivals van Berlijn en Boeda-
pest en regelmatig bezoekt hij andere inter-
nationale festivals, van Moskou tot Havana 
en Tokio.
Van Lierop is een echte allround filmjourna-
list, die niet alleen recenseert, maar ook 
interviewt en verslagen, berichten en com-
mentaren schrijft. Vanaf 1997 is hij vaste 
filmredacteur van de GPD-bladen.

DE BEKENDE AMERIKAANSE FILMCRITICUS 
PAULINE KAEL HEEFT EENS GEZEGD: 
‘RECENSIES ZIJN DE ENIGE ONAFHAN-
KELIJKE BRON VAN INFORMATIE OVER FILM, 
DE REST IS PROMOTIE.’ MEE EENS?
‘Ik vind dat een beetje een open deur. De cri-
ticus die schrijft en geen rekening houdt met 
eventuele repercussies is het meest objectief. 

Maar je kunt ook denken: ik kan dit niet 
schrijven anders word ik niet uitgenodigd 
voor de volgende persconferentie. Ik ver-
beeld me dat ik me altijd hondsbrutaal gedra-
gen heb en geen concessies heb gedaan. Dat 
had voor zover ik weet geen gevolgen, omdat 
ik vaak ben uitgenodigd voor pers-junkets. 
Maar daar moet ik direct bij zeggen, dat men 
zich ervan bewust was dat ik schreef voor de 
GPD-bladen, met een gezamenlijke oplage 
van 2,3 miljoen. Die is groter dan alle lande-
lijke kranten bij elkaar. Maar als je als criti-
cus als een kluizenaar door het leven gaat, 
met niemand spreekt en alleen maar naar 
films zit te kijken, doe je jezelf als mens te 
kort. Dan kan je een schuwe kamergeleerde 
worden, die omkomt in zijn eigen integri-
teit.’

WAT VOND U VAN DIE JUNKETS?
‘Filmsterren worden gecontracteerd voor het 
spelen van een rol, maar moeten ook infor-
matie verschaffen over de producties, waarin 
ze soms eigen geld investeren. In veel geval-
len worden sterren, regisseurs en producen-
ten opgetrommeld om een film te promoten. 
Vaak in grote steden als Parijs, Londen of Los 
Angeles. Je wordt ervoor uitgenodigd en zit 
vaak met zes journalisten tegelijk in een 
ruimte. Als je door bijvoorbeeld Warner Bros 
wordt uitgenodigd kun je in een groep 
terechtkomen met mensen van Women’s 
Desire of van een serieus opinieblad uit 
Turijn. De belangen van die scribenten zijn 
vaak totaal tegengesteld. Het gaat de film-
maatschappij puur om de exposure en het 
aantal foto’s van hun sterren op de voorpagi-
na. Maar het kan ook zijn dat je een goed 
interview met Martin Scorsese hebt met een 
stel serieuze journalisten. Dan heb je genoeg 

materiaal om drie pagina’s in de krant mee te 
vullen. Alles wat hij te melden heeft is inte-
ressant.’
‘En over die junket-toestanden wil ik nog 
benadrukken, dat al die wereldberoemde 
mensen als Robert Redford, Al Pacino of 
Meryl Streep nooit zijn te interviewen zonder 
dat de filmmaatschappijen het voor je orga-
niseren. In principe zijn de goden van Holly-
wood voor geen enkele journalist uit Neder-
land benaderbaar. Wie dan zijn neus ophaalt 
voor junkets – omdat hij zichzelf er te chic 
voor vindt, maar er ook nooit voor wordt 
gevraagd, want zo gaat het meestal – die zal 
dus ook nooit een gesprek kunnen voeren 
met Steven Spielberg.’

WAAR KOMT UW FASCINATIE VOOR FILM 
VANDAAN?
‘Mijn eerste fascinatie voor film heeft dom-
weg te maken met spektakel, in het verleng-
de van mijn hartstocht als jongetje voor de 
strips over Eric de Noorman en voor de wild-
westboeken van Karl May. Pief-paf-poef! Dat 
is er bij mij ook altijd in blijven zitten: ik 
word nog altijd blij als ik honderd paarden 
van links naar rechts zie galopperen. Maar 
het mogen ook kamelen zijn. Daarom is Law-
rence of Arabia nog altijd een van mijn favo-
riete films, vooral omdat er toen ineens iets 
heel belangrijks bij kwam: morele dubbelzin-
nigheid. Helden bleken ook maar gewone 
mensen, met soms ernstige zwaktes. Dat 
maakte een epos toch extra interessant. Ver-
volgens bleek een film als The Knack een 
openbaring, met Rita Tushingham en Michael 
Crawford als jonge mensen die juist antihero-
isch waren en alleen in elkaars ogen bijzon-
der, maar daarbij wel een mooi uitbundig 
gevoel voor humor ventileerden.’

Na bijna veertig jaar als filmjournalist hangt Pieter van Lierop zijn pen aan de wilgen. Een gesprek 
over onafhankelijkheid, vormende films, sterren en de Nederlandse cinema. ‘Wie zijn neus ophaalt 

voor junkets zal nooit een gesprek kunnen voeren met Steven Spielberg.’ Jaap Mees
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‘Allicht heb ik ook misdaadfilms heel opwin-
dend gevonden. Maar dan gebeurt er iets, dat 
de interesse verfijnt en doet verschuiven van 
whodunnit naar whydunnit. Dat ontdekte ik 
via Claude Chabrol en meesterwerken als Que 
la bête meure en Les noces rouges. Vervolgens 
ervaar je enorme opwinding bij films die bui-
ten elk genre passen: het geniale sarcasme 
van Buñuel of de onvoorstelbare subtiliteit 
van Victor Erice. Ik raakte destijds hevig aan-
gegrepen door zijn El espíritu de la colmena, 
tijdens de Cinemanifestatie van 1974. Ik heb 
nog steeds geen film gezien die net zo hart-
verscheurend de droefenis van de Spaanse 
Burgeroorlog weet op te roepen. Erice deed 
dat zelfs beter dan Carlos Saura en op nota 
bene een moment dat Franco nog aan de 
macht was.’

U HEEFT VELE BEKENDE HOLLYWOOD-STER-
REN ONTMOET EN GEÏNTERVIEWD. WIE 
WAREN NU HET MEEST INTERESSANT?
‘Het leukst om te interviewen zijn sterren 
van boven de zestig. Ze hebben alles gezien, 

hoeven zich niet te bewijzen, zijn erg geestig 
en hebben vaak een aristocratische beschei-
denheid. Ik heb het gezien bij James Stewart, 
Lee Marvin en Lauren Bacall. En zeker ook 
Sean Connery en Michael Caine. En ze laten 
zich door niets of niemand tegenhouden om 
precies te zeggen wat ze vinden over wille-
keurig welk onderwerp. Ooit heb ik ook 
Robert de Niro in zijn begintijd geïnterviewd, 
die kwam naar de Utrechtse Cinemanifestatie 
georganiseerd door Huub Bals. Hij was 
behoorlijk verlegen en we hadden een goed 
en open gesprek, waarin hij me ook vroeg 

hoe hij in bepaalde scènes was overgekomen. 
Prachtig was ook Dustin Hoffman, die net de 
Amerikaan Greg Lemond had zien winnen in 
de Tour de France. Samen met Michael Cimi-
no wilde Dustin een film maken die The Yel-
low Jersey moest gaan heten. Het verhaal 
kwam erop neer dat de Franse kampioen, 
tevens drager van de gele trui, ten val kwam 
in een Pyreneeën-etappe en dusdanig 
gewond was geraakt dat hij niet meer verder 
kon. Waarna zijn ploegleider – vroeger zelf 
een verdienstelijke wielrenner – op de fiets 
stapte en de gele trui overnam en zo de 
Ronde van Frankrijk won… De grootste 
teleurstelling uit mijn carrière is dat die film 
nooit is gemaakt.’
‘Filmers die zich wagen aan de complexe 
morele dilemma’s van het leven kunnen ook 
altijd op mijn fascinatie rekenen. Krzysztof 
Kieslowski was er een meester in. Dat is wel 
even wat anders dan het eeuwige Amerikaan-
se One man can make a difference. Die sobere, 
grauwe maar subliem geacteerde Dekalog is 
misschien wel het meest imponerende dat ik 
ooit in de bioscoop gezien heb. Deel voor 
deel, tijdens het festival van Venetië in 1989: 
tien avonden achter elkaar, een briljante 
preek van Kieslowski voor het slapen gaan. 
Grandioos. Het beste wat er in Oost-Europa 
tijdens het herfsttij van het communisme tot 
stand is gebracht.’

WAT WAS HET HOOGTEPUNT VAN  
UW CARRIÈRE ALS FILMJOURNALIST?
‘Dat is mijn Hongaarse avontuur geweest [zie 
het artikel ‘De leukste barak van het Oost-
blok’ van Van Lierop in Skrien 5, juni/juli 
2005]. Door een soort toeval was ik in 1981 
terechtgekomen op het nationale filmfestival 
van Boedapest en daar zag ik films waarbij 
mijn bek echt wagenwijd openviel. Films als 
Angi Vera, van Pál Gábor, die liet zien hoe tij-
dens het stalinisme schatten van mensen 
werden gemanipuleerd tot vileine spionnen 
voor de partij. In Hongarije, behorend tot het 
Warschaupact, werden vijfentwintig jaar 
geleden al films gemaakt met feiten en ten-
densen gelijkwaardig aan die van Das Leben 
der Anderen. Die Duitse film werd pas vijftien 
jaar na het vallen van de Muur gemaakt.’
‘Tien keer ben ik in de jaren tachtig terugge-
keerd naar Hongarije, dat de reputatie kreeg 
van de vrolijkste barak van het Oostblok, 
omdat daar een kritische vrijheid bestond die 
veel groter was dan elders in die regio. En dat 
was bij uitstek af te lezen aan hun cinema, 
die elk jaar een beetje brutaler werd.’

EN HET DIEPTEPUNT?
‘Een jaar of twaalf geleden fuseerde het 
Utrechts Nieuwsblad met de Amersfoortse Cou-
rant en uitgever Wegener stuurde een nieuwe 
hoofdredacteur met een nieuwe directie. Er 
moest worden bezuinigd en alle specialismen 
werden afgeschaft. Iedereen werd ontslagen 

en diende opnieuw te solliciteren. Ik verloor 
de functie van filmredacteur en werd aange-
nomen als algemeen verslaggever van de 
redactie cultuur-show-media-uitgaan-en-
trends. Ik zou geen persvoorstelling meer 
mogen bezoeken, tenzij met uitdrukkelijke 
permissie van mijn nieuwe chef. Ik zou niet 
meer voor de GPD op pad mogen voor festi-
vals of interviews. Mijn chef zou dagelijks 
bezigheden voor me verzinnen en hij had er 
lol in mij te vernederen. Ik heb toen geschre-
ven over onder meer kunstkopen bij V&D, 
over nieuwe trends in wodka, over meikevers 
en over sierbestrating.’
‘Dat heeft bijna een jaar geduurd zonder dat 
men mij klein heeft gekregen. Maar ik zou 
het niet hebben gered als de GPD me niet aan 
mijn haren uit het moeras had getrokken en 
me in mijn oude functie had hersteld, maar 
dan in rechtstreekse dienst in Den Haag. 
Daar heb ik nog tien erg prettige jaren 
gehad. Maar het is toch vreemd: op het 

moment dat ik wegga, zit daar ook ineens 
een nieuwe hoofdredacteur die ongelooflijk 
moet bezuinigen. En de kunstredactie heet 
daar nu ook ineens redactie cultuur-show-
media-entertaiment-en-royalty. Ik ben echt 
net voor de bui binnen.’

WAT VINDT U VAN DE NEDERLANDSE FILM?
‘Dat is een pijnlijk onderwerp. Ze hebben nu 
tien jaar achter de rug met verschrikkelijk 
gemiste kansen, omdat er met een vertien-
voudiging van de subsidies, dankzij allerlei 
gunstige fiscale maatregelingen, uiteindelijk 
van de twintig best bezochte films, veertien 
kinderfilms zijn en drie puberfilms. Kortom 
de Nederlandse cinema is enorm infantiel 
geworden. Er is zo weinig toegevoegd aan wat 
er al bestond. In de jaren tachtig toen er veel 
minder subsidie was, waren er interessante 
filmauteurs als Marleen Gorris, Alex van War-
merdam, Orlow Seunke, Jos Stelling, Pieter 
Verhoeff en Theo van Gogh. Toen was er in de 
breedte een veel gevarieerder aanbod.’

VOLGENS MIJ BLOEIT JUIST DIE AUTEURS-
CINEMA NU OP MET MAKERS ALS LEONARD 
RETEL HELMRICH, NANOUK LEOPOLD EN 
DAVID LAMMERS.
‘Waar hebben ze gedraaid dan? Guernsey van 
Leopold draaide in de Quinzaine in Cannes. 
In de hoofdcompetitie in Cannes was de laat-
ste Nederlandse film Mariken van Nieumeg-
hen van Jos Stelling. Daarvoor heeft Fons 

Rademakers met drie films in de competitie 
gezeten en won Bert Haanstra een Oscar voor 
zijn korte film Glas. De laatste tijd is een 
dorre periode, het is leuk voor Nanouk Leo-
pold, maar het is geen jubelmoment.’
‘Zelfs de met Oscars bekroonde Nederlandse 
films, De aanslag, Karakter en Antonia, zijn 
gek genoeg niet allemaal heel interessante 
Nederlandse films. Dat ze prijzen winnen, ligt 
aan de smaak in Hollywood. Het is ook opval-
lend dat alledrie de Oscar-winnaars erna 
haast geen film meer gemaakt hebben. Men 
heeft het moment laten verlopen.’

ZIET U DAN HIER GEEN NIEUWE  
ORIGINELE TALENTEN?
‘Dat zeg ik niet, filmmakers als Eddy Terstall 
vind ik interessant, vooral zijn film Simon, 
Theo van Gogh vond ik in zijn laatste films 
interessant bezig met films over Pim Fortuyn 
en Marokkanen, hij stond tenminste wel met 
z’n poten in het bluswater. Martin Koolhoven 
kan het, dat is denk ik ook wel een belangrij-
ke voor de toekomst. En David Lammers met 
Langer licht. En Nanouk Leopolds Guernsey. 
Ook goede films als Van God los en Off Screen 
van Pieter Kuipers. Maar het is gevaarlijk om 
makers als Lammers en Leopold nu al dood te 
knuffelen, het is nog zo pril.’
‘Wat ik wel een beetje irritant vind dat zo 
veel Hollandse films gebaseerd zijn op boe-
ken uit de Nederlandse literatuur, die alle-
maal op elkaar lijken. Films als Zoeken naar 

Eileen, De provincie, Ik ook van jou, Voor een 
verloren soldaat, De zondagsjongen, De grot, 
De passievrucht, Verborgen gebreken. Al die 
films beginnen met een begrafenis of een 
sterfgeval. Iemand gaat ernaartoe en dan 
wordt beetje bij beetje zijn verleden in flash-
backs getoond. Dat is zo stereotiep! Die boe-
ken zijn vaak al zo stereotiep, dus die films 
zijn dat dan in het kwadraat.’

WAT VINDT U VAN DE CANON VAN DE  
NEDERLANDSE FILM?
‘Het vervelende is dat je een lijst van veertig 
films kan maken die erin zouden moeten. 
Frans Zwartjes’ film [Living] begrijp ik niet 
en Fanfare van Haanstra ook niet. De stem 
van het water lijkt me een betere keuze. 
Haanstra is een van de belangrijkste cineas-
ten die we hier hebben. De canoncommissie 
wilde alle genres aan bod laten komen. Ik 
zou liever een canon van filmmakers hebben 
gekozen in plaats van films. Dan ligt het rui-
mer, en hoef je niet meer te kiezen welke 
film van Haanstra het beste is. Of te kiezen 
tussen Abel of De Noorderlingen van Van War-
merdam, of Verhoevens Turks Fruit of Soldaat 
van Oranje, wat ik een veel betere film vind.’

BIJ HET KOMENDE IDFA ZIT U IN DE JURY 
VAN DEBUUTFILMS. EN DAARNA?
‘Dan ga ik naar de film als ik zin heb en kan 
ik ook weer gitaar gaan spelen en me gaan 
wijden aan de zeventiende-eeuwse literatuur, 
die al lang een grote interesse van me is. Ik 
hoef en moet niets, zeker niet van mezelf. 
Het lijkt me ook heerlijk om een film te zien 
en er niets over te hoeven vinden.’ n

GENOEMDE TITELS
1958  Glas – Bert Haanstra
1958  Fanfare – Bert Haanstra
1962  Lawrence of Arabia – David Lean
1965  The Knack ...and How to Get It – Richard Lester
1966  De stem van het water – Bert Haanstra
1967  The Scorpio Letters – Richard Thorpe
1968  The Stalking Moon – Robert Mulligan
1969  Que la bête meure – Claude Chabrol
1971  Living – Frans Zwartjes
1973  Les noces rouges – Claude Chabrol
1973  El espíritu de la colmena – Victor Erice
1973  Turks Fruit – Paul Verhoeven
1974  Mariken van Nieumeghen – Jos Stelling
1977  Soldaat van Oranje – Paul Verhoeven
1979  Angi Vera – Pál Gábor
1986  De aanslag – Fons Rademakers
1986  Abel – Alex van Warmerdam
1987  Zoeken naar Eileen – Rudolf van den Berg
1991  De provincie – Jan Bosdriesz
1992  Voor een verloren soldaat – Roeland Kerbosch
1992  De zondagsjongen – Pieter Verhoeff
1992  De Noorderlingen – Alex van Warmerdam
1995  Antonia – Marleen Gorris
1997  Karakter – Mike van Diem
2001  Ik ook van jou – Ruud van Hemert
2001  De grot – Martin Koolhoven
2003  Van God los – Pieter Kuijpers
2003  De passievrucht – Maarten Treurniet
2004  Verborgen gebreken – Paula van der Oest
2004  Simon – Eddy Terstall
2005  Guernsey – Nanouk Leopold
2005  Off Screen – Pieter Kuijpers
2006   Das Leben der Anderen –  

Florian Henckel von Donnersmarck
2006  Langer licht – David Lammers

‘HET LEUKST OM TE INTER-
VIEWEN ZIJN DE STERREN VAN 

BOVEN DE ZESTIG’

‘DE DEKALOG VAN  
KIESLOWSKI IS MISSCHIEN 
WEL HET MEEST  
IMPO NERENDE DAT IK 
OOIT IN DE BIOSCOOP HEB 
GEZIEN’

Que la bête meure

Dekaloog 10
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In Nederland heeft het wetenschappelijk 
historisch onderzoek naar filmkritiek 
een eerste fundament gekregen. In 1991 
verscheen Een historische schets van de 

filmkritiek in Nederland, door Ivo Blom en 
Paul van Yperen. In 1998 promoveerde Ansje 
van Beusekom op het proefschrift Kunst en 
Amusement. Reacties op de film als nieuw 
medium in Nederland 1895-1940.
Een andere manier om naar filmkritiek te kij-
ken is het naast elkaar leggen van recensies 
uit verschillende periodes over dezelfde film. 
Door ze onderling te vergelijken kun je een 
receptiegeschiedenis samenstellen. Het is ook 
interessant meerdere kritieken over meerdere 
films uit dezelfde periode te analyseren. 
Welke tijdgeest is te constateren? Welke his-
torische trends kunnen worden aangegeven? 
De mogelijke invloed van filmkritiek (recen-
sie, essay en analyse) op de receptie van film 
is nog grotendeels onontgonnen terrein. Elke 
filmkritiek kan gerekend worden tot de cate-
gorie free publicity voor een filmvoorstelling 
of een dvd-uitgave. De vraag welke econo-
misch meetbare invloed de filmkritiek heeft 
is echter moeilijk te beantwoorden. Er zijn 
(te) veel lastig meetbare factoren. Aan de 
kant van de invloedgever gaat het om de 
overtuigingskracht van de criticus, de mate 
van gezag die hem wordt toegekend en/of 
door hem geclaimd wordt. Zijn autoriteit zal 
mede afhankelijk zijn van de context: staat 
de filmkritiek op de life style-pagina of in de 
context van kunstkritiek (op de filmpagina), 
op een openbare fansite of in een database? 
Aan de kant van de invloedontvanger (de 
consument) gaat het om een complex beslis-
singsproces rondom het bezoek aan de film-
zaal of de aanschaf van de dvd. 

Voor het vaststellen van de mogelijke invloed 
van filmkritieken op de lezers is een omvang-
rijk kwantitatief empirisch onderzoek noodza-
kelijk. Het meest recente onderzoek in Neder-
land werd in 2007 gedaan, door een team 
onderzoekers van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen en de Universiteit van Amsterdam. Hun 
conclusie was dat filmrecensies geen invloed 
hebben op het bezoek aan mainstream-films 
en dat bij kunstzinnige films vooral de 
omvang van de recensie invloed had. 
Zulk onderzoek doet vermoeden dat de eco-
nomische waarde van de geciteerde aanbeve-
lingen te verwaarlozen lijkt: de meningen 
van experts lijken niet van doorslaggevende 
invloed op de beslissing bij de filmkeuze. 

User comments
Wellicht zijn lezers meer ontvankelijk voor 
meningen van andere lezers? Hiermee raken 
we buiten het pad van de professionele film-
kritiek: het internet biedt een overvloed aan 
user comments en geeft iedereen de gelegen-
heid zich al dan niet interactief aan te slui-
ten bij een community naar keuze. Professor 
Maarten de Rijke, hoogleraar informatiever-
werking en internet aan de Universiteit van 
Amsterdam, onderzoekt hoe de stroom van 
feitelijke informatie in de digitale logboeken 
kunnen worden ontsloten via zoekmachines 
en hoe de onderliggende meningen en erva-
ringen in kaart kunnen worden gebracht. In 
een recent interview in Geestesoog, de 
nieuwsbrief van het NWO, gebied Geesteswe-
tenschappen, schetst hij een onderzoek dat 
goed toe te passen zou zijn op de verschillen-
de vormen van filmkritiek op het internet 
door amateurs (consumer generated content): 
‘Mensen ventileren in blogs opinies. Een 

enkele keer worden die massaal overgeno-
men door andere bloggers en ontstaat er een 
soort explosie. Wie zijn belangrijke spelers in 
zo’n meningenexplosie? Hoe kunnen we die 
herkennen? Kunnen we voorspellen wie die 
explosies veroorzaken? Wie is er invloedrijk 
en wie moeten we in de gaten houden?’

Filmkritiek en filmerfgoed
Filmrecensies zijn in de meeste gevallen strak 
verbonden aan de actualiteit. De onverwoest-
bare conventie wil dat filmcritici uitsluitend 
films bespreken rond hun landelijke uitbreng 
in de bioscoop. Deze recensies verliezen snel 
hun nieuwswaarde, maar kunnen op langere 
termijn een tweede leven gaan leiden bij her-
gebruik: ze kunnen een bijdrage leveren aan 
het debat over filmerfgoed, over de schomme-
lingen van reputaties en waarderingen. De 
meeste recensies komen echter bij het oud pa-
pier terecht of leiden een sluimerend bestaan 
in archieven. Slechts enkele critici bundelen 
hun recensies in boeken, of plaatsen hun re-
censies consequent en makkelijk bereikbaar 
op internet databases, zoals bijvoorbeeld de 
Amerikaanse criticus Roger Ebert. De ambitie 
van de critici hangt samen met de status die 
ze hun beroep toedichten: de meer ambitieuze 
critici gaan uit van een gebruikswaarde van 
hun teksten die verder reikt dan de strijd om 
aandacht van dag tot dag. 

Doordat in Nederland de professionele film-
kritiek zich grotendeels richt op de actuali-
teit van het filmaanbod, is slechts inciden-
teel sprake van bespreking van filmerfgoed. 
Het enige moment dat filmerfgoed actuali-
teitswaarde heeft is bij de heruitbreng van 
een klassieker, de uitbreng van een dvd, of 
de aankondiging van filmerfgoed dat op tele-
visie uitgezonden wordt. 

Dvd’s met voetnoten
Een kritische polemiek over de aard van film-
kunst en de waarde van filmerfgoed ont-
breekt in Nederland nagenoeg. De professio-
nele filmkritiek in Nederland participeert 
niet of nauwelijks in het debat over filmerf-
goed. Dit lijkt vooral het terrein te zijn van 
filmhistorici en filmarchiefmedewerkers, met 
(internationale) festivals, congressen en vak-
tijdschriften als platform. 
De komst van de dvd heeft een nieuwe markt 
geschapen voor filmessays over het filmerf-
goed, bijvoorbeeld in een dvd-boekje of als 
ingesproken commentaar. De dvd, de cd-rom 
en het internet bieden ruimte voor een meer 
doorwrochte annotatie. De dvd van het pro-
ject Exotic Europe, Journeys into Early Cinema 
(Mark-Paul Meyer/ Connie Betz, 2000) bevat 
bijvoorbeeld een collectie zeldzame vroege 
films, met een aantal visuele essays en een 
boekje. Dit materiaal biedt een toegankelijke 
herbeleving van de fascinatie voor de repre-
sentatie van verre oorden, vergelijkbaar met 
het project Cinéma Perdu van Peter Delpeut, 
waarvan in 1995 een televisieserie en televi-
siegidsrubriek verschenen en in 1997 een 
boekje met koopvideo. In het programma 
‘Cinema Regained’ van het International Film 
Festival Rotterdam 2007 presenteerde de 
Russische filmwetenschapper Nikolai Izvolov 
zijn project Hyperkino, digital revival of early 
classics. Hij wil het filmerfgoed beschikbaar 
stellen in wetenschappelijke digitale edities: 
een dvd voorzien van voetnoten. In de voet-
noten kan tekst opgenomen worden, inclu-
sief een printbare pdf-versie, maar ook foto’s, 
illustraties, filmfragmenten (zie www.hyper-

kino.net). De discussie over de historisch-kri-
tische edities van filmerfgoed op digitale 
media is nog pril. De First International Trier 
Conference on Film and New Media (oktober 
2002) kan op dat gebied gelden als mijlpaal. 

Juichende filmbesprekingen
De invloed van Nederlandse filmcritici op de 
reputatie van filmerfgoed in Nederland lijkt 
ook klein. Als mogelijke uitzondering kun-
nen de essays van Joyce Roodnat genoemd 
worden, die om te beginnen een groot bereik 
hebben, omdat de teksten verspreid worden 
via drie media. Ten eerste verschijnen ze in 
druk, in het maandelijks tijdschrift M bij NRC 
Handelsblad, ten tweede zijn ze online gear-
chiveerd en ten derde worden ze als inleg-
boekje bij de dvd gevoegd. De eerste series 
waren gewijd aan de Italiaanse klassiekers, 
Moderne Europese klassiekers en Franse klas-
siekers. De bekendheid van deze films werd 
ondersteund door regelmatig terugkerende 
grote advertenties in de krant en door een 
brede beschikbaarheid van de dvd’s, zowel 
via de abonneeservice als in de winkels. 

Een aparte categorie binnen de filmkritiek 
vormen de aankondigingen van filmerfgoed 
op de televisie. Wellicht dat deze aankondi-
gen wel een grote invloed hebben op het 
kijkgedrag van de lezers? Een vroeg voor-
beeld geeft een anonieme filmredacteur in de 
Haagse Courant bij de vertoning van Il posto 
op televisie in 1966. Hij vond dat de film bij 
de uitbreng, vier jaar daarvoor, ‘volstrekt 
niet de belangstelling [heeft] gekregen die 
deze beminnelijke satire stellig verdiende.’ 
Zijn nuchtere conclusie: ‘Soms helpen jui-
chende filmbesprekingen weinig. De smaak 
van het publiek is wonderlijk. Als het zich 
eenmaal in het hoofd gezet heeft een bepaal-
de film niet te willen zien, komt het niet, 
welke lyrische ontboezemingen daar ook over 
worden neergeschreven.’ n

Wellicht zijn lezers meer ontvankelijk   voor meningen van andere lezers?

In het eerste deel van de twee-
delige serie over filmkritiek 
probeerde Peter Bosma ant-
woord te geven op de vraag: 
Wat is filmkritiek? In het twee-
de, laatste deel kijkt hij naar 
de invloed van de filmkritiek 
op publieksaantallen, de film-
economie en reputaties.
Peter Bosma

Il posto

De professionele filmkritiek in 
Neder land participeert niet of nau-
welijks in het debat over filmerfgoed
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L.S.,
Bij het lezen van Uw gewaardeerd blad – uiteraard lees ik, net als in de 
krant, allereerst de overlijdensberichten – viel mijn oog op ’t ‘In Memo-
riam’ van Jean Ummels. Naast een zekere droefenis omdat een ijverig 
mens is overleden was ik verbaasd. 
‘Collega Gerard Soeteman… had beloofd zijn typemachine op te eten…’ 
dit als naar mijn smaak de onverfilmbare roman De avonden tóch nog 
mooie cinema zou opleveren. 
Uit de eerste hand kan ik dit detail tegenspreken. Typemachines haat ik 
en gebruik ik niet meer na er vier jaar lang als vertaler bij de NOS op te 
hebben gehamerd, vele uren per dag. Sindsdien schrijf ik alleen nog met 
pennen of balpenstiften, zoals U ziet. Ik beloofde ooit een eerste druk 
van De avonden te zullen opeten. Dit is véél haalbaarder dan het eten 
van wat metaal (schrijfmachine) en ook een aanzienlijk groter financieel 
offer. Een eerste druk van De avonden, met stofomslag, doet bij het anti-
quariaat Aeolus in Leiden vele, vele honderden euro’s. Dus consumptie 
daarvan zou een geldelijke aderlating zijn geweest, die mij had geheugd.
Voor de anekdotische record wil ik dit toch even recht zetten. Wie weet 
kan ’t dan ook correct in mijn In Memoriam worden opgenomen als mijn 
Big Sleep daar zal zijn.

Met de meest vriendelijke groeten,
Gerard Soeteman

Scenarioschrijver Gerard Soeteman stuurde Skrien 
een handgeschreven brief naar aanleiding van de 
rubriek The Big Sleep in Skrien 7.

[ingezonden]

De avonden.
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Rutger Hauer over zijn Autobiografie

‘Als ik in Nederland  terugkom 
met een  Nederlandse film, 

 dan wil ik er  gewicht aan geven’Veel interviews geeft Rutger Hauer (63) niet; 
hij heeft er een hekel aan. Maar bij de 

verschijning van zijn Autobiografie maakt hij 
een uitzondering. Nederlands grootste 

filmster over acteren, Blade Runner, Goal II: 
Living the Dream en regisseren.

Jan Pieter Ekker

 Over acteren.
‘Op YouTube staat een oud interview met mij. 
Daarin zeg ik heel eigenwijs, met een grote 
pleister op mijn neus: “Ik moet hier weg.” Ik 
was nog maar net begonnen, had eigenlijk 
geen idee, maar ik wist: als ik dit vak onder 
de knie wil krijgen, dan moet ik mijn vleu-
gels uitslaan. Nou, dat heb ik gedaan. Terwijl 
ik nooit wist wat ervan zou komen. Maar als 
ik het niet had gedaan, had ik ook nooit 
geweten of het was gelukt.
Zenuwachtig ben ik niet meer als ik een 
nieuwe set betreed. Een bad guy bijvoorbeeld, 
daar draai ik mijn hand niet voor om. Ik weet 
dat ik daar goed in ben. En toch blijft het 
leuk. Het is gewoon een heel erg leuk beroep. 
Ik denk niet dat ik zo veel kan doen, dat ik 
er geen plezier meer aan beleef. Dat kan ik 
me niet voorstellen.
Als je zo’n lange carrière hebt, is het onver-
mijdelijk dat je jezelf af en toe gaat herhalen. 
Dus hoop je maar dat je toch weer wat bij-
leert, zodat je het net ietsje anders kunt aan-
pakken. Het is een continu leerproces. Als je 
het geluk hebt om het zo lang te doen als ik, 
is wat je meemaakt waar het om gaat, en niet 
zo zeer het resultaat.
Ik probeer een soort wisselwerking te creëren 
met het publiek. Je geeft ze wat, en dan 
hoop je maar dat ze dat oppikken, en dan 
maak je een klein sprongetje. Je legt niet 
alles uit, maar gaat drie stapjes verder. En 
dan geef je ze weer wat.’

 Op de vraag of hij ooit nog in 
een Nederlandse speelfilm 
te zien zal zijn.
‘Je moet wel worden gevraagd. Ik zou een rol 
spelen in Ocean Warrior, over de walvissen-
redder Paul Watson. Een project naar mijn 
hart, maar het is gestrand. En ik ben lang 

bezig geweest met Charlemagne – een soort 
van bejaarde Floris was dat eigenlijk. Maar 
dat ging ook niet door.
Zwartboek had gekund, inderdaad. Paul Ver-
hoeven heeft me gevraagd voor de rol van 
verzetsleider. Maar het greep me niet 
genoeg; ik vond het wel erg minimaal. Je 
denkt toch: als ik in Nederland terugkom 
met een Nederlandse film, dan wil ik er graag 
een lekker gewicht aan geven. Derek de Lint 
heeft het overigens goed gedaan, vind ik. Ze 
hadden mij echt niet nodig.
Je carrière wordt voor een groot deel gescha-
pen door wat je niet doet. Want dat opent de 
weg naar wat je wel doet. Maar er kunnen zo 
veel redenen zijn om iets niet te doen. 
Meestal zijn ze van heel praktische aard. 
Neem Allemaal film, de televisieserie waarin 
de geschiedenis van de Nederlandse film 
wordt opgetekend. Daar had ik natuurlijk 
niet in mogen ontbreken. Maar toen Jeroen 
Krabbé voor interviews in Los Angeles was, 
was ik elders in de wereld aan het werk. Zo 
simpel is het. Ik heb het gevoel dat hij denkt 
dat ik niet mee wilde werken. Maar ik wou 
wel, maar ik kon niet.’

 Over Blade Runner van 
Ridley Scott (1982).
‘Of Harrison Fords personage een robot is, 
doet er eigenlijk niet zo veel toe. De meeste 
mensen zijn schapen en Harrison Fords 
karakter is er een van. Replica of mens, het 
blijft een interpretatiekwestie. Het gaat om 
de chip in het hoofd en volgens mij zijn we 
daar al lang, ook zonder chip. Wij zijn zo 
aangepast, zo geprogrammeerd. We zijn een 
product geworden. En zijn we zo goed, zijn 
we zo leuk? Blade Runner is een film die 
zegt: mankind... mmmh, who are they? Er 
loopt geloof ik maar één mens rond in de 
film, zoals ik het nu begrijp: dokter Tyrell.
Ridley Scott is gewoon een wicked Dennis the 
Menace. Hij wilde het shot met de eenhoorn 
erin en nog een aantal veranderingen. Als hij 
dan zo nodig moet, nou, vooruit dan maar. 
Het maakt mij allemaal niets uit. Het verhaal 
is zo ontzettend sterk. Ik vind het een van 
de beste dingen die ik heb gedaan. Zo’n film 
wordt nooit meer gedraaid. Als Ridley nu 
rond zou gaan bij de studio’s, dan weet je dat 
iedereen zou zeggen: dat moesten we maar 
niet doen. Het is gewoon te duur.’

 Over Goal II: Living the 
Dream van Jaume Collet-
Serra (2007).
‘Nee, ik heb de film nog niet gezien. Is het 
wat? Ik werd gebeld door mijn Britse agent; 
ik geloof dat er iemand was uitgevallen. Ze 
hebben een trainer nodig. Kun je naar Spanje 
komen? Ik zat geloof ik in de States, heb het 
script gelezen en dacht: daar kan ik wel wat 
mee – dan zit ik twee weken in Madrid en ga 
ik nog even naar huis. Zo stap je er dan in. 
En dan blijkt de regisseur ontzettend leuk: 
een woeste punker, van ik weet niet hoe 
jong, met een enorm Spaans accent. We gin-
gen heel goed met elkaar, hij was ook niet 
iemand die meteen als een vloermat voor me 
ging liggen. Dat is fijn.
Ik weet weinig van voetballen af, ik zit te 
veel in andere landen. Ik had een dag of tien 
om het voor te bereiden. In eerste instantie 
was het een Spaanse trainer, maar dat was 
toch wat al te gek. Dus hebben we hem 
omgewerkt tot een Nederlander. Ik heb geke-
ken naar wat materiaal van trainers, maar 
dat vond ik vaak te veel van het goede. In 
film wordt het dan een cartoon van zo’n man. 
De meeste trainers zijn van die nepbeesten. 
Ik vond dat de trainer die ik speel ietsje meer 
beschaving moest hebben, niet zo plat moest 

zijn. Deze trainer is een manager, de baas 
van een gigantisch bedrijf, waar iedereen 
bang voor is. Zo is het nu eenmaal: als de 
baas komt, moet je oppassen.
Het was de bedoeling dat mijn scènes rond 
echte wedstrijden van Real Madrid zouden 
worden opgenomen, maar het liep heel 
anders. Ik heb geen echte speler gezien. En 
de tribunes waren leeg. Dat is raar, een leeg 
stadion waar 80 duizend man in kan. Ik 
zocht naar een soort taal met mijn handen. 
Maar er was nauwelijks tijd voor, dus ik heb 
mijn schouders opgehaald en ben maar wat 
gaan doen. Te gek voor woorden eigenlijk. 
Maar ik wist op een gegeven moment dat ik 
hem beet had, die man. Zo groot is de rol ook 
weer niet.’

 Over regisseren.
‘Ik zou graag regisseren. Dat wil ik eigenlijk 
al vanaf het moment dat ik begonnen ben 
met acteren, dus daar moet ik mee gaan 
opschieten. Ik ben nu twee jaar bezig met 
Changing Fortunes, over de Nederlandse ban-
kier Wally van Hall die in de oorlog een 
financieringsplan opzette om tienduizenden 
mensen in leven te houden. Een Engelstalige 
film naar een Nederlands verhaal moet het 
worden, maar er zit op het moment weinig 
schot in. Er is een knoop. Die moeten we 
doorhakken. Letterlijk en figuurlijk. Je weet 
nooit wat er gemaakt gaat worden. Ook niet 
als je Rutger Hauer heet. Er moet 10 miljoen 
euro op tafel komen. Dus zijn er mensen 
nodig die denken: dat wordt wel wat. En dat 
zijn er tegenwoordig een stuk of honderd in 
plaats van tien of vijf. Maar ik wil het heel 
graag proberen. En dan lukt het wel of lukt 
het niet. Meestal lukt het wel. Dat is mijn 
ervaring, tenminste, en daarom blijf ik eraan 
vasthouden.’ n

Rutger Hauer – Autobiografie, inclusief dvd Blond, Blue Eyes 
(Simone de Vries, 2007). Forum/De Boekerij, Amsterdam, 
ISDN 9789022547281. De opbrengsten gaan naar de Starfish 
Association. Zie www.rutgerhauer.com voor meer informatie.

‘Als Ridley nu rond zou 
gaan bij de studio’s, dan zou 
iedereen zeggen: dat moesten 
we maar niet doen’

‘Paul Verhoeven  
heeft me gevraagd 
voor de rol van ver-
zetsleider in Zwart-
boek. Maar het 
greep me niet genoeg’

Blade Runner

Goal II: Living the Dream

Turks Fruit
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Portfolio: Kris Dewitte

Festivals aan zee

Vlissingen
Sir Ben Kingsley (You Kill Me, John Dahl). 

Op de foto: Mimi van Hövell tot Westerflier 
(hoofd gastenservice), Leo Hannewijk  

(festivaldirecteur), Ben Kingsley en  
Daniela Barbosa de Carneiro  

(mevr. Kingsley)

Deauville
Vera Farmiga (Never Forever, Gina 

Kim); winnaar van de Juryprijs 

Deauville
Eva Mendes (Live!, Bill Guttentag)

Deauville
Malin Akerman (The Heartbreak Kid,  
Peter en Bobby Farrely)

Deauville
Brian de Palma, Redacted

Begin september worden aan 
de Noordzee twee festivals 
gehouden. In het Normandische 
Deauville het Festival van de 
Amerikaanse cinema en in 
Vlissingen Film by the Sea. 
Kris Dewitte maakte een 
fotoimpressie.
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TENTOONSTELLING VÍCTOR ERICE/ABBAS KIAROSTAMI: CORRESPONDANCES

Het idee voor de expositie Víctor Erice/
Abbas Kiarostami: Correspondances 
ontstond tijdens een etentje van de 

curators Jordi Ballo en Alain Bergala. Ballo 
liet zich tijdens het dessert ontvallen dat hij 
van plan was een expositie over cinema op te 
zetten. Alain Bergala, die al jaren de wens 
koesterde om de Spanjaard Víctor Erice en de 
Iraniër Abbas Kiarostami samen te brengen, 
stelde voor een videocorrespondentie tussen 
de twee filmmakers te bewerkstelligen.
Toen Ballo de expositie eenmaal in Barcelona 
had opgezet, lukte het Bergala om het Centre 
Pompidou in Parijs te overtuigen van de 
noodzaak van zo’n project. Ter gelegenheid 
van het dertigjarige bestaan van het museum 
werd de expositie naar Parijs gehaald. Er 
werd een grote marketingcampagne opge-
start: voor het eerst in de geschiedenis zou-
den er videobrieven worden gepresenteerd. 
In de campagne maakte men gebruik van 
Bergala’s ideeën over de overeenkomsten 
tussen het werk van Erice en Kiarostami. Aan 
hen werd gevraagd om binnen afzienbare tijd 
(tussen 2005 en 2007) een minimum aantal 
videobrieven te produceren. In totaal leverde 
dit negen brieven op, die nog tot 7 januari 
2008 te zien zijn op de bovenste verdieping 
van het Centre Pompidou.

DONKER
De expositie is symmetrisch van opzet en van 
twee kanten te bezichtigen. Rechts is de 
wandelroute van Erice, links die van Kia-
rostami. De bezoeker mag zelf kiezen met 
welke filmmaker hij begint. Aan het einde 

van de gekozen wandelroute komt hij van-
zelf bij de videobrieven uit. Daar, op de krui-
sing tussen de twee routes, bevindt zich ook 
het bladerloze bos, een van Kiarostami’s 
recente installaties. Van daaruit loopt de 
bezoeker verder naar de wandelroute van de 
andere filmmaker. Op die manier wordt in 
zijn hoofd het werk van de ene filmmaker 
continu aan dat van de andere gespiegeld, 
terwijl hij ondertussen gewoon rechtdoor 
kan blijven lopen.
Het is vaak donker en in dat donker hoort 
men geluiden en ziet men beelden. De grote 
zwart-witfoto’s van de wegen, bomen en 
sneeuwvlaktes die door Kiarostami zijn gefo-
tografeerd, de installaties en de video-
brieven. Men is er vrij snel doorheen. Maar 
behalve de expositie wordt er ook een inte-
graal retrospectief gewijd aan het werk van 
beide filmmakers. In het geval van Víctor 
Erice gaat het om drie films, terwijl Abbas 
Kiarostami er meer dan veertig op zijn naam 
heeft staan.

GROTE K
Om die balans weer recht te trekken heeft 
het Centre Pompidou aan Erice carte blanche 
gegeven om een programma samen te stellen 
van films van anderen. Dat programma is 
zeer de moeite waard. Behalve klassiekers 
van regisseurs als Josef von Sternberg en Pier 
Paolo Pasolini zijn er films te zien van Jonas 
Mekas, Jean-Marie Straub en Danièle Huillet, 
João César Monteiro, Luis García Berlanga, 
Miguel Picazo en Basilio Martín Patino. De 
programmering geeft een helder overzicht 

van de cinematografische wereld waarin Erice 
zich altijd heeft voortbewogen. Maar voor de 
bezoeker die geen zin heeft om al die films 
nog een keer te zien hebben Erice en Kia-
rostami ook korte films gemaakt die hier 
voor het eerst worden vertoond.

Als je een beetje slecht geluimd bent loop je 
de kans om de expositie als een oppervlakkig 
experiment te ervaren. Museumkunst met 
een grote K. Het is duidelijk dat Bergala 
heeft bepaald dat de filmmakers bij elkaar 
horen omdat ze dezelfde vormen, kleuren en 
geuren gebruiken en omdat zij de laatste 
specimen van een uitstervend filmmaker-
soort zijn. Alsof hun werk vervolgens toch 
niet sterk genoeg zou zijn om voor zich te 
spreken, voegt hij allerlei begeleidende infor-
matie toe die het publiek moet overtuigen. 
Bergala gaat zelfs zo ver dat hij twee korte 
films maakt die aan de ingang van de exposi-
tie te zien zijn om de bezoeker te helpen de 
juiste keuze te maken tussen de aangeboden 
wandelroutes.

DICTATUUR
In het publicatiemateriaal van de expositie 
wordt de nadruk gelegd op de overeenkom-
sten in werk en levensomstandigheden van 
de filmmakers. Beiden werden in juni 1940 in 
dictatuurlanden geboren, de een in het Iran 
van de Sjah, de ander in het Spanje van Fran-
co. Beiden zouden daardoor in hun werk erg 
zijn beïnvloed. Beiden zouden verder ook 
‘tijd’ en ‘kindertijd’ als hoofdthema’s 
hebben.
Wat betreft de invloed van de dictatuur: die 
van Franco eindigde in 1975. Spanje heeft 
zich sindsdien op het gebied van politiek en 
cultuur ontwikkeld tot een van de meest 
voorbeeldige landen van Europa. Erice zelf 
heeft weinig last gehad van de Franco-dicta-
tuur. Het is ook niet de dictatuur die ervoor 
heeft gezorgd dat hij in dertig jaar tijd maar 
drie speelfilms produceerde. Erice staat 
bekend als iemand die veel tijd nodig heeft 
om tot een volgende film te komen. Hij heeft 
zich als persoon zowel in eigen land als inter-
nationaal altijd bescheiden opgesteld.
Van de in een razend tempo producerende 
Kiarostami zou men kunnen zeggen dat zijn 
land de ene dictatuur (van de Sjah) voor de 
andere (van de Mullahs) heeft verruild en dat 
dit hem in eerste instantie heeft tegenge-
werkt bij het maken van zijn films. Maar uit-
eindelijk heeft juist dat hem ook weer extra 
verkooppuntjes bezorgd in het buitenland en 
heeft hij een onaantastbare positie binnen 
de internationale filmwereld weten te 
verwerven.
En dan de thema’s. Er is niet één respectabe-

le filmmaker die thema’s als ‘tijd’ en ‘kinder-
tijd’ nooit zou hebben aangeroerd. Men zou 
zelfs zonder moeite kunnen stellen dat zulke 
thema’s een klassiek onderdeel zijn van de 
filmkunst in het algemeen.

SCEPTISCH
Het is bekend dat de filmmakers eerst scep-
tisch tegen het project aankeken en dat Erice 
zelfs enigszins was teleurgesteld over de 
lichtzinnigheid van de eerste brief die hij van 
Kiarostami ontving (de ‘Koeienbrief’). De 
ontwikkeling van een echte vriendschap tus-
sen Erice en Kiarostami zou hun videobrieven 
misschien interessanter hebben gemaakt. De 
manier waarop zij films maken wordt tenslot-
te niet alleen bepaald door filmtheorieën en 
slimme structuren. Er was waarschijnlijk iets 
heel anders uit dit correspondentieproject 
gekomen als het geen vooropgezet plan was 
geweest met het museumpubliek als eindge-
adresseerde. Zonder bemiddelaars, vertalers 
en curators die hen om de zoveel tijd kwa-
men vragen of hun volgende videobrief al af 
was omdat ‘de tijd dringt en anders de expo-
sitie niet afkomt’.
De vergelijking die nu tussen hun werk wordt 
gemaakt levert conclusies op die net zo alge-
meen als toevallig zijn en dat ook blijven. En 

dat maakt het geheel eigenlijk net zo opper-
vlakkig als een spelletje ‘zoek de verschil-
len’. Alleen hoef je hier ook nog eens alleen 
maar bewonderend je ogen open te houden. 
En dat doet een groot gedeelte van de bezoe-
kers dan ook: ‘Mooi hoor.’ ‘Ja, mooi.’ ‘Knap 
he?’ ‘Ja, knap.’

MEDIUM
Het zijn misschien de goedbedoelde pogin-
gen van een curator om politiek-correct te 
blijven in een wereld van massale beeldpro-
ductie, waarin uiteindelijk steeds minder 
plaats blijkt te zijn voor individuele filmma-
kers als Erice en Kiarostami, zelfs in een 
museum voor moderne kunst.
En het blijft uiteraard een interessant gege-
ven om de steeds geïsoleerder rakende film-
makers met elkaar te laten communiceren. 
Maar het zou misschien een moediger experi-
ment zijn geweest als de curator het cinema-
tografische in het werk van de jonge genera-
tie filmmakers die met video geboren zijn 
had onderzocht, in plaats van de celluloidge-
neratie in een keurslijf te dwingen van een 
medium dat ze nog maar net zijn begonnen 
te verkennen. Door ze op die manier even 
snel in een museumexpositie te verwerken, 
nu ze er nog zijn, lijkt het alsof er iets begra-
ven wordt waarvan nog lang niet is bewezen 
is dat het ook daadwerkelijk zijn laatste 
adem zal gaan uitgeblazen. n

Víctor Erice/Abbas Kiarostami: Correspondances.  
Centre Pompidou, Parijs. Nog tot en met 7 januari 2008.  
Meer informatie via ww.centrepompidou.fr.

TOEVALLIGE  VERSCHILLEN

BERGALA HEEFT BEPAALD 
DAT DE FILMMAKERS BIJ 
ELKAAR HOREN OMDAT ZIJ 
DE LAATSTE SPECIMENS 
VAN EEN UITSTERVEND 
FILMMAKERSOORT ZIJN

HET IS BEKEND DAT DE 
FILMMAKERS EERST 
SCEPTISCH TEGEN HET 
PROJECT AANKEKEN

In het Centre Pompidou is een tentoonstel-
ling georganiseerd rond een videocorres-

pondentie tussen de Spaanse regisseur 
Víctor Erice en de Iraanse regisseur Abbas 
Kiarostami. Het resultaat is teleurstellend. 
De curatoren dragen, door de opzet van de 

tentoonstelling, een manier van filmmaken 
voortijdig ten grave.

Nathalie Alonso Casale
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roter  dan Bollywood

Anandan
De 81-jarige filmhistoricus Kalaimamaani 
Anandan staat bekend als ‘Film News Anan-
dan’ en is een icoon in de lokale filmwereld. 
Hij bracht een achthonderd pagina’s tellende 
catalogus uit met de gegevens van alle Tamil-
films tot 2001, gaf drie jaar lang filmtijd-
schrift Starwise uit en startte dit jaar een 
nieuw maandblad, Film News. Hij vertelt: ‘In 
Mumbai [Bombay; LV] worden minder Hindi-
films gemaakt dan Tamil-films in Chennai. 
Van 1931 tot 2000 werden hier 5060 films 
geproduceerd. Sindsdien ruim honderd jaar-
lijks. Het neemt nog toe, ondanks de talloze 
televisiesoaps. Ik word vaak uitgenodigd voor 
premières. Vroeger gingen mijn vrouw en kin-
deren mee. Nu willen ze geen soapaflevering 
missen of zien ze liever een film op televisie.’
Hij schuifelt regelmatig met zijn dunne, 
broze lichaam op pantoffels door de kamer, 
op zoek naar documenten. Hij woont in het 
centrum van Chennai (Madras) aan de zuid-
oostkust van India. Zijn huis ligt aan een 
binnenplaats. In een voorruimte met getra-
liede, glasloze vensters staan open metalen 
archiefkasten volgestouwd met vergeelde 
documenten en langs een wand in de woon-
kamer staan kasten met dozen met 4800 
filmfoto’s en bovenop prijzen en oorkondes 
die hij kreeg voor zijn filmhistorisch werk.
Anandan: ‘De eerste films waren epische 
godenverhalen. Nu zijn het meer komedies 
en thrillers, want de mensen willen afleiding. 
Dramatische films doen het minder goed, 
omdat veel vrouwen televisie kijken. In iede-
re film zitten tegenwoordig vechtscènes, die 
net als mooie landschappen laaggeschoolde 
mensen aantrekken. Vrijwel iedere film heeft 
vijf of meer zang- en dansscènes. Eén film 
draait al onafgebroken twee jaar, de mensen 
komen vooral voor de songs die hits zijn. De 
kwaliteit van films neemt nog steeds toe, 
vooral in technisch opzicht, en tegenwoordig 
studeren acteurs, stuntmannen en dansers 
hun rol beter in. Vroeger werd een film in 
negentig dagen geproduceerd, nu in twee 
weken. Tijd en geld spelen een grotere rol.’
Terwijl op de achtergrond vanaf een minaret 
wordt opgeroepen tot gebed, vertelt Anan-
dan: ‘Er zijn nu eigenlijk nog maar twee stu-

dio’s in Madras, AVM en Prasad. AVM is de 
oudste. Daar worden nu vooral televisieseries 
opgenomen, die vaak twee, drie jaar duren. 
Dat levert meer geld op. Dertig andere stu-
dio’s in Tamil Nadu zijn gesloten, omdat het 
goedkoper is films op locatie te draaien, zoals 
in echte huizen waar alles aanwezig is en de 
huur lager is.’
Vijf jaar geleden bestond MGR Filmcity nog: 
een groot, parkachtig terrein, waar je tegen 
betaling naar binnen mocht. Er was een 
opname gaande in de tempeltuin, terwijl 
tegelijkertijd op de naastgelegen weg een 
knullige vechtscène voor een andere film 
werd opgenomen. Er waren een politiebureau 
en een rechtbank nagebouwd, waar je ‘advo-
caten en rechters’ een zitting zag naspelen 
en bezoekers automatisch als figuranten fun-
geerden. Anandan: ‘De opnametijd was er 
qua huur kostbaar, het publiek werkte soms 
storend en de kijker ging afwisselender loca-
ties eisen. Tegenwoordig is er zelfs geld om 
in het buitenland te filmen.’
AVM, de grootste studio van Zuidoost-Azië, 
bestrijkt een uitgestrekt terrein in Chennai 
met kantoren, een hindoetempel en studio’s 
uit de jaren vijftig. Eigenaar M. Sarivanan 
woont op het AVM-terrein. Niet ver daar van-
daan is een woonwijkje gebouwd voor de 
tweehonderd medewerkers: AVM Colony.

Arjunan
S.P. Arjunan werkt al zestig jaar voor AVM. 
Hij begon als klerk, nu is hij verantwoordelijk 
voor de pr: ‘AVM werd opgericht door A.V. 
Meiyappan. Zijn vader dreef een klein waren-
huis in het plattelandstadje Karaikudi. Er 
werden fietsonderdelen, grammofoons, 
Columbia Records uit Londen en toiletartike-
len verkocht.’
Meiyappan (1907-1979) moest op dertienjari-
ge leeftijd zijn vader helpen. Later kwam hij 
op het idee zelf platen te gaan persen en 
richtte hij Saraswathi Stores op. Hij produ-
ceerde succesvolle platen met vernieuwende 
Indiase folk- en filmsongs. Vervolgens 
bedacht hij dat hij ook beter zelf films kon 
produceren, zodat hij niet hoefde te betalen 
voor de rechten. Later, in de jaren veertig, 

In de Indiase miljoenenstad Chennai (Madras) worden jaarlijks ruim 
honderd Tamil Movies en talloze televisieseries geproduceerd. Bovendien 
zijn er gerenommeerde filmstudio’s. Toch is deze grote filmindustrie, in 
tegenstelling tot Bollywood, in het Westen zo goed als onbekend.
Lex Veldhoen

De ingang van de AVM-studio

De onbekende Tamil-cinema
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tegelijkertijd. Kamat: ‘Met de komst van de 
nieuwe middenklasse is het platteland als 
film- en televisiethema nagenoeg verdwenen, 
terwijl veel plattelandsmensen moeite heb-
ben te overleven. Er is een nieuw filmpubliek 
ontstaan: yuppies, die geld te besteden heb-
ben, komen nu popcorn etend af op multi-
plextheaters met grote producties, hier 
gemaakt in Mumbai of in het buitenland, 
zoals James Bond-films.’

Prasad
Prasad Studio bestaat sinds 1956 en werd net 
als AVM groot door één man. L.V. Prasad was 
als jongen gek op rondtrekkende bioscopen. 
Hij ging vanuit zijn geboortedorp naar Bom-
bay: ‘Mijn enige doel was acteur te worden, 
een noemenswaardige figuur in de filmwe-
reld. Ik stond urenlang voor het hek van de 
Kohinoor Film Company Studios, hopend op 
een baantje.’ Op den duur kreeg hij enkele 
bijrolletjes, zoals in de eerste geluidsfilm van 
India, Alam Ara; hij overleefde als camera-
assistent en bioscoopportier. Vanaf 1945 
regisseerde hij films en hij maakte in 1950 
naam met Shavukkaru. In 1955 kocht hij een 
stuk land in Chennai, waar hij de Prasad Stu-
dio oprichtte. Hij bleef tot zijn dood in 1994 

films regisseren en produceren. De scripts 
werden veelal geschreven door de huidige 
minister-president, dr. M. Karunanidhi.  
Prasads zoon Ramesh richtte de filmlaborato-
ria op en vervolgens in 2005 de L.V. Prasad 
Film & TV Academy. Deze grootste privé-film-
opleiding in India (met vijftig studenten) 
bevindt zich op het terrein van de gelijk-
namige studio. Als opnamestudio is Prasad 
met drie sets vrij klein, maar Prasad heeft 
tevens, verspreid over het land, veertien 
geluidsstudio’s, twee centra voor visuele 
effecten en zes filmlaboratoria, die ook oude 
Indiase films restaureren. Harinaran: ‘Vijfen-
vijftig procent van alle Indiase films worden 
bewerkt bij Prasad; het is de grootste post-
productiestudio van Azië.’

Padhmini
Kutty Padhmini (50), dochter van een beken-
de actrice, begon als kindsterretje, werd film-
ster, trouwde regisseur Prabhu Nepal en is nu 
producent van televisiesoaps als Jayam, die 
worden uitgezonden door Sun-TV, Star-Plus 
en Jaya-TV en als remakes worden geprodu-
ceerd in andere Indiase talen (Telegu, Kanna-
da, Hindi en Malayam). Ze bedacht een nieu-
we formule om televisieseries op te nemen. 
In haar SUV met chauffeur en de manager 
van haar Vaishnaves Media Works (ruim hon-
derd personeelsleden) rijden we naar een 

leegstaand bedrijfsgebouw. In het trappen-
huis bereidt een man op een gastoestelletje 
thee voor de crew. Op de eerste verdieping 
gaan we een ruimte binnen waar uiteenlo-
pende sets – woon- en slaapkamers, een keu-
ken en een bar – zijn opgebouwd. Er lopen in 
totaal zo’n honderd mensen rond en er vin-
den tegelijkertijd meerdere opnames plaats. 
De sets lopen in elkaar over via open tussen-
ruimten, waar acteurs en actrices op stoelen 
en banken zitten te wachten. Padhmini: ‘Dit 
is de eerste keer in Zuid-India dat in één 
ruimte zes sets zijn gerealiseerd. De setregis-
seurs kunnen zo tussentijds met elkaar over-

leggen; dat scheelt ongeveer de helft in pro-
ductietijd. Het zijn opnames voor Krishna 
Cottage, een serie waarvan al 375 afleverin-
gen zijn uitgezonden. We proberen zo veel 
mogelijk scènes binnen te draaien; buitenop-
names zijn duur en voor veel locaties heb je 
toestemming nodig van de overheid of bij-
voorbeeld de luchthavenautoriteiten.’
Vervolgens rijden we via een kantoor in aan-
bouw – ‘onze nieuwe vestiging’ – naar een 
villa waar de kleine ‘Wave Worx xclusive 
sound effects studio’ is gevestigd. Padhmini 
participeert in dit bedrijf.
Mede-eigenaar K. Bharat: ‘In deze postpro-
ductiestudio nemen we geluidseffecten op en 
worden stemmen gedubd voor series en films. 
Met name grote sterren dubben hun eigen 
stem, omdat die onderdeel is van hun per-
soonlijkheid. De meeste acteurs en actrices 
hebben geen mooie stem. We hebben een 
dvd-collectie met zes miljoen geluiden en de 
modernste digitale apparatuur.’
Barat toont enkele trailers in de techniek-
ruimte met mengpaneel, die via een venster 
uitkijkt op een kleine, donkere opnameruim-
te met een microfoon die midden in de ruim-
te hangt en een monitor, zodat de dub-
artiest de beelden ziet. Vervolgens lopen we 
naar een opslagruimte vol spullen voor 
geluidseffecten: glazen armbanden, plastic 
buizen, potjes gevuld met bonen en rijst, 
bamboestokken, waterbakken, fietsbanden 
en lappen textiel.
Padhmini even later: ‘Mensen zijn verslaafd 
aan series en willen niet meer naar de bios-
coop. Je ziet zelfs mensen op trouwerijen met 
hun mobieltje bellen om te horen wat die dag 
is gebeurd. Bij films gaat het om helden, bij 
series om heldinnen. Televisiesterren zijn als 
familieleden die binnengehaald worden, film-
sterren zijn eerder halfgoden. De status van 
series is gestegen, veel filmacteurs werken er 
nu voor. Een minpunt is dat er amper sprake 
is van inhoudelijke ontwikkeling.’ n

wilde Meiyappan een eigen studio opzetten. 
Door stroomgebrek in Chennai – vanwege de 
oorlog – week hij uit naar zijn geboorteplaats 
Karaikudi. Daar bouwde hij in 1945 een grote 
loods. De materialen werden per trein vanuit 
Madras aangevoerd en er werden enkele films 
opgenomen. In 1948 werd de loods afgebro-
ken, de materialen werden terug naar Madras 
getransporteerd en op de huidige AVM-loka-
tie herbouwd.
Als we door de gang van het kantoorgebouw 
lopen, geeft Arjunan commentaar bij de foto-
galerij: ‘Iruvar was in 1947 het eerste sociale 
drama. In de jaren zestig werden de films 
vooral sociaaleducatief, zoals Kuladeivam, 
dat het hertrouwen van weduwen belichtte 
in een tijd dat het nog taboe was. Server 
Sundaram benadrukte het belang van gezins-
planning en inspireerde de gewone man 
ambitieus te zijn. In 1966 werd de eerste 
AVM-kleurenfilm geproduceerd.’ En bij een 
foto van een liefdesstel tegen een achter-
grond van Zwitserse bergen: ‘In de jaren 
tachtig werd de eerste film in het buitenland 
opgenomen.’
De vier zonen van Meiyappan, onder wie de 
huidige directeur M. Saravanan, kwamen 
vanaf de jaren zestig in de studio werken. 
Tot nu toe werden 167 films en bijna tiendui-
zend soapafleveringen opgenomen.
Film News Anandan over het familiebedrijf: 
‘Het is eigenlijk een tragedie. De ene na de 
andere broer vertrok na ruzie. Nu zet M. 
Saravanan het alleen voort.’
In Tamil Nadu zijn vier minister-presidenten 

na een (AVM)-filmcarrière overgestapt naar 
de politiek. Twee scriptschrijvers en twee 
filmsterren: MGR, ofwel M.G. Ramachandran, 
bekend om zijn bontmuts en zonnebril, was 
dertien jaar premier. Zijn minnares Jayalali-
tha was het tot vorig jaar. Van beiden bevin-
den zich in Tamil Nadu vele monumenten en 
muurschilderingen langs de wegen.

Kamat
Sudesh Kamat is film- en televisiecriticus 
voor de krant Hindu. Hij vertelt: ‘Tamil-films 
zijn de opvolgers van toneelstukken met 
mythologische thema’s, met zang en dans ter 
ere van de goden, die rondtrekkend werden 
opgevoerd. Mensen gingen vroeger vooral 
naar de films vanwege de songs, meestal der-
tig tot veertig. De stemmen werden op den 
duur geplaybackt door anderen, omdat het 
publiek voluptueuze acteurs en actrices met 
een lichtere huidskleur wilde zien, maar die 
konden lang niet altijd goed zingen. In de 
jaren zestig, met de opkomst van sociale dra-

ma’s en thema’s als armoede, speelde MGR 
vaak de verlosser, bijvoorbeeld als strijdbare 
riksjarijder die vecht tegen onrecht. Met zijn 
charisma verwierf hij een bijna goddelijke 
status, ook buiten de film, deels omdat hij 
veel voor arme mensen deed. Aanvankelijk 
werd de filmindustrie gedomineerd door de 
filmstudio’s, maar met de sterrenstatus van 
mensen als MGR gingen filmsterren de gang 
van zaken bepalen. Ze hadden honderddui-
zenden fans en werden onbetaalbaar. De hui-
dige premier van Tamil Nadu, M. Karunani-
dhi, schreef veel goede scripts. Hij en MGR, 
nu 88 jaar, hebben de film en politiek in 
Tamil Nadu sterk beïnvloed.’
‘Begin jaren tachtig werd door de verbeteren-
de infrastructuur de stem van de plattelands-
bevolking duidelijker gehoord in films met 
veel sociale ellende, theatrale thema’s als 
‘Moeder Aarde’ en vechtscènes om de men-
sen te vermaken. Eind jaren tachtig kwam 
door de opkomende middenklasse het fami-
liedrama op, met als bekende regisseur Mani 
Ratnam. Na de economische liberalisering in 
1991 verschenen door de komst van kabel- 
en satelliettelevisie snel meer televisieseries. 
Men ging nog amper naar de bioscoop. De 

filmindustrie zocht een nieuw publiek, men-
sen die niet naar familiesoaps keken: werklo-
zen, studenten en mannen die onderweg 
zijn: vechtfilms met plat, ruw taalgebruik en 
sexy vrouwen, die vallen op een onaantrek-
kelijke man, de loser, de stalker, die tot held 
wordt verheven. Naast de concurrerende 
populariteit van soaps, verscheen eerst 
videopiraterij en na 2000 cd-piraterij: distri-
buteurs kopen films snel op en brengen ze op 
cd uit voor de vele Indiërs in het buitenland. 
Die kopiëren ze en zo komen illegale film-
cd’s India binnen die zonder label onherken-
baar worden verspreid. Hierdoor zijn films 
soms al binnen een week vrijwel gratis thuis 
te zien. Het is een nieuwe vorm van crimina-
liteit die zich in een duister gebied afspeelt, 
zonder enig papierwerk; er is nog nooit 
iemand voor gearresteerd.’
De theaters verpauperden en nu moeten 
films het van een minimale omlooptijd heb-
ben, maar dan wel in zo’n 250 bioscopen 

Waarom zijn Bollywood-films 
wel en Tamil Movies niet 
bekend in het buitenland?
Harinaran: ‘Hindi is de nationale 
taal. Bovendien wonen er veel 
meer Hindi-sprekende Indiërs 
in het buitenland.’
Kamat: ‘Tamil Movies vinden 
hun oorsprong in de conserva-
tieve, bijna chauvinistische 
Tamil-cultuur, die ver af staat 
van westerse waarden en nor-
men. De rol van vrouwen is bij-
voorbeeld erg traditioneel en 
ondergeschikt. Toen actrice 

Kushbu in een interview pleit-
te voor veilige seks werden 
afbeeldingen van haar ver-
brand. De invloed van film-
sterren is nog erg groot in 
Tamil Nadu; de Hindi-cinema 
is zakelijker qua opzet, films 
worden efficiënter geprodu-
ceerd en tevens gericht op het 
buitenland. Zo speelde een 
bekende actrice in twee, drie 
jaar in wel vijftig films. Boven-
dien hebben de regisseurs en 
scenarioschrijvers er meer te 
zeggen.’

‘In iedere film zitten tegen-
woordig vechtscènes, die 
net als mooie landschap-

pen laaggeschoolde men-
sen aantrekken’

‘Televisiesterren zijn als 
familieleden, filmsterren 
zijn eerder halfgoden’

‘Films zijn soms al binnen 
een week vrijwel gratis 
thuis te zien’

Tamil Movies versus Bollywood
‘In Mumbai worden minder 

Hindi-films gemaakt dan 
Tamil-films in Chennai’

Opnamen van de televisieserie Sorgam bij de AVM-studio.

Een plaatselijke bioscoop. Actrice wordt tijdens opnamen van Sorgam gegrimeerd. Muurschilderingen van MGR en Jayalalitha in Tamil Nadu.

Filmposters op straat in Chennai.
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‘Ik hou niet van close-ups. In Voleurs de che-
vaux zit er maar één. Ik gebruik juist veel 
medium-shots. In mijn film is de natuur bijna 
een personage en op die manier kan ik die 
het beste laten zien.’ Micha Wald, filmmaker 
uit België, maakte met zijn eerste speelfilm 
dit jaar indruk in Cannes. Eerder maakte hij 
de korte film Alice et moi (2004), over een 
jongen die in de auto met zijn grootmoeder 
en haar twee vriendinnen telefonisch ruzie 
krijgt met zijn vriendin.
Voleurs de chevaux vormt een groot contrast 
met die film. Allang wilde Wald vertellen 
over twee keer twee broers. Het begon als 
idee voor een korte film. Het zou moeten 
gaan over het verzet in Polen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Een meisje zou gered 
moeten worden, het ging om de liefde. Maar 
de film kwam er niet. ‘Toen wilde ik er een 
novelle over schrijven. Dat lukte ook niet en 
ben ik Alice et moi gaan maken. Daarna was 

het tijd voor mijn eerste lange film. Ik had 
wel wat projecten in de kast liggen, maar die 
waren te groot voor een eerste film, ze waren 
ook te duur. Dat moest ik gewoon niet doen. 
Het is geen bescheidenheid, hoor. En toen 
kwam het verhaal van de broers terug.’
‘Ik weet niet meer waarom ik zo graag over 
die broers wilde vertellen. Het is gewoon zo. 
Maar met de oorlog had ik het wel gehad. 
Daarom ben ik nog verder teruggegaan in de 
tijd. Vier jaar lang heb ik af en aan gewerkt 
aan Voleurs de chevaux. Daarna was de puzzel 
af. Zo voelt het echt. Ineens klopte het.’

PAARDENDIEVEN
Wald deelde zijn verhaal, dat zich afspeelt in 
negentiende-eeuws Oost-Europa, op in drie 
hoofdstukken. ‘Lui’ (‘hem’), ‘Eux’ (‘zij’) en 
‘La traque’ (‘de jacht’). Het eerste deel 
begint met Roman en Elias, gespeeld door 
Grégoire Colin en de jonge François-René 
Dupont. Ze stelen paarden. Als beesten leven 
ze in het woud, ze waren rond en lokken de 
dieren. Kruipend, als roofdieren sluipend, 
naderen ze de paarden van twee andere 
broers, Jakub (Adrien Jolivet) en Vladimir 
(Grégoire Leprince-Ringuet). Die zijn in de 
rivier aan het baden, stoeien wat. Wanneer 
ze Roman en Elias er op hun paarden vandoor 
zien gaan, stormen ze het water uit, probe-
ren iets te doen, roepen. Roman hoort het. 
Hij draait om. De achtervolgende Vladimir 
grijpt hij al rijdend bij zijn nek, breekt dat in 
de vlucht. Het geluid is hard, het levenloze 
lichaam van de jongen slaat tegen de grond. 
Wald koppelt indringend geweld aan vele 
shots van wuivende bomen, kabbelend water, 
de steppen die er woest bij liggen.
‘Film moet je op groot doek zien. En daarom 
vind ik close-ups zo agressief. Het haalt mij 
uit het verhaal in plaats van dat ik erin mee-
genomen word. Daarom hou ik niet van films 

als Ordet [Carl Theodor Dreyer, 1955].’ Weid-
se shots dus. Ruimte voor die natuur. Wald 
kan zich wel voorstellen dat tussen al dat 
groen een medium-shot van bijvoorbeeld 
Colin toch erg close voelt. Maar dat komt ook 
door de intensiteit van diens blik, denkt hij. 
De Franse acteur bereidt zich graag lang voor 
op een film. ‘Maar natuurlijk kan dat niet 
altijd. Acteurs zijn druk bezet. De jonge jon-
gen die Elias speelt had alle tijd van de 
wereld, hij was hiervoor nog geen acteur. 
Maar gelukkig kon ik met de anderen ook 
veel tijd doorbrengen. Ik weet zeker dat de 
film anders een ramp was geworden. We gin-
gen zwemmen, gewoon voor de lol. De trai-
ning voor het vechten en het paardrijden 
kostte veel werk.’

PUZZEL
Walds puzzel gaat heen en weer in de tijd. 
Want de dood van Vladimir is niet het laatste 
wat van hem te zien is. Wald schakelt terug 
in de tijd en toont de hel waarin Vladimir en 
Jakub terechtkomen, de wereld van de 
kozakken. Jakub (‘Lui’), met het sterke, 
pezige lijf, houdt zich staande, leeft op zijn 
woede, zijn zwakkere broer kan dat niet. 
Evenveel aandacht is er een hoofdstuk later 

voor de andere twee. En in ‘La traque’ ont-
staat een nieuw broederkoppel. ‘Ik wilde een 
heldere film maken. De constructie mag geen 
verwarring zaaien. Ik wilde dat snel duidelijk 
werd wat het verhaal zou zijn. Eerst had ik 
de rivier als een soort grens in mijn verhaal 
geschreven. Maar dat heb ik weer laten 
varen. Het doet er helemaal niet toe.’
In het tweede deel zit een vrij expliciete 
scène, waardoor de intense relatie tussen 
Elias en Roman (‘Eux’) duidelijk wordt. De 
jongen loopt moeilijk, de oudere broer ver-
zorgt hem op het benauwende af. Wald toont 
waarom. Elias is goed met dieren. Paarden 
lokt hij met een enkel geluid. Dat doet hij 
ook met een bok. Het vervaarlijke dier komt 
op de jongen af. Het is Romans schuld dat 
het dier schrikt en Elias op zijn horens 
neemt. Dat overleeft hij ternauwernood. 
Schuldgevoel bindt de broers dus, minstens 
zo veel als liefde. Heeft Wald overwogen om 
die emoties abstracter te houden, niet zo uit 
te leggen? ‘Nee, het is een van mijn favoriete 
scènes. Ik wil graag uitleggen waarom ze 
doen wat ze doen. Er is al zo veel onbekend. 
Waar het verhaal zich precies afspeelt, bij-
voorbeeld. Er zijn geen ouders, er is weinig 
context. Waarom Roman zo bezitterig is, 

moest er dus in. Mijn producent heeft me wel 
gevraagd om de bokscène te laten varen, 
maar dat heeft een veel praktischer aard. 
Bokken kun je niet trainen en dus was het 
gevaarlijk. Een echte volwassen bok kon 
gewoon niet. We hebben dus een babybok 
genomen, dat kon ook wel omdat de jongen 
zelf ook klein is. Maar we moesten de bok 
toch ook zo filmen dat hij er erg gevaarlijk 
uit zag. In het echt was het dus een schattig 
beestje. Evengoed was het een nachtmerrie 
om die scène te draaien.’

WRAAK
‘Wraak vormt de structuur van mijn film. Dat 
is het motief, net als in westerns. Dan heb je 
de love story, namelijk de liefde tussen de 
broers. Het contrast tussen de twee kozak-
kenbroers die duidelijk en ongecompliceerd 
van elkaar houden tegenover de mysterieuze 
Colin en zijn jonger broertje. Dat is het 
thema. Toch, meer dan dat ik een western, of 
eigenlijk een eastern, heb gemaakt vind ik 
het een avonturenfilm. Daar hou ik van.’
Wald laat de twee sterkere broers van beide 
paren vrij nadrukkelijk de jongere of zwakke-
re redden. Allebei hebben ze een scène waar-
in ze door de oudere toegesproken worden 

met slechts één woord, ‘respire’ – ‘adem’. 
‘Dat betekent niets speciaals voor mij. Ik 
werk vaak intuïtief. Ik heb het dus niet 
bewust zo in mijn script staan en al helemaal 
niet voor een of andere interpretatie ervan 
geschreven. Het is een normaal woord. En ik 
had het twee keer nodig.’
De muziek van de film is opvallend. De 
klanken doen soms Arabisch aan, dan weer 
Hebreeuws. Wald: ‘Ik hoorde die muziek 
toen ik achttien was op de radio. Ik heb het 
gekocht en sindsdien wilde ik het gebrui-
ken. De muziek is van Stephan Micus. De 
taal waarin gezongen wordt is fake, daar-
door klinkt het ook als van alles door 
elkaar. Ik heb de film niet speciaal voor de 
muziek gemaakt maar voor mijn volgende 
film, een vervolg op Alice et moi, wil ik toch 
weer dezelfde muziek gebruiken. Ik vind 
het zo mooi.’ n

MICHA WALD OVER VOLEURS DE CHEVAUX
Een avonturenfilm. De jonge Belgische 

regisseur Micha Wald zegt dat hij dat 
voor ogen had met zijn eerste speel-

film Voleurs de chevaux. ‘Ik wilde over 
broers vertellen, broederliefde. Waar-

om weet ik niet meer.’
Gerlinda Heywegen

‘IK WILDE EEN HELDERE 
FILM MAKEN. DE CON-

STRUCTIE MAG GEEN 
VERWARRING ZAAIEN’

Voleurs de chevaux België/Frankrijk/Canada 2007  regie en 
scenario Micha Wald camera Jean-Paul de Zaeytijd montage 
Susana Rossberg geluid Véronique Gabillaud muziek Stephan 
Micus production design André Fonsny productie Jaques-
Henri Bronckart en Olivier Bronckart distributie Filmmuseum 
duur 85’ met Grégoire Colin, Adrien Jolivet, François-René 
Dupont, Grégoire Leprince-Ringuet

‘IK VIND CLOSE-UPS 
AGRESSIEF’

‘W-R-A-A-K-V-O-R-M-T-D-E-S-T-R-U-C-T-U-U-R’

Micha Wald
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Hammy de Beukelaer: ‘Ik sta achter 
de bar in mijn café. Komen er drie 
keurig nette heren binnen, rond 
1960 moet dat zijn geweest. Aan 

hun kleding kon je al zien dat het Italianen 
waren. “Zit u hier al lang?”, vroegen ze. “Ja, 
ik ken de buurt wel”, zei ik. De Wallen hè, 
daar ging het ze om. “We gaan hier een film 
maken. Zou u ons daarbij kunnen begelei-
den?” Dat waren regisseur Luciano Emmer en 
mister Luciano Perugia, de productieleider. 
Meisje achter het raam heette die film. Ik heb 
er veel bij gedaan. Ik kende alle mensen en 
alle huizen, ik regelde dat allemaal voor ze. 
Een stukje productie. Ik kreeg ook nog een 
rol. Emmer zei: “Je wordt de man van Marina 
Vlady.” Nou ja, haar souteneur werd ik. Ze 
krijgt een affaire en daar kom ik achter. Ik 
moest een vechtpartij op de Achterburgwal 
doen en een achtervolging. Dat is heel goed 
gegaan. En op die manier ging het eigenlijk 
altijd. Gewoon doen, huppekee.’

Snorders
‘Bij een opname voor Meisje achter het raam 
stonden een stuk of zes snorders in de weg, 
illegale taxi’s. Ik zeg: jongens, jullie krijgen 
de man een tientje – toentertijd een hoop 
geld – als jullie even vijftig meter verderop 
gaan staan, want er moet hier worden 
gefilmd. Een van hen antwoordde: “Vuile 
lelijke apenkop, zal ik je effetjes in mekaar 
tremmen?” Ik zeg: “Doe je raampje eens 
open.” Hij doet zijn raampje open en toen 
heb ik dus even niet opgelet, een fout van 

me. Heb je wel eens van een bullepees 
gehoord? Een stierenlul? Dat is een keihard 
slagwapen. En daarmee kreeg ik me toch een 
ram voor m’n harses. Bloeden, bloeden, niet 
te kort. Frans Weisz liep ook bij die film rond, 
als assistent. Hij was, geloof ik, ook wel met 
het verkeer bezig, maar een beetje anders 
dan ik.
Ik kende het verhaal van de film niet echt. 
Het woord ‘script’ had ik wel eens gelezen, 
maar gehoord had ik het nog niet vaak. In elk 
geval ging het over mijnwerkers die elke 
week naar Amsterdam kwamen om, zeg maar, 
hun behoefte te doen. Lino Ventura was er 
één van en Marina Vlady zat achter het raam. 

Gezien heb ik Meisje achter het raam ook niet, 
die mocht van de Filmkeuring niet worden 
vertoond. Want je stapt in de film vanaf het 
Centraal Station zo de hoerenbuurt binnen. 
Nou is dat toevallig in het echt ook zo: als je 
het station uitkomt en je gaat de brug over, 
sta je op de Achterburgwal en op de Zeedijk.
Ik was toen nog geen stuntman. Welnee. Het 
stuntvak bestond helemaal niet in Neder-

land. Er was wel een voorspel, waardoor ik 
erin ben gerold. Ik had in 1956 mijn eerste 
café, op de Prins Hendrikkade, bij de Sint 
Nicolaaskerk. Dat was in de uitgaansbuurt, 
acteurs en actrices vertoefden daar toenter-
tijd graag. Ze kwamen ook graag bij mij in 
het café. Fred Oster ook, een grote producent 
bij de AVRO. Op een keer vertelt hij dat Wal-
ter van der Kamp boksers zocht voor Requiem 

Harmen de Beukelaer (1930) werd als jongetje al Hammie genoemd, 
vanwege zijn postuur. Bij de film werd dat Hammy. Hij rolde midden 
jaren vijftig vanuit zijn Amsterdamse café het stuntwerk in. The Last 

Blitzkrieg was zijn vuurdoop – letterlijk. Voor de Floris-serie formeerde 
hij een echt stuntteam, opgebouwd uit stamgasten. ‘Alles ging op de 

bluf. Maar de anderen wisten nog minder hoe het moest.’
Annemieke Hendriks’

‘Ik heb balletjongens  
van de trap leren vallen’

De pioniers: Hammy de Beukelaer
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‘Heb je wel eens van een bullepees gehoord? Een stierenlul? 
Daarmee kreeg ik een ram voor m’n harses’

Setfoto De Mounties Show
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voor een zwaargewicht. Voor de AVRO-televi-
sie, met Ko van Dijk als bokser, Ton van 
Duinhoven als zijn manager en noem maar 
op. Ik maak een afspraak met meneer Van 
der Kamp en die vraagt, heb je dan gebokst? 
Ik zeg ja. Hij zegt, maar ik zie niks aan je. Ik 
zoek jongens met platte neuzen en bloem-
kooloren. Ik zeg: “Ik zal tegen Fred Oster 
zeggen dat je wordt bedankt.” Hij zegt: 
“Fred Oster? Wacht even, dan maak ik je 
gangster.” Zo kreeg ik een rolletje. Hij is 
later nog getuige geweest bij mijn huwelijk.
En dan zien ze je, hè? Ik schijn een imposan-
te figuur te zijn geweest, in mijn bouw en zo. 
Uit de kluiten gewassen. En niet te bijde-
hand, gewoon lekker rustig, aardig en lief 
tegen iedereen. Zo heb ik mijn zoon Willem 
ook opgevoed. En hij weer de kleine Hammy, 
mijn kleinzoon. Nooit geen ruzie maken. 
Maar als ze aan je oren trekken, moet je ze 
radicaal slopen. Maar dan ook heel radicaal. 
Meteen afleren voor de volgende keer.’

Vechtpartijtje
‘Als stuntman ben ik met een bed en een 
fiets begonnen. Het woordje ‘team’ kende je 
hier toen nog niet, want ik was de enige. Te 
hooi en te gras deed ik een raar vechtpartij-
tje voor de televisie of voor De Jantjes in het 
theater bij Beppie Nooij. Ik heb balletjongens 
van de trap leren vallen. Alles ging op de 
bluf, want ik wist niet hoe het moest. Maar 
de anderen wisten nog minder hoe het 
moest. En zo rolde het verder.
We spreken nu van de jaren vijftig, toen hier 
amper speelfilms werden gemaakt. Wel waren 
er Amerikanen die hier hun films kwamen 
opnemen. Arthur Dreifuss is een televisiese-
rie komen maken, Secret File USA, en daarna 
een grote speelfilm, The Last Blitzkrieg.
Kijk, dit is ook weer een voorspel: op een 
gegeven moment komt Harry Bos naar me 
toe, bokskampioen van Nederland en een 
vriend van me. Ham, zegt hij, kun jij met mij 
meegaan naar Krasnapolsky? Er worden men-
sen gevraagd voor een Amerikaanse oorlogs-
film. Ik zeg, ik heb net een café geopend, ik 
kan niet weg. Maar ik laat me overhalen. 

Komen we bij Krasnapolsky, staan daar hon-
derd man te wachten. Ik dacht: wat gebeurt 
hier? Het ging van: Wie spreekt er Engels? 
Gaat u daar maar staan. Wie spreekt Duits? 
Daarheen graag. En wie spreekt beide? Ik zeg 
tegen mister Ford, de casting-director: “Ik 
spreek die talen wel. Ik heb de oorlog meege-
maakt. Niet tot in de perfectie, maar...” 
Vraagt hij, kun je met wapens omgaan? “Ja.” 
Ik dacht: nou lieg ik, feitelijk. Maar zo kreeg 
ik de rol van instructeur. Er moest in die 
film, The Last Blitzkrieg, namelijk een infil-
tratie plaatsvinden van Amerikanen in het 
Duitse leger.
We maken die opnamen op de Harskamp. 
Komt er een bus met studenten aan, voor de 
figuratie. Dat waren vervelende jongens. Ze 
hadden kisten bier bij zich, ze dachten er een 
geintje van te maken. Die mister Ford komt 
naar me toe en vraagt me of ik die lieden in 
bedwang kan houden. Ik heb toen een Ame-
rikaans officiersuniform aangetrokken, met 
drie strepen zus en drie strepen zo. Met een 
machinepistool in de hand ben ik op de stu-
denten afgelopen. Ik zeg: “Jongens, luister, 
dit is een film. Hier moet worden gewerkt. 
Kisten bier: daar opstapelen.” Ik kreeg ze 
onder de knoet, hoor. 
Van het één kwam het ander. Op een gege-
ven moment was ik de dubbel van Van John-
son, de hoofdrolspeler. Ik heb twee dagen 
naast hem gelopen om zijn loopje te leren. 
Het zat zo: je had een stand-in en je had een 
dubbel. De stand-in kwam in actie als de 
camera en het licht gesteld moesten worden. 
Maar ik moest met een jeep in het militaire 
kamp Crailo door een brandend stenen 

gebouwtje heen rijden. Hoe dat ging? Het 
ging fout, natuurlijk. Ik ging er doorheen, 
hoor. Maar wel bont en blauw, een steen door 
m’n kanis en mijn schouders... o godnogan-
toe. Ik dacht: zo moet het niet. Maar zo ging 
het vroeger. Je zei dat je het kon, want 
anders namen ze een ander. Dit was dus fei-
telijk mijn eerste stunt.’

Rijk
‘Zo deed ik tien jaar lang van alles bij de film 
en de televisie. Ik was zes maanden figuratief 
acteur, een komisch typetje, in de AVRO-tele-
visieshow Kijk die Rijk, met Henk Molenberg 
en Adèle Bloemendaal. Dat was rond 1960, 
toen Rijk de Gooyer gebrouilleerd was met 
zijn partner Johnny Kraaykamp. Ik droeg in 
die tijd van die geruite jasjes, ik had ze in 
alle kleuren. Ik deed maffe dingen. Komen ze 
met een boot aanvaren en dan duik ik inenen 
uit de zee op en vraag ik de weg naar Den 
Helder of zo. Of ik lig als loodgieter in de 
badkuip, met een behoorlijke lap tekst. 
Opname – ben ik mijn tekst kwijt. 
Ik deed van alles, ik werd toentertijd veel 
gevraagd. Ook op het toneel, met groten als 
Han Bentz van den Berg en Paul Steenber-
gen. Ik heb zelfs Shakespeare gedaan – nou 
ja, ‘gedaan’... Maar een beetje acteren, dat 
lukte me ergens wel. Kinderseries deed ik 
ook. Een grote rol had ik in een televisiefilm 
over jeugdprostitutie. Ik speelde de pooier. 
Ja, alweer een pooier. Ze dachten dat je dat 
wel kon, als je van de Wallen kwam.
In films deed ik ook wel eens een vechtpartij. 
Bijvoorbeeld met een Duitse bokser die 
acteur was geworden en die me dwars door 

het openhaardvuur heen slaat... Of ik daar 
goed uitgekomen ben? Je merkt toch niks 
aan me? Of wel? Nou goed, je deed maar wat 
toentertijd, huppekee.
Op een gegeven moment dacht ik: hoe kom 
ik nou aan een team? Want daar was vraag 
naar gekomen, zo halverwege de jaren zestig. 
Nu had ik alle soorten klanten in het café. 
Niet alleen acteurs en televisiemensen, maar 
ook verhuizers, kelners, portiers. Daar zaten 
sportjongens tussen. Ze vroegen me wel eens 
over de bar: “Kun jij niet wat voor ons ver-
sieren?” Ik zei: “Oké, we gaan een team 
oprichten. En dan trainen, trainen, trainen.” 
Kijk, hier hangt een foto: springen we van de 
ene treinwagon op de andere. In de Coenha-
ven stonden lege treinstellen, die gebruikten 
we daarvoor.

Toen we van het Centraal Station het water 
in doken, was de Panorama erbij, de kranten 
schreven er uitgebreid over. Die gebeurtenis 
was onze entree als stuntteam naar de film- 
en televisiewereld. De Libelle belde – ja joh, 
wilde toestanden met die vrouwenbladen, 
oeioeioei. Het was natuurlijk nieuw voor 
Nederland, een stuntteam.’

Floris
‘Eind jaren zestig komt producent Max 
Appelboom naar me toe. “Wij gaan een film-
serie maken en u heeft een team.” Een rid-
derserie, zegt hij. Nou ben ik altijd verzot 
geweest op cowboy- en ridderfilms en -boe-
ken. En toevallig deed ik sinds een paar 
maanden met die jongens van me bij de trai-
ning ook elke week een paardrijles. “Er moet 
in worden geschermd”, zegt Appelboom ver-
der. Dat oefenden wij onder mekaar altijd in 
het Bosplan. Ik heb hem er nog op gewezen 
dat die ridders niet schermden, maar met 
zwaarden vochten, maar huppekee. Dat was 
dus Floris, van Paul Verhoeven.
Al na de eerste draaidag werden we gevraagd 
of we ook andere dingen wilden doen dan 
stunts. Helpen met de techniek, decors bou-
wen, figuratie. Want wij stonden maar te 
wachten op de set totdat we aan de beurt 
waren. Uiteindelijk hebben die jongens van 
me dertien maanden op de set van Floris 

gewerkt, elke dag. Het was een erg mooie 
tijd.
Toen die ene aflevering was uitgezonden 
waarin ze vastgebonden op de molenwieken 
rondjes draaiden, moest iedereen opeens op 
zo’n molen. Uit Italië kwamen ze bij ons, met 
de zanger Little Tony – een soort Gordon was 
dat – om ook aan een molenwiek te worden 
rondgedraaid. Zogenaamd dan, want wij 
deden dat voor de acteurs. Het was uniek. 
Wat, Het geheim van Delft? Nee, die film ken 
ik niet. Annie Bos? Een actrice die zelf op 
zo’n wiek ronddraait, dat is nieuw voor me. 
In 1917, hoe is het mogelijk.

‘Ik schijn een imposante 
figuur te zijn geweest. En 
niet te bijdehand, gewoon 

lekker rustig, aardig en 
lief tegen iedereen’

‘Ik moest met een jeep 
door een brandend ste-
nen gebouwtje heen rij-
den. Hoe dat ging? Fout, 
natuurlijk’

Tijdens het Nederlands Film Festival 
kreeg Annemieke Hendriks de 

Louis Hartlooper Prijs voor de Beste 
Filmpublicatie uitgereikt voor haar 

boek De pioniers – Interviews met 14 
wegbereiders van de Nederlandse 
cinema. De prijs, die bestaat uit de 

Louis Hartlooper Penning en een 
‘Zwarte Spiegel’ (een referentie aan een 

oudheidkundig zienersritueel), is bedoeld 
voor publicaties die ‘een eminente 

bijdrage leveren aan het denken over 
cinema en aan de verdieping van de 

filmcultuur in Nederland’. De prijs werd 
uitgereikt door Jean van de Velde namens 

het Louis Hartlooper Genootschap, 
bestaande uit filmmakers en cinefielen. 

Voorzitter van de zevenkoppige jury was 
Niek Koppen.

Uit het juryrapport: 
‘Dit boek verscheen niets te vroeg, want een aantal van de vaak 
hoogbejaarde geïnterviewden is inmiddels overleden. De pioniers 
munt uit door de grondige research en de keuze van de geïnter-
viewden: van Paul Kijzer tot Johan Heesters, van Theun de Vries 
tot Mary Dresselhuys. Het boek biedt een unieke kijk op de begin-
jaren van de Nederlandse filmindustrie, jaren vol experimenten 
en onzekerheden. Die pioniersjaren hebben een duidelijke invloed 
gehad op de huidige Nederlandse filmcultuur. De pioniers is 
daarom van grote cultuurhistorische waarde en een aanwinst voor 
de schrijvende filmcultuur. Filmtijdschrift Skrien, dat dit ‘project’ 
ondersteunde, verdient hiervoor alle lof. (...) In het titelverhaal 
uit de bundel Music for Chameleons vertelt Truman Capote dat 
ook schilders als Gauguin, Van Gogh en Renoir een zwarte spiegel 
gebruikten. Men trok het veld in, keek dan net zo lang in de zwarte 
spiegel tot alle kleuren van het netvlies verdwenen waren en nam 
daardoor, als men zijn blik op de omgeving richtte, de kleuren 
weer als nieuw en in al hun hevigheid waar. Het boek van Anne-
mieke Hendriks heeft hetzelfde effect. Haar interviews maken dat 
je met een nieuwe, andere blik naar ons filmverleden kijkt.’

De Pioniers wint   prijs beste filmpublicatie

Setfoto A Bridge too Far.

De Beukelaer (links) doet met stuntmaatje vechtscene voor op de set van Het gangstermeisje
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Zelf hing ik niet in de molen. Ik heb het voor-
gedaan. Maar ik had een te groot postuur 
voor die scène, voor die acteur. Ik heb wel 
een echt rolletje in Floris gespeeld. Als de 
kanonnier, een soort slavendrijver van het 
kanon. Hij explodeert op het laatst. Nee, ik 
niet, het kanon. Ik stap in een val, een lus, en 
word dan aan mijn been omhoog de boom in 
getrokken. Ik moest iets roepen als “O, mijn 
been!” Nou komt het mooiste: ik moet dan 
door mijn jongens, die de kanonbemanning 
spelen, in beeld op een brancard worden weg-
gedragen, tien of vijftien meter ver. Ik woog 
toen honderdtwintig kilo. Hebben ze geen 
“stop” geroepen. Op een gegeven moment 
waren we minstens honderd meter weg. Een 
geintje van Verhoeven. Met dat zware lichaam 
van mij – Verhoeven en dat hele zootje achter 
de camera lagen in een deuk.
Rutger Hauer, die Floris speelde, sprong een 
keer vanaf het kasteel naar beneden in de 
slotgracht. Doodlink. Wij boden hem aan dat 
we eerst de bodem zouden afgrazen, dat 
doen we altijd. Nee hoor, hij sprong. Hij 

kwam verkeerd terecht. Roekeloos was hij. 
Later bij Flesh & Blood wilde hij helemaal 
geen stunts meer doen, heb ik begrepen. 
Maar daar waren wij als bedrijf niet meer bij.
Paul Verhoeven is een vakman. Ik heb toen-
tertijd tegen hem gezegd: jij hoort in Ameri-
ka thuis. Maar Paul is ook een man bij wie 
alles kan als hij je nodig heeft en du moment 
dat hij je niet meer nodig heeft, is het ook 
over.
Later is Paul met Dicky Beer in zee gegaan. 
Dicky is een leerling van mij. Ik moet eerlijk 
zeggen, Dicky durft alles en hij kan ook alles. 
Maar toen hij nog bij mij was, stond hij een 
keer kaartjes uit te delen met wat hij alle-
maal kon. De landverraaier. Grapje. Ik ben 
toen wel met hem gebrouilleerd geraakt, 
maar nu praat ik weer met hem, hoor. Hij 
heeft in Amsterdamned die stunts met de 
boten gedaan, die over Bert Haanstra’s Fanfa-
re-schuitje in de gracht vliegen. Iedereen 
denkt dat er iemand in zit, maar die boten 
zijn gewoon met stikstof afgeschoten. Dat 
doen wij nu ook, hoor.’ 

Routine
‘Mijn devies is: raak nooit in de routine. Als 
het vijf keer goed gaat, kan de zesde keer net 
fataal zijn. Ik heb het zelf meegemaakt. Met 

een auto het water in, schiet mijn stoel los. 
Had ik voor één keer niet gecontroleerd of ze 
die stoel met een kabel hadden vastgezet. Ik 
heb twee nieuwe knieën. Kijk maar, japen 
van twintig centimeter. 
Mijn neus is drie keer gebroken geweest. Een 
keer achterover uit een auto, over de straat-
stenen, dat waren dertien hechtingen in 
mijn hoofd. En hier heb ik drie hechtingen, 
daar nog een litteken, hier boven mijn wenk-
brauw nog wat en een beschadigde ruggen-
wervel... Nee, daaronder gaat alles goed, 
hoor. Wel heb ik nu een hernia. Maar dat is 
buiten het werk om gebeurd, bij een auto-
ongeluk in Spanje, waar ik woon. Heb je van 
alles geflikt in je leven dat redelijk goed is 
afgelopen, en dan vliegt iemand uit de bocht 
tegen je aan.’ n

Dit is de ingekorte versie van een interview uit mei 2006, dat 
integraal staat afgedrukt in De pioniers – Interviews met 14 
wegbereiders van de Nederlandse cinema, International Thea-
tre & Film Books (in samenwerking met Skrien en het Film-
museum) ISBN 906403 6993, met portretfoto’s van Bob Brons-
hoff en tot stand gekomen met financiële bijdragen van het 
Nederlands Fonds voor de Film en het ThuisKopieFonds. Eer-
dere afleveringen van Annemieke Hendriks’ serie De pioniers 
verschenen tussen april en december 2003 in Skrien.

‘Toen we in Floris vastgebon-
den op de molenwieken rond-
jes draaiden, moest iedereen 

opeens op zo’n molen’

Genoemde films 
 1917 Het geheim van Delft – Maurits Binger
 1954-55  Secret File USA televisieserie – Arthur Dreifuss
 1959  The Last Blitzkrieg – Arthur Dreifuss
 1959  Requiem voor een zwaargewicht televisiefilm – Walter van der Kamp
 1961  La ragazza in vetrina (Meisje achter het raam) – Luciano Emmer
 1969 Floris televisieserie – Paul Verhoeven
 1985  Flesh & Blood – Paul Verhoeven
 1988  Amsterdamned – Dick Maas

Setfoto La ragazza in vetrina

Setfoto Floris
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István Gaál
74, BUDAPEST, 25 SEPTEMBER,  

NA EEN LANGE ZIEKTE

Hongaars regisseur. Maakte sterk 
geformaliseerde en allegorische 
films, die mede opvielen door een 
mild kritische houding tegenover 
het communistische regime. Won 
met zijn eerste kleurenfilm Maga-
siskola/De valken (1970) de Juryprijs 
van het festival van Cannes en zat 
het volgend jaar zelf in de jury. Ook 
daar in competitie met Cserepek 
(1980). Debuteerde in 1963 met Cur-
rent/Sodrásban. Overige films: The 
Green Years/Zöldár (over de stali-
nistische periode begin jaren vijftig; 
1965), Keresztelö/Doop (1968), Holt 
vidék/Dood landschap (1972), Lega-
to (1978), Éjszaka (1989) en de mid-
dellange film Római szonáta (1996). 
Zijn roman A ménesgazda/The Stud 
Farm werd verfilmd door András 

Kovács (1978).

Charles B. Griffith
77, SAN DIEGO CA, 28 SEPTEMBER, 

HARTAANVAL

Amerikaans scenarioschrijver en 
regisseur. Huisscenarist van Roger 
Cormans American International 
Pictures (AIP) regisseerde zelf For-
bidden Island (1959), Eat My Dust! 
(1976), Up from the Depths (1979), 
Dr. Heckyl and Mr. Hype (1980), 
Smokey Bites the Dust (1981) en Wi-
zards of the Lost Kingdom II (1989). 
Schreef onder meer Attack of the 
Crab Monsters (ook als acteur; Cor-
man, 1957), Not of This Earth (Cor-
man, 1957), A Bucket of Blood (Cor-
man, 1959), Beast from Haunted 
Cave (Monte Hellman, 1959), The 
Little Shop of Horrrors (ook in vijf 
bijrollen; Corman, 1960), Creature 
from the Haunted Sea (Corman, 
1961), The Wild Angels (Corman, 
1966) en Death Race 2000 (Paul Bar-
tel, 1975). Produceerde Ghost of the 
China Sea (Fred F. Sears, 1958). Als 
acteur ook in It Conquered the 
World (Corman, 1956), Atlas (Cor-

man, 1961), Hollywood Boulevard 
(Joe Dante en Allan Arkush, 1976) en 

Eating Raoul (Bartel, 1982).

George Grizzard
79, NEW YORK, 2 OKTOBER, LONGKANKER

Amerikaans acteur, voluit George 
Cooper Grizzard Jr.. Bekendst van 
zijn werk op Broadway en voor tele-
visie. Belangrijkste filmrollen: From 
the Terrace (Mark Robson, 1960), 
Advise & Consent (Otto Preminger, 
1962), Happy Birthday, Wanda June 
(Robson, 1971), Comes a Horseman 
(Alan J. Pakula, 1978), Firepower 
(Michael Winner, 1979), Seems Like 
Old Times (Jay Sandrich, 1980), 
Wrong Is Right/The Man With the 
Deadly Lens (Richard Brooks, 1982), 
Bachelor Party (Neal Israel, 1984), 
Wonder Boys (Curtis Hanson, 2000), 
Small Time Crooks (Woody Allen, 
2000) en Flags of Our Fathers (Clint 

Eastwood, 2006).

Joachim Hansen
77, BERLIJN, 13 SEPTEMBER, HERSENBLOEDING
Duits acteur, pseudoniem van Joa-
chim Spieler. Top-billed als vliege-
nier Hans-Joachim Marseille in zijn 
filmdebuut Der Stern von Afrika (Al-
fred Weidenmann, 1957). Voorts on-
der meer Hunde, wollt ihr ewig le-
ben? (Frank Wisbar, 1959), Und ewig 
singen die Wälder/En eeuwig zingen 
de bossen (Paul May, 1959), Das 
Erbe von Björndal (Gustav Ucicky, 
1960), Wenn die Heide blüht (Hans 
Deppe, 1960), Via Mala (May, 1961). 
Later vooral in internationale pro-
ducties, vaak als slechte Duitser: La 
grande vie/Das kunstseidene Mäd-
chen (Julien Duvivier, 1960), Paris 
brûle-t-il?/Is Paris Burning? (René 
Clément, 1966), The Bridge at Re-

magen (John Guillermin, 1969), Le 
vieux fusil (Robert Enrico, 1975), Une 
femme à sa fenêtre (Pierre Granier-
Deferre, 1976), The Eagle Has 
Landed (John Sturges, 1976), The 
Boys from Brazil (Franklin J. Schaf-
fner, 1978) en Steiner – Das eiserne 
Kreuz, 2. Teil/Cross of Iron II/Break-
through (Andrew V. McLaglen, 1979). 
Speelde veldmaarschalk Jodl in de 
miniserie The Winds of War (Dan 

Curtis, 1983).

Leo de Hartogh
91, DEN HAAG, 5 OKTOBER,  
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Nederlands acteur. Speelde op 19-
jarige leeftijd op Texel de hoofdrol 
tegenover Rini Otte in de min of 
meer avant-gardistische speelfilm 
Jonge harten (Charles Huguenot 
van der Linden en H.M. Josephson, 
1936). Daarna te zien in de vooroor-
logse speelfilms Klokslag twaalf 
(Léo Joannon, 1936), Rubber (Ge-
rard Rutten en Johan de Meester, 
1936), Zomerzotheid (Hans van 
Meerten, 1936) en De man zonder 
hart (Joannon, 1937). Zou de hoofd-
rol spelen in Ruttens nooit gemaak-
te Van ’t een komt ’t ander en had 
een optie voor een zevenjarig Holly-
wood-contract, toen de oorlog uit-
brak. Ging op theatertournee door 
Nederlands-Indië en belandde daar 
in Japanse gevangenschap. Daarna 
in de films Sterren stralen overal 

(Rutten, 1953), Kleren maken de 
man (Georg Jacobi, 1957) en Meneer 
Klomp (Otto Jongerius, 1978), als-
mede de korte film Total Loss (Sa-
muel Meyering, 1967). Getrouwd ge-
weest met actrice Teddy Schaank, 

vader van actrice Linda van Dyck.

Richard T. Heffron
76, SEATTLE, 27 AUGUSTUS,  
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Amerikaans regisseur. Speciali-
seerde zich na de concertdocumen-
taire Fillmore (1972) vooral in televi-
siefilms en enkele eigenzinnige ac-
tiefilms. Debuut: Newman’s Law 
(1974). Daarna Trackdown (1976), 
Futureworld (1976), Outlaw Blues 
(1977), Foolin’ Around (1980) en de 
verfilming van Mickey Spillane’s I, 

the Jury (1982).

Marcel Marceau
84, CAHORS, LOT, 22 SEPTEMBER, 

DOODSOORZAAK ONBEKEND

Frans mimespeler, geboren als 
Marcel Mangel. Naamsverandering 
om aan de jodenvervolging te ont-
komen, werd in 1964 officieel. Be-
roemdste mimespeler, wiens per-
sonage Bip veel navolging kreeg. 
Sprak het enige woord (‘non’) in Si-
lent Movie (Mel Brooks, 1976). Ook 
in Die schöne Lügnerin (Axel von 
Ambesser, 1959), Es (Ulrich Scha-
moni, 1966), als professor Ping in 
Barbarella (Roger Vadim, 1968), in 
de titelrol van de horrorfilm Shanks 
(William Castle, 1974), Les îles (Iradj 
Azimi, 1983), Kinski Paganini (Klaus 
Kinski, 1989) en Joseph’s Gift (Phi-

lippe Mora, 1998).

Lois Maxwell
80, FREMANTLE, WESTERN AUSTRALIA,  

29 SEPTEMBER, KANKER

Canadees actrice, pseudoniem van 
Lois Ruth Hooker. Speelde in veer-
tien James Bond-films de rol van 
miss Moneypenny. De eerste was 

Dr. No (Terence Young, 1962), de 
laatste A View to a Kill (John Glen, 
1985). Speelde haar eerste kleine 
rolletje in A Matter of Life and Death 
(Michael Powell en Emeric Press-
burger, 1945). Daarna al snel in se-
cond leads en een enkele hoofdrol. 
Onder veel meer tegenover Ronald 
Reagan en Shirley Temple in That 
Hagen Girl (Peter Godfrey, 1947), 
The Dark Past (Rudolph Maté, 1948), 
Domani è troppo tardi (Léonide Mo-
guy, 1950), Lady in the Fog (Sam 
Newfield, 1952), Mantrap (Terence 
Fisher, 1953), tegenover Sophia Lo-
ren en met de stem van Ebe Stigna-
ni in de operafilm Aida (Clemente 
Fracassi, 1953), La grande speranza 
(top-billed; Duilio Coletti, 1954), 
Time Without Pity (Joseph Losey, 
1957), als verpleegster in Lolita 
(Stanley Kubrick, 1962), The Haun-
ting (Robert Wise, 1963), de rip-off 
met Sean Connery’s broer Neil OK 
Connery (Alberto De Martino, 1967), 
Endless Night (Sidney Gilliat, 1971), 
als Moneypenny in Bons baisers de 
Hongkong (Yvan Chiffre, 1975), Age 
of Innocence (Alan Bridges, 1977), 
Lost and Found (Melvin Frank, 1979) 
en The Fourth Angel (John Irvin, 

2001).

Raymond Pellegrin
82, GARONS, GARD, 14 OKTOBER, 

DOODSOORZAAK ONBEKEND

Frans acteur, eigenlijk Raymond 
Louis Pilade Pellegrini. Speelde in 
een honderdtal films. Vooral bekend 
door zijn werk voor regisseur en 
schrijver Marcel Pagnol (op toneel 
en in Manon des Sources, 1952) en 
de hoofdrol van een ter dood ver-
oordeelde Corsicaanse moordenaar 
in Nous sommes tous des assassins 
(André Cayatte, 1952). Debuut in Six 
petites filles en blanc (Yvan Noé, 
1941). Voorts onder veel meer in Le 
banquet des fraudeurs (Henri 
Storck, 1951), La Romana (Luigi 
Zampa, 1954), Napoléon (Sacha Gui-
try, 1954), Bitter Victory (Nicholas 
Ray, 1957), Vu du pont/A View from 
the Bridge (Sidney Lumet, 1961), Be-
hold A Pale Horse (Fred Zinnemann, 
1963), Le deuxième souflle (Jean-
Pierre Melville, 1966), Les intrus 
(Sergio Gobbi, 1971), Piedone lo Sbir-
ro/Inspector Flatfoot (Steno, 1973), 
Les uns et les autres (Claude Le-
louch,1981) en Vive la vie! (Lelouch, 
1983). Gescheiden van actrice Dora 
Doll, weduwnaar van actrice Giselle 

Pascal.

Roef Ragas
42, AMSTERDAM, 30 AUGUSTUS, 

HARTSTILSTAND

Nederlands acteur, voluit Rudolp-
hus Henricus Cornelis Ragas. Bij 
het grote publiek vooral bekend 
door zijn rol van Rinus de Gier in de 
politieserie Grijpstra en De Gier 
(2004-06). Was ook te zien in televi-
siefilms als Tralievader (Danniel 

Danniel, 1995), Ju Ju (Otakar 
Votoĉek, 1996), Arends (Jelle Nesna, 
1997), Ivoren wachters (Dana Ne-
chushtan, 1998), Maten (Pieter Ver-
hoeff, 1999), De belager (Nechusht-
an, 2000), De enclave (Willem van de 
Sande Bakhuyzen, 2001), de politie-
serie Russen (2001), als prins Wil-
lem-Alexander in De Kroon (Peter 
de Baan, 2004) en in Highland Gar-
dens (Britta Hosman, 2007). Ook 
veelzijdig theateracteur en door zijn 
geserreerde speelstijl vaak ge-
vraagd voor speelfilms. Hoofdrollen 
in Mykosch (Danniel, 1995) en Total 
Loss (Nechushtan, 2000). Tevens in 
films als Richting Engeland (André 
van Duren, 1993), Hartverscheurend 
(Mijke de Jong, 1993), De schaduw-
lopers (Peter Dop, 1995), De nieuwe 
moeder (Paula van der Oest, 1996), 
De zeemeerman (Frank Herrebout, 
1996), All Stars (Jean van de Velde, 
1997), De verstekeling (Ben van 
Lieshout, 1997), Missing Link (Ger 
Poppelaars, 1999), De Poolse bruid 
(Karim Traïdia, 1999), De zwarte me-
teoor (Guido Pieters, 2000) en als de 
vader van Sproet in Pietje Bell (Ma-
ria Peters, 2002) en Pietje Bell II: De 
jacht op de tsarenkroon (Peters, 
2003). Speelde ook vanwege de co-
productie een bijna onzichtbare rol 
in Breaking the Waves (Lars von 
Trier, 1996). Was altijd bereid, al dan 
niet tegen symbolische vergoeding, 
in korte films te acteren, vaak van 
beginnende makers: 50 jaar Neder-
lands Filmmuseum (Mark de Cloe, 
1996), Red Rain (Matthijs van Hey-
ningen jr., 1996), Mijn moeder heeft 
ook een pistool (Mischa Kamp, 
1996), De fiets (Bas Dumoulin, 1997), 
Gitanes (De Cloe, 1997), Rondootje 
(Michael Winter, 1997), Celluloid 
Blues (Jurriën Rood, 1998), I See You 

(Richard Valk, 1998), Hannibal (Bart 
Timmer, 2000), Necrocam (Ne-
chushtan, 2001), Karin (Melcher Hill-
mann, 2004) en Boy Meets Girl Sto-
ries (De Cloe, 2005). Medeoprichter 
van de Vereniging van Nieuwe Film- 
en Televisie Makers (NFTVM). Lid 
van het Algemeen Bestuur van het 
Nederlands Film Festival. Broer van 
musicalster Bastiaan Ragas. Ge-

trouwd met actrice Susan Visser.

Antoni Ribas
71, BARCELONA, 3 OKTOBER, HARTAANVAL

Spaans regisseur en scenarist, vol-
uit Antoni Ribas i Piera. Een van de 
belangrijkste Catalaanse filmers, 
van wie La otra imagen (1973) de 
competitie van Cannes haalde en 
het historische epos La ciutat cre-
mada/Verbrande stad (1976) een be-
scheiden roulement in Nederlandse 
filmhuizen. Maakte tussen 1966 en 
2004 nog elf lange speelfilms, waar-

onder het biografische Dalí (1991).

Miyoshi Umeki
78, LICKING MO, 28 AUGUSTUS, KANKER

Japans actrice en zangeres. Oscar 
voor beste vrouwelijke bijrol in Say-
onara (Joshua Logan, 1957). Vanaf 
1955 in de Verenigde Staten. Ook in 
Cry for Happy (George Marshall, 
1961), de musical The Flower Drum 
Song (Henry Koster, 1961), The Hori-
zontal Lieutenant (Richard Thorpe, 
1962), A Girl Named Tamiko (John 
Sturges, 1962) en vele televisiese-

ries.

José Luis de 
Vilallonga

87, PUERTO ANDRATX, MALLORCA,  
30 AUGUSTUS, NATUURLIJKE DOOD

Spaans aristocraat (markies van 
Castellbell), journalist en acteur. 
Speelde rollen in zulke uiteenlo-
pende films als Les amants (Louis 
Malle, 1958), Breakfast at Tiffany’s 
(Blake Edwards, 1961), Cléo de 5 à 7 
(Agnès Varda, 1961), Mélodie en 
sous-sol (Henri Verneuil, 1963), Be-
hold a Pale Horse (Fred Zinne-
mann, 1963), Le corniaud/De eend 
en de Cadillac (Gérard Oury, 1965), 
Darling (John Schlesinger, 1965), 
Giulietta degli spiriti/Giulietta van 
de geesten (Federico Fellini, 1965), 
Le casse (Verneuil, 1971), Voltati Eu-
genio (Luigi Comencini, 1980) en 
Patrimonio nacional (Luis García 

Berlanga, 1981).

Jane Wyman
90, PALM SPRINGS CA, 10 SEPTEMBER, 
COMPLICATIES VAN ADERVERKALKING  

EN DIABETES

Amerikaans actrice, pseudoniem 
van Sarah Jane Fulks, geboren als 
Sarah Jane Mayfield en op jonge 
leeftijd geadopteerd. Trad ook op 
als Jane Durrell. Bij uitstek geschikt 
voor melodramatische rollen. Oscar 
voor Johnny Belinda (Jean Negules-
co, 1948), nog drie nominaties: The 
Yearling (Clarence Brown, 1946), 
The Blue Veil (Curtis Bernhardt, 
1951) en Magnificent Obsession 
(Douglas Sirk, 1954). Houdster van 
het record van de langste filmkus in 
Hollywood (drie minuten en vijf se-
conden), met Regis Toomey in 
You’re In the Army Now (Lewis Sei-
ler, 1941). Debuteerde onder eigen 
naam in Stolen Harmony (Alfred L. 
Werker, 1935). Tegenover Reagan in 
Brother Rat (William Keighley, 1938) 

en het vervolg Brother Rat and a 
Baby (Ray Enright, 1940). Onder veel 
meer in The Lost Weekend (Billy 
Wilder, 1945), Night and Day (Mi-
chael Curtiz, 1946), Cheyenne (Ra-
oul Walsh, 1947), Magic Town (Willi-
am A. Wellman, 1947), The Lady Ta-
kes A Sailor (Curtiz, 1949), Stage 
Fright (Alfred Hitchcock, 1950), The 
Glass Menagerie (Irving Rapper, 
1950), Three Guys Named Mike 
(Charles Walters, 1951), Here Co-
mes the Groom (Frank Capra, 1951), 
The Story of Will Rogers (Curtiz, 
1952), Let’s Do It Again (Alexander 
Hall, 1953), So Big (Robert Wise, 
1953), Lucy Gallant (Robert Parrish, 
1955), All That Heaven Allows (Sirk, 
1955), Miracle in the Rain (Rudolph 
Maté, 1956), Pollyanna (David Swift, 
1960), Bon Voyage! (James Neilson, 
1962) en How to Commit Marriage 
(Norman Panama, 1969). Vaste 
hoofdrol in de televisieserie Falcon 
Crest (1981-90). Getrouwd geweest 

met acteur Ronald Reagan.

Het In Memoriam van de internationale  
filmwereld, bijgehouden en geselecteerd door 
Hans Beerekamp. Een uitgebreidere lijst is te  

vinden op www.skrien.nl

Zondagmiddag 25 november om 16.00 uur en 23 december om 
16.30 uur (een Kerstspecial!) presenteert het Filmmuseum 
Vondelpark in Amsterdam weer vertoningen van Het Schim-
menrijk, een live-versie van deze rubriek. Met trailers, korte 
films, fragmenten en verrassingen, waaronder een hoofdfilm 
en ander beeldmateriaal uit het archief van het Filmmuseum, 
waarin de recent overledenen een gezicht en een gepast eer-
betoon krijgen.

Leo de Hartogh in Jonge harten

Roef Ragas in Pietje Bell

Jane Wyman
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8 juli, 15000 voor Christus, 09:45 uur,  
waar nu Plovdiv ligt
Oermens Garmp ziet een sabeltandtijger aan 
voor een groepje schaduwvlekken in het bos-
schage. Blijft zitten. Wordt verslonden.

11 augustus, 14956 voor Christus, 06:24 uur,  
waar nu Lichtenvoorde ligt
Oermens Gurmp ziet een groepje schaduw-
vlekken in het bosschage aan voor een sabel-
tandtijger. Rent weg. Overleeft.

12 november 1966, 18:45 uur,  
kinderkamer Utrecht
De lange armen van de heks buiten het raam 
graaien weer naar mij. Draai ik mij op mijn 
buik om de hulp van mijn ouders in te roepen 
dan staart vanaf de donkere overloop een 
vlekkige walvisrat mij aan. Ik durf niet te 
gaan slapen.

27 december 2004, 03:58 uur,  
woonkamer Amsterdam
Ik leg de laatste hand aan Over het naar 
gezichten in de wolken speuren, mijn script 
over pareidolie. Op korte termijn dien ik een 
aanvraag in voor de Every Picture Tells a 
Story-competitie. Via internet heb ik een 
arsenaal aan plaatjes ter inspiratie bemach-
tigd. Veel voorkomend: het Gezicht op Mars, 
een rotsformatie die in lage resolutie inder-
daad op een tientallen kilometers groot 

gezicht lijkt maar er met betere lenzen, 
warempel, uitziet als een rotsformatie; verder 
de Maagd Maria in een geroosterde boterham 
(onlangs voor 28 duizend dollar verkocht op 
e-Bay) en Satan in de rook van het WTC. Van-
wege het verbod op het afbeelden van perso-
nen is uit de moslimwereld slechts de 
geschreven variant bekend: fragmenten uit 
de Koran in een tomaat. Persoonlijke favorie-
ten: Lenin in een douchegordijn, Jesus in een 
babyecho, twee apostelen in een Roemeense 
kledingkastdeur. Ophouden met plaatjes ver-
zamelen nu. Nou nog even dan.

21 februari 2005, 11:01 uur,  
brievenbus Amsterdam
Aanvraag afgewezen.

10 maart 2006, 13:06 uur,  
woonkamer Amsterdam
Mijn script heb ik inmiddels helemaal omge-
gooid. Ik heb besloten er het format van een 
wetenschappelijk onderzoek op los te laten. 
Ik ga metingen verrichten naar het voorko-
men van pareidolia rond twee lokaties waar 
‘wel eens wat gezien is’, Loch Ness en Lourdes. 
Heeft de nabijheid van die plaatsen invloed 
op de bevattelijkheid van de omwonenden? 
Ik verwacht geenszins correlaties, maar voor 
de film maakt dat niks uit. Bovendien, ik laat 
mij graag verrassen.
Mijn research naar pareidolische waarnemin-
gen in Schotland verloopt goed. De Highland 
News schrijft ‘wacky Dutch filmmaker wants to 
see your weird lookalikes’ en mijn mailbox 
vult zich met foto’s van rotsen met rockabil-
lyhaar, Nessie in een flesje basmati-olie en 
een tomaat met een drankneus. Frankrijk 
blijft angstig stil. Een prachtig mooie e-card 
van een dame die ‘heel veel heeft meege-
maakt’ en ‘altijd al een film over haar leven 
had willen maken’ is de enige reactie op mijn 
advertenties.

23 juni 2006, 11:05 uur,  
brievenbus Amsterdam
Bijdrage Thuiskopiefonds. Hoera! Hierna vol-
gen nog een bijdrage uit Rotterdam en één 
van het Filmfonds, O&O. We kunnen gaan 
draaien. Nu de hoofdpersonen nog vinden.

6 maart 2007, 13:04 uur,  
kantoor producent Rotterdam
Casting via internet loopt stuk. Besloten 
wordt, hoewel daar geen budget voor is, twee 
extra researchreizen te ondernemen.

10 maart 2007, 09:09 uur,  
woonkamer Amsterdam
Franse researcher Marie-Cécile Destandau 
weet niet precies wat te zoeken – ik ga bin-
nenkort naar haar toe. Wel voel ik me wat 
slapjes.

12 maart 2007, 12:00 uur,  
bed Amsterdam
Pfeiffer. De komende weken vormt de scha-
duw van mijn kledingrek een grote zachtaar-
dige dwerg op de deur van de douche.

30 maart 2007, 11:00 uur,  
naast het bed Amsterdam
Ik verklaar mijzelf genezen, maar haal een 
briefje van de huisarts om producent Denis 
Vaslin te overtuigen. Dat lukt na stevig aan-
dringen. Researchen en dan draaien, zo snel 
mogelijk.

1 mei 2007, 13:00 uur,  
kantoor producent Rotterdam
Cameraman Vladas Naudzius verklaart zich 
bereid mijn film te draaien voor een lagere 
fee dan hij gewoon is (de niet-begrote 
research drukt zwaar op het budget). Ik wilde 
graag eens met hem werken, dus ik ben zeer 
content. Hij kan niet begrijpen hoe iemand 
een film als deze kan verzinnen en wil dus 
meedoen. Vladas woont ver weg, maar we 
ontmoeten elkaar op Skype en ook een keer 
in de kroeg als hij hier is. Begrijpt wat ik 
zoek, stelt zinnige vragen en doet suggesties 
die ik dan weer niet had kunnen bedenken.

25 mei 2007, 20:13 uur,  
hotel Sainte Vierge, Lourdes Frankrijk
In Lourdes blijkt op de grond letterlijk een 
gele streep getrokken, waarbinnen de jurisdic-
tie van de bisschop van Tarbes geldt. Zonder 
zijn toestemming wordt er niet gefilmd. Een 
zweterig gesprek met de pr-man van het pel-
grimsoord (iedere vergelijking tussen het 
monster van Loch Ness en de Maagd Maria ver-
mijdend) verloopt goed: hij zal ons steunen. 

Vlekken op het behang, voor-
bijdrijvende wolkenformaties, 
rotspartijen en babyecho’s. 
Filmmaker Sander Blom 
ontdekt hoe mensen er van 
Schotland tot zuidelijk Frank-
rijk de wonderlijkste visioe-
nen in zien: ‘Mijn mailbox vult 
zich met foto’s van rotsen met 
rockabillyhaar, Nessie in een 
flesje basmati-olie en een 
tomaat met een drankneus.’

‘Gefopt’
Dagboek Sander Blom
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Mijn script heb ik inmiddels hele-
maal omgegooid. Ik heb besloten 
er het format van een wetenschap-
pelijk onderzoek op los te laten
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In de rest van de week casting gedaan, line-up 
is nu: 1. Een 96 jaar oude kaarsenmaakster 
met kaarsen in Vreemde Organische Vormen 
(‘U mag mij filmen, als ik dan nog leef’); 2. 
Een werkloos ingenieur met een fotocollectie 
van huizen met ogen (ramen); 3. Een ketting-
rokende executeur-testamentair wiens huis 
volstaat met stenen-met-gezichten en een 
enkele verdwaalde steen-met-vagina.

24 juni 2007, 00:22 uur, Best Western Hotel  
& Spa, Inverness Schotland
In bed met researcher Evi Tsiligaridou. In de 
wijde omtrek van onze jeugdherberg is na 
19:00 uur geen eten meer te krijgen. Doodver-
moeid doorgereden naar de slapende Grote 
Stad, waar nog één restauranttafeltje en één 
hotelbed beschikbaar zijn. Weekbudget na 
anderhalve dag op. Ook de vrouw in Glasgow 
die Jezus op haar babyecho had, al dagen niet 
weten op te speuren. Wel al de rots met een 
nazihelm gevonden die mij via de mail getipt 
was.

27 juni 2007, 17:15 uur, parkeerplaats Loch 
Ness Experience, Drumnadrochit Schotland
In sappig Glaswegian vertelt de bovenbuur-
vrouw van de Jezus-babyvrouw aan de tele-
foon: ‘She’s on drrrrrugs an’ things, she’ll say 
anything for a few quid.’ Gefopt. Nu neem ik 
zelf graag een loopje met de waarheid, sterker 
nog, dat is mijn vaste thema, maar ik vertel 
het er wel altijd bij, soort van. Zo zijn de film-
personages in dit dagboek afgeleiden van de 
werkelijkheid: ik ga niet alles van tevoren 
weggeven natuurlijk. Jezus-babyvrouw 2 (het 
heerst!) gebeld, doet graag mee. ‘Vraag mijn 
man nog wel eventjes.’ Wat een opluchting! 
Line-up: 1. Vrouw met foto van een wolk in 
de vorm van Italië; 2. Man met een kanarie-
vormige komkommer; 3. Man met komkom-
mervormige kanarie; 4. Jezus-babyvrouw.

9 september 2007, 08:00 uur,  
woonkamer Amsterdam
Kok/chauffeur/muzikant/boekhouder/filo-
soof Francisco Javier Gonzalez Torres is oner-
varen in filmproductie, maar doet erg zijn 
best. Na productionele strubbelingen gaan we 
het Schotse deel draaien in september en 
Lourdes in november, daar zal Marie-Cécile 
Destandau de rol van Fran overnemen. Jezus-
baby een keer of tien gebeld. ‘Ja ik doe mee, 
maar bel eerst mijn man even.’ ‘Ja, leuk, 
maar bel eerst mijn vrouw even.’ ‘Man.’ 
‘Vrouw’, et cetera.

15 september 2007, 15:00 uur,  
dag voor vertrek Amsterdam
Vladas zit vast in de trein vanwege een sprin-
ger, ik moet omfietsen vanwege een naar 
ongeluk en Fran heeft grote lekkage thuis. 
Bad vibes.

16 september 2007, 16:00 uur,  
Prestwick Airport, Schotland
De douane denkt dat wij een jazzband zijn. 
Een pareidolische filmcrew? Fran kan zijn rij-
bewijs niet vinden bij het autoverhuurbedrijf. 
Ik loop met gebalde vuisten een rondje, ter-
wijl Vladas helpt door Frans onderbroeken te 
woelen. Bij terugkomst is alles oké en ver-
trekken wij, geholpen door Emily de spreken-
de computer, voor een nagenoeg vlekkeloze 
(‘LINKS RIJDEN, FRAN! LINKS!’) rit naar onze 
stadscottage in Inverness. Heerlijk huis, wifi-
verbinding via de buren, wel moeten wij bij 
elkaar op schoot in een hoek van de woonka-
mer als we alledrie tegelijk online willen, 
maar dat verbroedert. Net als de bonenge-
rechten van Fran, als u begrijpt wat ik bedoel. 
Fijn dat Fran en Vladas het goed kunnen vin-
den, dat is altijd weer een gok. Vladas noteert 
gretig alle recepten van Fran en Fran vraagt 
Vladas honderduit over het rare kleine landje 
waar hij vandaan komt. Fran gelooft niet dat 
de taal die Vladas spreekt echt bestaat. 
Inmiddels al weer een keer of dertig gebeld 
met de Engelse Jezus-baby – ‘Ja, nee, we 
doen mee, maar bel eerst mijn man even. Bel 
eerst mijn vrouw even.’

17 september 2007, 10:00 uur,  
Drumnadrochit, Highlands
Vandaag een paraplu gekocht, die Vladas na 
tien minuten al weer kwijt is: ook lopend 
raadpleegt hij Emily en hij heeft daarbij beide 
handen nodig.
Urquhart Castle bekeken, een belangrijke 
locatie. Vladas vindt het gelukkig ook erg 
mooi. Verder nog 457 keer gebeld met Engelse 
Jezus-baby en stevig zenuwen gemaakt over 
de vijftien gratis figuranten die we overmor-
gen in het kasteel nodig hebben – er zijn er 
pas vijf. De vrouw met de foto van de Italië-
wolk neemt haar gezin mee, maar dat is niet 
genoeg. Goddank belt een dame van de kas-
teelkassa een paar vriendinnen, die twee 

dagen later koket giechelend mijn quotum 
vervullen. Iedereen moet van mij een rood 
petje op, wat de hilariteit verhoogt. Zij zijn 
later niet weg te branden. Beste figurant: een 
dame van tegen de negentig met staakdunne 
spillebeentjes die als een klipgeit over de ruï-
nemuren klimt. Mijn cues hoort zij helaas niet.

18 september 2007, 9:15 uur,  
Farr, Invernesshire
Een door ons in scène gezette les op de lagere 
school in dit piepdorpje. De tekenlerares wist 
niet van onze komst en toont zich fataal 
geïntimideerd door de filmerij, de boerenkin-
dertjes zijn aanzienlijk spontaner. Ontroerd 
neem ik van het hoofd der school een thee-
doek in ontvangst voor haar Franse tegen-
hangster die ik in november in de Pyreneën 
treffen zal. Zij kennen elkaar niet, maar wie 
weet breng ik iets samen.
Op de weg terug: ‘Vraag mijn man even’ ‘Wat 
zegt mijn vrouw?’ et cetera.

19 t/m 25 september 2007, Highlands
In een wijde cirkel rond Loch Ness alles 
gevonden wat ik nodig heb en meer. Van 
spectaculaire landschappen via een café dat 
Neuk heet (gesloten) tot aandoenlijke hoofd-
personen, al dan niet in kilt. Eerlijke ant-
woorden op de niet altijd even relevante bio-
grafische vragen die ik stelde. ‘Ik heb twee 
paar schoenen’, ‘Ik weet niet of God bestaat’, 
‘Ik heb liever vanille dan chocolade’. Een ver-
band tussen woonplaats en pareidolia is mij 
niet gebleken. Of ik die klap ooit te boven 
komen zal?
Ons team werkt uitstekend samen; Fran leest 
filosofische werken in de kofferbak als Vladas 
en ik draaien en Vladas heeft geduld met 
mijn onhandige geluidsmanschap. Wel lacht 
hij mij kraaiend uit als ik met recorder en 
snoerspaghetti kom aanzetten. Verder over 
Vladas geen klachten, hij heeft een uitste-
kend oog en oor.
Rest mij nog te vermelden dat Loch het aller-
ergste is wat je in Vladas’ moedertaal tegen 
een man kan zeggen (vertelde hij aan de 
oever van Loch Lochy) en dat de vlag van 
Schotland hetzelfde is als die van Tenerife 
(Fran kocht er drie). De ouders van Jezus-
baby 2 wens ik veel jeuk en korte armpjes.
Op naar Lourdes, in november.

Over het naar gezichten in de wolken speuren regie, scenario 
en geluid Sander Blom camera Vladas Naudzius montage 
Stella van Voorst van Beest productie Denis Vaslin (Volya 
Films)

Fin

Op de kleine maar stemmingsvolle begraaf-
plaats van het plaatsje Corsier sur Vevey, aan 
de Zwitserse kant van het Meer van Genève, 
liggen temidden van de cipressen sinds 1977 
de stoffelijke resten van de gentleman-zwerver 
Charles Chaplin (1889-1977). Sinds 1994 is zijn 
laatste vrouw Oona in hetzelfde perk bijgezet.
Chaplin kwam in 1952 in Zwitserland te wonen 
nadat hij in Europa op promotietournee 
geweest was voor zijn film Limelight (1952) en 
hem de terugkeer naar de Verenigde Staten 
geweigerd was, omdat men hem in dit McCar-
thy-tijdperk verdacht van communistische 
sympathieën. Pas twintig jaar later zouden de 
Verenigde Staten de in ballingschap levende 
filmmaker weer in de armen sluiten, toen hij 
in Los Angeles een speciale Oscar ontving voor 
zijn oeuvre.
Een fan heeft bovenop de zerk een kleine 
Charlie van een soort nepsuikerwerk gemaakt, 
dat zacht is geworden in de zon maar toch niet 
smelt. Een aanmerkelijk liefdevoller behande-
ling dan hij kreeg van de Oost-Europese immi-
granten die in 1988 zijn lijk opgroeven en het 
zestien dagen lang gijzelden om de familie tot 
een losgeld te bewegen. Pas toen de ontvoer-
ders gepakt en berecht waren kon het graf in 
Corsier Chaplins definitieve rustplaats worden.
Op dezelfde kleine dodenakker ligt het graf van 
de eveneens in Zwitserland gestorven Britse 
acteur James Mason (1909-1984).
Tekst en beeld: Egbert Barten

De eeuwige zwerver
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Curriculum vitae
Sander Blom (1963) deed in 1993 eindexamen aan de Nederlandse Film 
en Televisie Academie. Daarna maakte hij meerdere korte films waaron-
der Hoe is een ei? (1993), de muziekvideo Something so Wild (1995) voor 
Bettie Serveert en Dag Roelie (samen met Mels van Zutphen, 1997). Voor 
zijn werk ontving Blom subsidies van het Nederlands Fonds voor de Film 
en anderen. Zijn Over het met geweren in de lucht vuren (2002) werd 
opgenomen op de dvd Eenoog Koning van de Filmbank. Sander Blom 
geeft les in digitaal verhalen vertellen aan kinderen en volwassenen. Hij 
werkt incidenteel als researcher voor televisieprogramma’s.

Goddank belt een dame 
van de kasteelkassa een 
paar vriendinnen, die twee 
dagen later koket gieche-
lend mijn quotum figuran-
ten vervullen
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Een van de aantrekkelijkste ken-
merken van filmfestivals is de aan-
wezigheid van onbekende pareltjes. 
De editie van 2006 bevatte vergele-
ken met eerdere jaren tal van aan-
gename verrassingen. Adam’s 
Apples (Anders Thomas Jensen), 
Little Miss Sunshine (Jonathan 
Dayton en Valerie Faris) en Requi-
em (Hans-Christian Schmid) oogst-
ten later veel succes in de filmthea-
ters. Het hypnotiserende El aura 
(Fabián Bielinsky) en Tony Takitani 
(Jun Ichikawa) haalden de landelij-
ke schermen niet, maar zijn inmid-
dels wel op dvd te koop.
Dit jaar was de oogst beduidend 
minder: alleen Once (John Carney) 
en het Hongaarse White Palms 
(Szabolcs Hajdu) behoren tot de 
categorie ‘verplichte’ films, waar-
mee de kijker tot vervelens toe zijn 
kennissenkring lastigvalt.
Once wordt ‘de eerste kitchen sink-
musical’ genoemd en zal dat voor-
lopig ook wel blijven. Een naamloze 
straatgitarist (gespeeld door Glen 
Hansard) ontmoet een Tsjechische 
immigrante (Markéta Irglová) die, 
als bij toeval, heel behoorlijk piano 
speelt. Omdat ze beiden nog in las-
tige relaties zitten, beperkt hun 
vriendschap zich in eerste instantie 
tot samen musiceren. Dit resul-
teert uiteindelijk in een meeslepen-
de demo-opname. Zo simpel als 
het verhaaltje is, zo prachtig is de 
uitwerking. Zelden zal men twee zo 
sympathieke personages in één 
film aantreffen. Volgens de distri-
buteur is de film nog vele maanden 
in de provincie te zien. Gelukkig 
maar.

Bescheiden
Voor White Palms zijn de vooruit-
zichten minder zonnig. Distribu-
teurs hebben tot nog toe geen 
belangstelling getoond en in de 
publieksenquête kreeg de film een 
bescheiden notering. En dat terwijl 
het een van de hoogtepunten is van 

de recente Hongaarse cinema. De 
film springt heen en weer tussen 
2001 en begin jaren tachtig. Een 
Hongaarse turner krijgt in Canada 
een baan als jeugdtrainer aangebo-
den. Te laat beseft hij hoezeer de 
tegenwoordig geaccepteerde trai-
ningsmethoden afwijken van wat hij 
vroeger van zijn sadistische coach 
te verduren kreeg. Vooral de vele 
terugblikken naar het communisti-
sche Hongarije bezorgen de kijker 
koude rillingen. White Palms ont-
roert zonder stroperig te worden 
en is daarmee de ideale festival-
film. Twee uitblinkende films is wel 
een erg magere score. Het lijkt 
erop dat het grote aantal uitschie-
ters in 2006 een eenmalige opris-
ping is geweest.
Dat betekent niet dat Festival by the 
Sea grossiert in inferieure onzin. 
De films Away From Her (Sarah 
Polley), Gone Baby Gone (Ben 
Affleck) en Eastern Promises (David 
Cronenberg) behoren stuk voor 
stuk tot de toppers van 2007. Maar 
ze kunnen in die zin geen ‘festival-
films’ worden genoemd dat het 
grote, dure producties zijn, die 
wereldwijd op grote schaal zijn uit-
gebracht en overal de theaterkas-
sa’s doen rinkelen. Festival by the 
Sea heeft – mogen we hopen – 
meer pretenties dan het vertonen 
van previews van kaskrakers.

Doordeweeks
De grootste ergernis voor de arge-
loze bezoeker die een kleinschalige 
variant van het Rotterdamse film-
festival verwacht aan te treffen, is 
de karige programmering op door-
deweekse dagen. Het laatste festi-
val liep van zaterdag 15 tot en met 
zondag 23 september. Op maandag, 
dinsdag en woensdag begonnen, op 
een enkele verdwaalde voorstelling 
na, de reguliere vertoningen pas 
om vier uur ’s middags. Op dinsdag 
begon de eerste voorstelling – de 
kinderfilm Meet the Robinsons 

(Stephen J. Anderson) – om twee 
uur. Wie voor die tijd in zijn 
onschuld toch het CineCity-theater 
betrad, trof daar hordes scholieren 
aan. Dit jaar waren het er 8500. De 
fanatieke festivalbezoeker die het 
hele festival wil meemaken, zat dus 
op vier dagen tot laat in de middag 
duimen te draaien.
Als om het festivalkarakter nog 
verder te beknotten, werd – net als 
bij vorige edities – op bepaalde dag-
delen in alle beschikbare zalen één 
en dezelfde film gedraaid. Op zater-
dag 15 september ‘moest’ iedereen 
naar de openingsfilm Een manier 
om thuis te komen – Umoja live 
(Peter Slager en Chiem Van Hou-
weninge Jr.), een documentaire 
over de wereldwijde tournee van 
Zeelands trots Bløf. Wie om welke 
reden dan ook een hekel heeft aan 
Bløf – en dat zijn er velen, buiten 
Zeeland – had pech gehad. 
Gemakshalve werd bij wijze van 
tweede avondvoorstelling dezelfde 
strategie gevolgd. Nu ging de keus 
tussen Butterfly on a Wheel (Mike 

Barker) of niets. Op maandag klonk 
hetzelfde liedje: allemaal naar Ato-
nement (Joe Wright). Zo niet, dan 
zoek je je vertier maar elders. Voor 
bezoekers die op woensdag beslist 
niet, ingeklemd tussen de scholie-
ren, naar Meet the Robinsons wil-
den, werd in één zaaltje Away From 
Her vertoond. Net zo konden op de 
avond van de slotfilm Knocked Up 
(Judd Apatow) de kijkers die daar 
geen zin in hadden, genieten van de 
Nederlandse première van Eastern 
Promises. 

Alternatief
Het is natuurlijk een fluitje van een 
cent ook bij de andere massaverto-
ningen in een of twee zalen de kij-
kers een alternatief te bieden. Net 
zo is het geen kunst ook op doorde-
weekse ochtenden en middagen 
een kleinschalig festivalprogram-
ma samen te stellen. Mocht de fes-
tivaldirectie daartoe bereid zijn – en 
waarom zou ze niet? – dan  kan Film 
by the Sea in 2008 zijn tiende editie 
vieren als een heus filmfestival.

9de Film by the Sea, Vlissingen

Zwakke plekken
Naarmate je een filmfestival vaker bezoekt, wordt duidelijker 

wat de zwakke plekken zijn. Film by the Sea vormt daarop geen 
uitzondering. De problemen variëren van de kwaliteit van de 
selectie tot de onhandige, onevenwichtige programmering. 

Enkele suggesties tot verbetering.
Hans Knegtmans

White Palms
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De 56ste editie van het Mannheim-Hei-
delberg Festival – dat dit jaar met Erik 
de Bruyns Nadine een Nederlandse 
opening had – stond in het teken van 
vernieuwing. En dan ging het niet om 
de programmering; dat het festival 
met name werk van aanstormende 
regietalenten vertoont is geen nieuws, 
daar staat het bekend om. Maar om 
logistieke redenen bevond het festival 
zich dit jaar op twee gloednieuwe loca-
ties: in ruime, witte tenten aan de 
oevers van de Rijn in Mannheim en aan 
de voet van het befaamde Heidelberg-
kasteel in Heidelberg, wat vooral ’s 
avonds – wanneer het kasteel roman-
tisch was uitgelicht – sfeervolle plaat-
jes opleverde.
De tenten aan de Rijn-oevers boden 
plaats aan twee Kino-Palasten, met 
elk ruimte voor duizend bezoekers. Die 
aantallen werden in elk geval tijdens 
de weekends gehaald, wellicht ook 
omdat in een van bioscopen alle films 
(ook voor het eerst) in Duits werden 

boventiteld. De organisatie was overi-
gens zo goed als vlekkeloos: het hele 
programma-aanbod in de persruimte 
via een server te bekijken, draadloos 
internet in de tenten, shuttlebusjes die 
onophoudelijk tussen Mannheim en 
Heidelberg pendelden en langs vaste 
punten in de stad naar het festivalter-
rein reden. Het leuke aan een festival 
van nieuwkomers is ook dat de meeste 
regisseurs de moeite nemen de vaak 
lange reis te ondernemen. Dat levert 
levendige nagesprekken en goed 
bezochte premièrefeestjes op, waar de 
meest interessante gesprekken toch 
buiten de voor rokers strikt verboden 
tenten plaatsvonden.

China
Met 31 films uit niet minder dan 23 lan-
den kan met recht van een internatio-
naal festival gesproken worden. China 
was als themaland zwaar vertegen-
woordigd, met negen producties, 
waarvan The Park de Fipresci-prijs 
won. Ik zag The Western Trunk Line van 
Xigando in het programma Internatio-
nale Ontdekkingen: een mooie, trage 
en met zwarte humor doorspekte film, 
geschoten in een grijs industrieel 
gebied in het noorden van China, waar-
heen tijdens de Culturele Revolutie 
soms hele gezinnen werden verban-
nen. Het verhaal speelt zich af in de 
jaren zeventig, als China nog zucht 
onder het juk van Mao Zedung. De poli-
tieke context wordt mooi impliciet 
geschetst, vooral in terloopse opmer-
kingen tijdens conversaties: de aan-
dacht richt zich op de relaties tussen 
de adolescente hoofdpersoon Siping 
en zijn ouders en broertje, met wie hij 

nog samenwoont. Siping maakt dage-
lijks de treintocht naar de fabriek, waar 
zijn broertje hem op instructie van de 
tirannieke moeder tot aan het hek 
begeleidt. Dat voorkomt niet dat Siping 
zijn dagen in een onttakelde productie-
hal doorbrengt, knutselend aan een 
oude transistorradio die hij hoopt te 
kunnen verkopen. De grauwe monoto-
nie van het dagelijkse leven wordt 
doorbroken met de komst van een 
meisje uit de stad, maar ook in de daar-
opvolgende reeks aan dramatische 
gebeurtenissen blijft Xiganda aange-
naam onderkoeld.
Onderkoeld is ook een in het oog sprin-
gende eigenschap in de competitiefilm 
Overnight, het slot van Ferenc Töröks 
trilogie over het hedendaagse, post-
communistische Hongarije. Nu eens 
geen beelden van ploeterende platte-
landsbevolking, maar één dag en nacht 
uit het leven van Peter Vas in de snelle, 
meedogenloze scene van de beurs. De 
film ontwikkelt zich als een thriller, 
waarin Peter met kunstgrepen en veel 
hulp van zijn vrienden aan de andere 
kant van de wereld –wat mooie opna-
mes oplevert van het hectische leven 
in Bombay– probeert de tien miljoen 
euro te vergaren die zijn carrière en 

het imago van het bedrijf waarvoor hij 
werkt, moeten redden. Tegelijk gaat 
Overnight over vriendschap, liefde, loy-
aliteit en compassie en de worsteling 
die eigenschappen niet te verliezen in 
de door hebzucht en cynisme gedreven 
wereld van het geld.

Publiekswinnaar
Een andere vermeldenswaardige film 
is publiekswinnaar Desierto Sur van de 
Chileense Shawn Gary. Zijn roadmovie 
speelt zich grotendeels af in de adem-
benemende vlakten van de Acatama-
woestijn, waar hoofdpersoon Sofia 
heentrekt, op zoek naar de minnaar 
van haar overleden moeder. De film zit 
vol fijnzinnige humor, goed gespeelde 
emoties en uiteraard spectaculaire 
beelden van het onconventioneel 
mooie landschap.
De rest van het aanbod was ook boven-
gemiddeld goed, met het Engelse door 
Jan Dunn geregisseerde Ruby Blue als 
uitzondering. Aangekondigd als Brits 
sociaal drama (altijd goed), bleek de 
door Bob Hoskins gedragen film een 
voorspelbaar, warrig gemonteerd, 
sentimenteel verhaal. Dan was het uit-
zicht op het kasteel na afloop een stuk 
beter.

‘Een noot viel van de boom op het hoofd van de man. 
“Als het een kalebas was geweest, was ik nu dood”, 
zei de man.’ Dit is het piepkleine verhaaltje dat het 
zesjarige jongetje Abbas vertelt aan zijn buurmeisje 
Baktay in de grotten die de Boeddha-beelden omrin-
gen. En zo begint de poëtische reis van de kleine 
Baktay, die zo graag naar school wil om meer van dit 
soort verhaaltjes te leren lezen. Helaas is het in een 
land als Afghanistan niet zo makkelijk om als meisje 
van zes naar school te gaan. Eerst moet je een 
schriftje en een potlood hebben. Om het schrift te 
kunnen kopen, probeert Baktay wat eieren van haar 
moeder te verkopen op een volgepakte markt waar 
de grote mensen over haar heen lopen. Het lukt haar 
het schriftje te kopen, maar voor het potlood kan ze 
niet anders dan de lipstift van haar moeder gebrui-
ken. Deze lipstift zal haar enige wapen zijn in de aan-
vallen die ze krijgt te verduren van de jongens van 
het dorp, die afwisselend de rol van de Talibaan en 
het Amerikaanse leger spelen, maar die in elk geval 
Baktay al ‘spelend’ willen doden of stenigen.
‘De wreedheid van de kinderen laat zien wat ze van 
de volwassenen hebben geleerd’, legt de jonge Hana 
Makhmalbaf uit, gekleed in het zwart met een pet op 
haar hoofd en getolkt door haar broer en producent, 
Maysam. Ze vertelt dat ze voor haar film geïnspi-
reerd was door de spelletjes die Afghaanse kinderen 
spelen. Ook ‘in het verhaal van een man die eerst 
communist was met de Russen, daarna mullah met 
de Talibaan en tenslotte ging doden aan de kant van 
de Amerikanen’. Volgens haar gaan volwassenen 

om te overleven het dichtst bij de zon staan die de 
meeste warmte geeft, maar de enige weg naar de 
bevrijding van geweld, zegt Hana, is ‘dezelfde hou-
ding als Abbas: doorgaan met leren, wat er ook met 
je gebeurt’.

Veer
Hana ergert zich aan de opmerkingen vanuit de zaal 
over de problemen van vrouwen in haar cultuur. Ze 
maakt een gebaar met de sjaal die ze over haar 
schouders draagt, alsof ze haar hoofd wil bedekken, 
en zegt: ‘Voor mij is dit doekje niet zo belangrijk. Jul-
lie vrouwen dragen hier geen hoofddoek, maar ik zie 
hier ook niet zo veel vrouwen op machtsposities. 
Hier leven de vrouwen ook onder de mannen. Het 
beste van de Afghaanse en de Iranese vrouwen is 
dat ze hun leven lang een springveer onder hun voe-
ten dragen. De dag waarop ze springen, gaan ze 
daardoor echt ver.’ Ze is zelf de belichaming van deze 
bewering. Op haar negende had ze al haar eerste 
korte film gemaakt en studeerde ze aan de film-
school van haar vader, Mohsen Makhmalbaf.
Haar leeftijd kostte haar echter ook de hoofdprijs. 
Ook al kreeg haar film het meeste applaus, ze won 
niet de Gouden Schelp maar de Speciale Juryprijs. In 
de woorden van Paul Auster, die een jury voorzat 
met onder anderen Peter Webber, Pernilla August 
en Bahman Ghobadi, omdat ‘ze met haar film laat 
zien dat ze een grote belofte voor de toekomst is’. 
Waarmee de jury niet inzag dat de toekomst van 
Hana Makhmalbaf al heden is.

Vriend
Dus werd de Gouden Schelp aan Wayne Wang uitge-
reikt voor zijn film A Thousand Years of Good Prayers, 
een bewerking van een kort verhaal van de in Ver-
enigde Staten wonende Chinese schrijfster Yiyun Li. 
Een film over de moeilijkheid om met elkaar te com-
municeren en de rol van de taal daarbij. De film ver-
telt de reis van meneer Shi (Henry O) naar zijn doch-
ter Yilan (Faye Yu), die in Amerika woont en net is 
gescheiden. Hij wil haar helpen; de vraag is of ze die 
hulp zelf wil. Deze intieme film won ook de Zilveren 
Schelp voor de beste acteur, Henry O.
De beslissing over het toekennen van de prijs aan 
zijn goede vriend en collega in Smoke (Wayne Wang, 
1995) en Blue in the Face (Wayne Wang en Paul Aus-
ter, 1995) zal voor Auster wel lastig zijn geweest. 
Sinds Blue in the Face spraken ze niet meer met 
elkaar, om onbekende redenen. Bij de prijsuitreiking 
schudden ze elkaar voor het eerst weer de hand.

Ook al schenen in de programmering van San Sebastián grote ster-
ren zoals Paul Auster en zijn The Inner Life of Martin Frost en David 

Cronenberg met Eastern Promises, de glans van de debuutfilm 
van de achttienjarige Hana Makhmalbaf Buddha Collapsed Out of 

Shame raakte het diepst de harten van de bezoekers.
Kristina Goikoetxea

Het festival van 
Mannheim-Heidelberg 

richt zich op 
aanstormend talent en 
weet daarbij een hoog 
niveau te halen. Maar 

het was vooral het 
festival zelf dat dit jaar 

werd vernieuwd.
Nicole Santé

55ste San Sebastián International Film Festival

Vernieuwing aan de Rijn-oever
56ste Mannheim-Heidelberg Festival

Wat doen Coca Cola-commercials op een 
festival dat Playgrounds heet, een ‘audio-
visual arts festival’? Een animatiefilmpje 
waarin het binnenwerk van een Coca 
Cola-apparaat eruitziet als The Lord of 
the Rings en Star Wars vertelt in zijn een-
tje al waarom. Het is net zo mooi en inven-
tief als de filmpjes in de verschillende 
programma’s die je ‘kunst’ zou noemen.
Kunst is een woord dat je op het driedaag-
se Playgrounds maar beter meteen over-
boord kunt gooien. Volgens directeur 
Leon van Rooij zijn er geen grenzen op zijn 
festival. Niet tussen kunst en commercie, 
niet tussen makers en publiek. 

Playgrounds vertelt over de creatieve 
industrie en dan maakt het geen moer uit 
of een werk normaal in een galerie te zien 
is of als commercial. 
De lage drempel van het jonge festival 
maakt het voor de bezoekers aanstekelijk. 
Alles moet kunnen, als het maar interes-
sant is. En voor Van Rooij is er veel inte-
ressant. Voor het festival kocht hij ook zes 
nieuwe Onedotzero-programma’s aan. 
Een van die verzamelingen is Terrain, 
over architectonische en ruimtelijke 
vormgeving. In het oogstrelende Drown-
field van onder anderen Irene Astrain, 
gaan gebouwen, die gevangen zitten in 

een roze wolk, ten onder en verdwijnen 
onder water, onder begeleiding van een 
zachte, bijna romantische vrouwenstem. 
In het zwarte-witte Reclaimation Part 1 
van Peter Kidger happen reusachtige 
metalen slangen met grijpers als kop 
zich kronkelend een weg door Londen, 
alsof ze op rooftocht zijn. Tegelijk gevaar-
lijk en kil.
Erg aangenaam was de presentatie van 
Laetitia Rouxel van Pleix, een collectief 
van zeven kunstenaars, woonachtig in 
Parijs, die sinds 2001 samen films en 
installaties maken. Dat doen ze ook al een 
aantal jaren commercieel. Rouxel maakte 

Playgrounds’ missie nog eens extra dui-
delijk. Pleix maakt filmpjes, gewoon 
omdat het dat wil (voorheen kunst), die 
niet anders zijn dan de commercials die 
het produceert. Zo lijkt hun eigen film 
Sometimes, waarin gebouwen uit elkaar 
vallen en weer een nieuwe vorm krijgen, 
sterk op hun commercial voor Audi. Het 
collectief blijft maatschappijkritisch, bij-
voorbeeld met een filmpje tegen plasti-
sche chirurgie. Zoetsappig is het filmpje 
met een blonde meisje, een kind nog, dat 
in meerdere scènes een koffer opent 
waarmee je zelf, thuis, plastische chirur-
gie kunt toepassen. Je bent een kind en je 

wilt al borsten? Het kan. Liposuctie? Geen 
probleem. Als jij je maar goed voelt en 
mooi wilt zijn. De overduidelijke aanklacht 
in het filmpje lijkt te contrasteren met 
Pleix’ commerciële werk. Het is een para-
dox, aldus Rouxel, en tegelijk ook niet. Als 
de makers van Pleix kunnen doen wat ze 
zelf willen, geheel virtueel en zonder kan-
toor, doordat de grote commerciële jon-
gens het geld bieden voor een commer-
cial, waarom niet? Anno 2007 wordt 
iedereen daar gelukkig van. 

Voor meer informatie, zie www.playgroundsfestival.nl, 
www.onedotzero.com en www.pleix.net.

2de Playgrounds Audiovisual Arts Festival Tilburg

Geen onderscheid tussen kunst   en commercie
Een colaatje? 
Of toch liever 

kunst? Het 
maakt niks uit  

in Tilburg.
Gerlinda 

Heywegen

Jonge Makhmalbaf imponeert met debuut

Overnight

Buddha Collapsed Out of Shame



november/december 2007 Skrien 7574 Skrien november/december 2007

Een van de opmerkelijkste debuten het afgelo-
pen jaar was Love Conquers All van de toen 28-
jarige Maleisische regisseuse Tan Chui Mui, met 
een opstartpremie van het Hubert Bals Fonds 
voor een habbekrats gemaakt. Tan won hoofd-
prijzen in Pusan en Rotterdam en een deel van 
dit geld stopte ze in het lange speelfilmdebuut 
van haar even oude landgenoot Seng Tat Liew, 
die eerder was opgevallen door enkele korte 
films. Nu won Seng met Flower in the Pocket 
een van de drie hoofdprijzen in de New Currents 
competitie van Pusan. Al of niet dronken beloof-
de hij (een deel van) zijn dertigduizend dollar in 
de nieuwe film van Tan Chui Mui te stoppen. Een 
eigen minifilmindustrie van jonge mensen die 
met talent en dadendrang elkaar tot ongewone 
successen stimuleren, zonder gedoe met com-
missies en bemoeizuchtige non-personages die 
over van alles gaan, waaronder heel wat meer 
geld dan in heel Maleisië voorhanden is.

Graadmeter
Pusan is de graadmeter voor wat er in de onaf-
hankelijke filmwereld van Azië gebeurt en 
opnieuw leverde de competitie minstens vier 
uitstekende films op, die de komende maanden 
langs de westerse festivals zullen reizen en 
aantonen dat in Azië steeds opnieuw jonge, 
veelbelovende talenten opduiken. Net als Love 
Conquers All is Flower in the Pocket een film die 
zoekend zichzelf vindt, in een documentair aan-
doende stijl waarmee de regisseur instinctief 
een situatie met enkele hoofdpersonen ontwik-
kelt tot een ‘verhaaltje’. Het gaat over twee 
broertjes die bij hun achteloze vader wonen, 
zonder moeder. Ze maken hun leven zelf en 
weten uiteindelijk hun vader uit diens cocon te 

krijgen. Intussen geeft de film een aardig inkijk-
je in de Maleisische maatschappij. Behalve een 
van de hoofdprijzen kreeg Flower in the Pocket 
ook de prijs van het (overheersend jonge) 
publiek.
Misschien de sterkste film was het debuut van 
de Koreaans-Chinese regisseur Guang Hao Jin, 
die al 47 is en eerder naam maakte als camera-
man. Zijn Life Track vertelt in een strakke, effi-
ciënte stijl het verhaal van een man zonder 
armen die eenzaam in de bergen woont en daar 
liefde vindt bij een jonge vrouw die niet praten 
kan. Geen beeld te veel en nooit over de grens 
van het sentiment dat op de loer ligt.
De derde winnaar was de Thaise productie 
Wonderful Town van Aditya Assarat, die eerder 
3 Friends maakte en daarvoor vier jaar geleden 
in Pusan de Hubert Bals Fonds-prijs won. Won-
derful Town gaat over het effect van de tsunami 
in een Thais dorpje, waar het erop lijkt dat nie-
mand vindt dat het leven soms gelukkig kan zijn. 
Een ontluikende liefde wordt in deze situatie 
grondig kapotgemaakt met een slot dat een 
aanvankelijk naar wat iel neigende sfeer mee-
dogenloos afkapt.
Niet in de prijzen viel God Men Dog van de Taiwa-
nese regisseuse Singing Chen, die al enige films 
op haar naam heeft en zich hier bezighoudt met 
de vraag of het respect dat de religie vraagt voor 
god en dieren ook niet mag gelden voor mensen. 
Sociale desintegratie en menselijke wanhoop 
worden indringend aan de orde gesteld, waarbij 
Singing Chen zich afvraagt waarom mensen 
zich toch steeds maar weer verlaten op religies 
die helemaal niets opleveren.
Alle vier deze films zouden zonder meer opge-

nomen kunnen worden in de komende Tiger-
competitie van Rotterdam en daar in elk geval 
een aandachtige vertoning moeten krijgen.

Korea
Van het Koreaanse front weinig goed nieuws. De 
cijfers lijken te wijzen op een glorieuze filmindu-
strie, dank zij het quotasysteem dat bioscopen 
verplicht 75 dagen per jaar (de helft overigens 
van een paar jaar geleden) een Koreaanse film 
te draaien. De zwakte van dit systeem is dat het 
vooral de topsuccessen heeft geholpen, omdat 
de theaters die wel draaien, maar niet de minder 
commerciële films. Kleinere commerciële films 
krijgen steeds minder kans en de onafhankelij-
ke film al helemaal niet. Zelfs de beste en inter-
nationaal gelauwerde regisseur Hong Sang-
Soo heeft steeds meer moeite geld voor een 
nieuwe film bij elkaar te schrapen. Terwijl hij op 
alle internationale festivals vertoond en geres-
pecteerd wordt, willen de Koreaanse theaterei-
genaren nauwelijks iets van hem hebben.
Overigens draaien er voor het Koreaanse 
publiek ook flink wat niet-Aziatische films in een 
heel redelijke selectie van de niet-commerciële 
wereldcinema. Dit keer waren daar liefst vijf 
Nederlandse films bij: Control van Anton Cor-
bijn (hoewel dat in feite een Engels-Australi-
sche productie is), Duska van Jos Stelling, Tus-
senstand van Mijke de Jong, Wolfsbergen van 
Nanouk Leopold en de korte film Raak van 
Hanro Smitsman, die eerder dit jaar de Gouden 
Beer in Berlijn won. In Korea hebben sommigen 
de indruk dat de Nederlandse film een van de 
interessantste in de wereld is.

Ja, acteur Stuart Townsend had zelf 
ook liever zijn regiedebuut gemaakt 
met iets goedkoops en makkelijks. 
‘Een verhaal over twee mannen in 
een kamer of zo.’ Maar hij raakte 
via een krantenfoto gefascineerd 
door de rellen tijdens de WTO-top 
in Seattle in 1999 en kon niets 
anders maken dan Battle in Seattle. 
‘De mainstream media hebben dat 
protest nooit goed weergegeven.’
Het begon een vertrouwd riedeltje 
te worden op het Toronto Interna-
tional Film Festival. Meerdere film-
makers voerden ‘het gebrek aan 
een genuanceerd beeld’ aan als 
reden om dan maar zelf de andere 
kant van een actuele gebeurtenis te 
laten zien. Of zoals Michael Moore 
het omschreef tijdens de perscon-
ferentie over zijn documentaire 
Captain Mike Across America, over 
zijn campagne voor Al Gore: ‘Links 
zie je alleen op televisie als ze er 
raar uitzien of een gek bord 
omhoog houden tijdens een 
demonstratie. Of als een eenzame 
anarchist een ruit ingooit bij McDo-
nalds.’
In Battle in Seattle zit er inderdaad 
één. De overige betogers zien er in 
de film van Townsend vooral vrede-
lievend uit. Ze worden – net als de 
uitgerukte ME – tegen hun zin mee-
gesleurd in een spiraal van geweld. 
In zijn ensemblefilm is niemand 
echt slecht: de burgemeester van 
Seattle niet, de ME niet – maar 
natuurlijk wel de amorfe groep 
westerse politici die aan de top 
deelnemen.
Het is niet verbazingwekkend dat 
Townsend Toronto koos als premiè-
repodium. Bij het veelal links geori-
enteerde publiek – zelfs de matige 
documentaire van Toronto’s troe-
telkind Moore kreeg de minuten-
lange staande ovatie – valt een film 
als Battle in Seattle door het onder-
werp alleen al goed. Het is een keu-
rig uitgevoerde mozaïekfilm met 
een sterrencast, het soort film dat 

het de afgelopen jaren goed deed 
bij de Oscar-uitreikingen (Crash, 
Paul Haggis, 2004; Babel, Alejandro 
González Iñárritu, 2006). En Toronto 
staat bekend als inluider van het 
seizoen van Oscar-speculaties.
Probleem dit jaar: het meer artis-
tiek georiënteerde Venetië vond 
veel van de grote Hollywood-pro-
ducties ook interessant genoeg om 
te selecteren. Dus werd in Toronto 
vooral uitgekeken naar de opval-
lend pessimistische grote films die 
de festivalkaravaan mee zou 
nemen uit Frankrijk en Italië: No 
Country For Old Men (Coen Bro-
thers), Redacted (Brian de Palma), 
Lust, Caution (Ang Lee), In the Val-
ley of Elah (Paul Haggis), Michael 
Clayton (Tony Gilroy) en Atonement 
(Joe Wright). Welke premières ble-
ven over? Aardige, maar niet echt 
vernieuwende films. Zoals Battle in 
Seattle.

Herhaling
Ook het langverwachte vervolg op 
Elizabeth, Elizabeth: The Golden 
Age, waarin Shekhar Kapur de ver-
nietiging van de Armada wat heeft 
aangepast aan de Hollywood-wet-
ten. Keurig uitgevoerd. Weer een 
uitstekend acterende Cate Blan-
chett, opnieuw die visueel overwel-
digende decors. Weinig op aan te 

merken, behalve dat het een her-
haling van zetten is en niet meer 
dan dat.
Ook de verwachtingen rondom 
Rendition van Zuid-Afrikaan Gavin 
Hood waren hooggespannen. Zijn 
Tsotsi won in 2005 de publieksprijs 
en ontving later de Oscar voor 
Beste Niet-Engelstalige Film. Zijn 
ensemblefilm over het martelen en 
laten verdwijnen van politieke 
gevangenen werd minder goed 
ontvangen. Weer zo’n film over ver-
dwenen gevangenen, dat weten we 
nu wel, was de teneur.
Hood lijkt Rendition echter niet te 
maken vanuit morele verontwaar-
diging tegen de mishandelingen, 
maar neemt een pragmatisch 
standpunt in waarin grijstinten 
overheersen. Hij toont hoe ineffec-
tief martelingen zijn, omdat ze 
alleen maar meer agressie oproe-
pen. Aan de andere kant laat hij de 
sterke Meryl Streep het standpunt 
van conservatief Amerika vertol-
ken: liever een verdwenen gevan-
gene te veel dan een nieuwe terro-
ristische aanslag. En zo denkt ieder 
personage in Rendition te weten 
hoe de wereld in elkaar zit, waarna 
de omstandigheden dat beeld tel-
kens volledig op zijn kop zetten. Het 
is een gelaagdheid die misschien te 
subtiel is en ondersneeuwt doordat 

Hood de martelingen toont in al hun 
wreedheid. De film is geen hamer-
slag, maar verdient tijd om over-
dacht te worden.

Vrolijk
Is het door die oorlogsmoeheid dat 
de publieksfavorieten naast de win-
naar van de publieksprijs, David 
Cronenbergs duistere thriller Eas-
tern Promises, vooral leuke, vrolij-
ke films waren? Of waren die 
gewoon het origineelst? Veelgepre-
zen werd de komedie Lars and the 
Real Girl, waarin Ryan Gosling ver-
liefd wordt op een opblaaspop, wat 
minder plat schijnt te zijn dan het 
klinkt.
De Beatles-musical Across the 
Universe van Julie Taymor is een 
feestje voor ogen en oren – hink-
stap-springend gaat het, dwars 
door de Amerikaanse en Britse 
geschiedenis van eind jaren vijftig 
tot de jaren zeventig, aan de hand 
van een paar vrolijke tieners in 
bontgekleurde decors en Beatles-
hits. Ondanks de gebreken zijn er 
maar weinig films die zo aansteke-
lijk vrolijk stemmen. Behalve dan 
Juno, de nieuwe film van Jason 
Reitman (Thank You For Smoking), 
die de tweede prijs won. Geen rafe-
lige randjes hier. Het tempo, de ver-
haallijn, de dialogen: het klopt alle-
maal en het is leuk. In het univer-
sum van de tiener Juno mopperen 
haar ouders wel een beetje als ze 
zwanger blijkt te zijn (‘Toen ze zei 
dat ze iets wilde vertellen, hoopte ik 
nog dat het iets met harddrugs zou 
zijn’), maar de Amerikaanse sub-
urbs zijn eindelijk eens een gezelli-
ge plek vol mensen met een open 
instelling. Met actrice Ellen Page, 
die ook te zien was in The Tracey 
Fragments (Bruce McDonald), als 
grootste ontdekking van het festi-
val. Na Hard Candy heeft ze hier 
definitief bewezen dat ze een van de 
meest veelbelovende jonge actri-
ces van dit moment is.

Het groeiende succes van het grootste onafhankelijke filmfestival in 
Azië kon niet verhullen dat de Koreaanse film in een crisis verkeert. 

Maar in Maleisië geschiedde een wondertje.
Peter van Bueren

12de Pusan International Film Festival

Vier kandidaten voor de Tiger-
competitie in Rotterdam

Links publiek lijkt 
oorlogsmoe

32ste Toronto International Film Festival

Filmmakers presenteerden ook tijdens het filmfestival 
in Toronto weer zwartgallige en actuele drama’s. Maar 
het publiek bleek in een optimistischer bui.
Floortje Smit

Flower in the Pocket

Life Track

Wonderful Town

Across the Universe

Juno
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Eastern Promises David 
Cronenberg is de chroniqueur van het 
beest in de mens. In de beginjaren van zijn 
carrière liet hij de baas van een geweld-
stelevisiezender hallucineren dat zijn 
lichaam muteerde (Videodrome, 1983) en 
een wetenschapper zichzelf veranderen 
in een reusachtige vlieg (The Fly, 1986). 
Tegenwoordig heeft de Canadese regis-
seur het horrorpad verruild voor meer 
sociologisch en psychologisch realisme. 
A History of Violence (2005) was een haar-
fijne analyse van de rol van geweld in de 
Amerikaanse geschiedenis. Eastern Pro-
mises vertelt eenzelfde verhaal, maar dan 
voor het masculiene en patriarchale Rus-
land. Twee brute moorden weven een web 
rondom de Russische maffia in Londen, 
waarin machogedrag, hiërarchische rela-
ties en zelfbehoud overheersen. Hier zijn 
mannen de baas die zonder enig moreel 
besef moorden en verkrachten. Net als 
dieren kunnen of willen ze hun gedrag 
niet verklaren. ‘Ik ben maar een chauf-
feur’, antwoordt Nikolai (een sterk spe-
lende Viggo Mortensen) als Anna (Naomi 
Watts) hem vraagt naar het waarom.
Bij Cronenberg dreigt altijd het gevaar dat 
de ideeën het drama overheersen. A His-
tory of Violence was tamelijk klinisch, 
maar Eastern Promises raakt verrassend 
genoeg ook het hart. Het scenario van 
Steve Knight (Dirty Pretty Things, Stephen 
Frears, 2002) heeft meer oog voor de 
menselijke maat. Zo worstelen de gang-
sters Nikolai en zijn maatje Kirill (een 
eveneens sterke Vincent Cassel) gaande-
weg steeds meer met goed en kwaad.
Cronenberg zou Cronenberg niet zijn als 
hij van het verhaal geen mysteriethriller 
had gemaakt, die je naar het puntje van je 
stoel doet schuiven. Het onheil dreigt 
voortdurend, in de film-noir-achtige 
mise-en-scène – het regent voortdurend 
in Londen en dag wordt het er vrijwel 
nooit – en de grimmige score van Howard 
Shore. De brug die Cronenberg zo slaat 
tussen spanning en diepgang, tussen Hol-
lywood en arthouse, maakt Eastern Pro-
mises meesterlijk. Niels Bakker

Eastern Promises Canada 2007 regie David Cronen-
berg scenario Steve Knight camera Peter Suschitzky 
montage Ronald Sanders geluid Stuart Wilson muziek 
Howard Shore production design Carol Spier productie 
Paul Webster & Robert Lantos distributie RCV duur 100’ 
met Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel, 
Armin Mueller-Stahl

2 Days in Paris De Française Marion 
(Julie Delpy) gaat met haar Amerikaanse vriendje 
Jack (Adam Golberg) een paar dagen naar haar 
geboortestad Parijs, op bezoek bij haar familie en 
wat vrienden. Delpy, die zichzelf regisseert, het 
scenario en de muziek schreef en de montage 
deed, lijkt in 2 Days in Paris een beetje op haar 
Celine uit Before Sunrise (Richard Linklater, 1995) 
en Before Sunset (Richard Linklater, 2004). Dat 
komt door dezelfde nonchalante, naturelle manier 
van acteren en door het nuffige en grappige van 
haar karakter. 2 Days in Paris is een schets van 
een gewone relatie, met zijn gewone toestanden 
maar in een ongewone situatie – namelijk Parijs. 
De neurotische Amerikaan Jack is bang van de 
huizen, verbaast zich over de volgens hem te klei-
ne Europese condooms en is vooral geïntimideerd 
door Marions familie, die een karikatuur is van 
een gemiddeld hysterisch Frans gezin. Daarnaast 
loopt hij zich langzaam steeds meer op te vreten 
over alle mannen waarmee Marion ‘iets’ heeft 
gehad. Dat pijpen niet echt telt, daar wordt hij bijna 
niet goed van. Na twee dagen Parijs is de relatie 
klaar voor de sloop.
De onzekerheid van de macho-Amerikaan is aan-
doenlijk. De zorgvuldige route naar de neergang 
van Marion en Jack gebeurt zo terloops dat de film 
net zo goed nog een paar uur door had kunnen 
gegaan. Gewoon lekker kijken naar mensen die je 

vrienden zouden kunnen zijn geweest. Die kleine 
verhalen meemaken zoals je ze zelf op feestjes 
hoort. Soms stom, soms belachelijk, soms gewoon 
saai. Mannen en vrouwen doen maar wat en Delpy 
lijkt er haar missie van te hebben gemaakt om dat 
als een Franse Woody Allen (ze heeft eenzelfde bril 
op) vast te leggen. Gerlinda Heywegen

Frankrijk/Duitsland 2007 regie, scenario, montage en muziek  
Julie Delpy camera Lubomir Bakchev geluid Oliver Barth  
production design Barbara Marc productie Thierry Potok  
distributie Moonlight duur 96’ met Julie Delpy, Adam Goldberg

Falkenberg 
Farewell Zo, denk je na de 
eerste minuten, weer zo’n film over 
jonge mannen met opgroeiingsangst 
die zich in een deprimerende uithoek 
aan hun jeugd proberen vast te 
klampen. Af en toe wat nonchalant 
met de camera schudden, want low-
budget moet er lowbudget uitzien, 
en natuurlijk zorgen voor flink wat 
tegenlicht voor dat melancholieke 
herfstzonnetjeseffect.
Alles is tenslotte vergankelijk. En 
dan dat handjevol personages 
gemodelleerd naar Richard Linkla-
ters Slacker (1991), die rondhangend 
op onooglijke locaties vies eten naar 

binnen werken, talentloos aan een 
gitaar frummelen en ondertussen 
kop- en staartloos converseren. Net 
als je besluit dat je niet alleen hope-
loos buiten de doelgroep valt (want 
geen man met haar op rare plaat-
sen), maar de kosten van de filmko-
pie ook moet beschouwen als een 
vorm van kapitaalvernietiging, blijkt 
die vreemde film onvermoede aan-
trekkingskracht te bezitten.
Ondanks de schoonheidsfoutjes in de 
onbeholpen en soms al te nadrukke-
lijke impressionistische stijl – die 
regisseur Jesper Ganslandt al vele 
vergelijkingen met Gus Van Sant 
heeft opgeleverd – en ondanks de 

inconsistente kwaliteit van de dialo-
gen is het geheel echt meer dan de 
som der delen. Falkenberg Farewell 
is het semi-autobiografische portret 
van een vriendengroep die in het 
Zweedse Falkenberg nog een laatste 
zomer de vrijheid viert alvorens zich 
over te geven aan de wurggreep van 
vrouwen, nageslacht, serieuze 
beroepen en hypotheekverplichtin-
gen. Er is vriendschap, broeder-
schap en verveling. Er zijn paddo’s, 
vreemde hobby’s, vage toekomst-
plannen en zelfs een heuse tragedie.
Het is niet de uitgekiende, soms te 
gelikte soundtrack die de film zo 
wonderlijk en prikkelend maakt, ook 
niet het even universele als uitge-
kauwde verhaal over het voorportaal 
van het volwassen leven, maar het is 
vooral de ongrijpbare, terloopse 
manier waarop Ganslandt dat ver-
haal laat opdoemen uit een bedrieg-
lijk willekeurige aaneenrijging van 
losse scènes. Dat verraadt het talent 
om film als een taal te zien en niet 
alleen maar als een medium. 
Kim van der Werff

Farväl Falkenberg Zweden 2006 regie Jesper 
Ganslandt scenario Frederik Wenzel en Jesper 
Ganslandt camera Frederik Wenzel montage 
Jesper Ganslandt en Michal Leszczylowski 
muziek Erik Enocksson productie Anna Anthony 
distributie De Filmfreak duur 91' met John Axel 
Eriksson, John Holger Eriksson
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Zolang de voorraad strekt: gratis onli-
ne documentaires. Waarschijnlijk zijn 
niet van al deze 589 documentaires de 
online rechten geregeld, maar ze zijn 
hier tenminste te zien. Het is een een-
voudige pagina, met een overzichtelij-
ke indeling in categorieën, van ‘antro-
pologie’ tot ‘technologie’. In de eerste 
categorie valt een driedelige PBS-
documentaire uit 2005 van Cassian 
Harrison en Tim Lambert over het 
gelijknamige Pulitzer Prijs-winnende 
boek Guns, Germs, and Steel van 
Jared Diamond, dat beweert dat de 
technologische voorsprong van de Eur-
aziatische culturen niet voortkomt uit 
superieur intellect, maar uit klimatolo-

gische randvoorwaarden. Interessant.
Ook het geweldige, Oscar-winnende 
portret The Fog of War (2003) van Errol 
Morris, waarin de voormalige Ameri-
kaanse minister van Defensie Robert 
McNamara aangeeft hoe dicht de 
wereld tijdens de Cuba-crisis bij een 
kernoorlog was. ‘Zo dichtbij’, gebaart 
hij, met de kleinst mogelijke ruimte 

tussen zijn duim en wijsvinger. Die film 
was destijds een uitschieter op het 
IDFA, net als bijvoorbeeld The Corpo-
ration (Mark Achbar en Jennifer Abbott, 
2003), over de bedreigende rol van 
bedrijven in de wereld, en The Yes Men 
(Dan Ollman, Sarah Price en Chris 
Smith, 2003), over de bedreigende rol 
van bedrijven in de wereld, in 2004 
winnaar van de IDFA Publieksprijs en 
eveneens hier online te bekijken. En 
mis vooral ook niet de uitstekende, uit-
puttende BBC-documentaire Death of 
Yugoslavia (producent Norma Percy , 
1995), over de politiek achter het uit-
eenvallen van Joegoslavië. 
best.online.docus.googlepages.com

Het twintigjarige IDFA heeft het 
online publiek gevraagd de twintig 
beste IDFA-documentaires te kie-
zen die de afgelopen twintig jaar 
gemaakt zijn. Zoals verwacht, zijn 
de meeste titels recent – alleen O 
amor natural (1996) van Heddy 
Honigmann, op 3 in de lijst, stamt 
uit de twintigste eeuw. Ze wordt 
voorafgegaan door Darwin’s Night-
mare van Hubert Sauper (2004) en 
op de tweede plaats Nömadak Tx 
van Raúl de la Fuente (2006).
Net zo voorspelbaar is, dat een 

Amerikaanse verkiezing van de 
‘beste honderd documentaires 
aller tijden’ een overdaad aan 
Amerikaanse films oplevert. Ook 
hier blijkt bovendien de helft van 
de titels uit deze eeuw te stammen. 
Toch is het een leuk lijstje gewor-
den, van de Chlotrudis Society for 
Independent Film. De leden van 
deze vereniging kozen Grey Gar-
dens (Ellen Hovde, Albert & David 
Maysles en Muffie Meyer, 1975) op 
1, The Man With a Movie Camera 
(Dziga Vertov, 1929) op 2 en – ver-

rassend – de registratie van het 
Talking Heads-concert Stop 
Making Sense (Jonatham Demme, 
1984) op 3.
www.chlotrudis.org/favorite/
docs.html  De volledige lijst met 
honderd titels.

@ Een mooie animatie van de 
Nederlander Sil van der 
Woerd, wiens sterke Swim 
was opgenomen op de dvd-
verzamelaar Dutch Shorts 
2005 (bijgevoegd bij Skrien 2, 
maart 2006). Het gaat hier om 
een muziekvideo voor het 
nummer Worms van Lolly 
Jane Blue en het ziet er erg ge-
likt uit – in de goede zin des 
woords. Een mengvorm van 
computergeanimeerde ruim-
ten en objecten met live-ac-
tion opnamen van Lolly Jane 
Blue herself in een gemoder-
niseerde witte Louis zoveel-
jurk. Ze wordt bedruipt door 
zwart spul, hangt naakt in ein-
deloze kabels en zwemt met 
de vissen. Sterke, grote, bios-
coperige beelden. Van een Ne-
derlander! En best een goed 
nummer ook nog. www.sil-
vanderwoerd.com

@ Brendan Dawes mist een 
beetje analoog gevoel in deze 
digitale tijden. Daarom heeft 
hij een klei-interface gemaakt 
voor de afspeelsnelheid van 
films. Zijn interface meet de 
hoeveelheid Play-Doh (een 
niet-drogende, commerciële 
speelgoedklei) en bepaalt aan 
de hand daarvan de snelheid 
van een kungfu-film. ‘Geen 
enge knopjes om op te druk-
ken, geen instructies om te 
lezen, het is gewoon klei’, 
aldus de experimentele maker. 
www.brendandawes.com/
sketches/play-doh/

Onlijntjes

Beste documentaires Micky Mouse
Ik weet niet of hij nog te koop is als 
deze Skrien verschijnt, maar op eBay 
was in elk geval een speelgoedmuis te 
koop uit 1926, itemnummer 
280163770977, die 
volgens sommigen 
de inspiratie vormde 
voor Mickey Mouse.
De destijds gepaten-
teerde houten muis 
is zwart en wit met 
een beetje rood en 
heette Micky. Het 
was het populairste 
speelgoed van de 
Performo Toy Company uit Middle-
town, Pennsylvania en hij was ook te 
koop in New York, aldus de achter-
grondinformatie bij het item, toen Walt 
Disney in 1928 ruzie kreeg met Char-
les Mintz van Universal Pictures over 
de financiering van zijn serie Oswald 
the Rabbit. Mintz bezat de rechten op 
het konijn en Disney moest dus op 
zoek naar een nieuw karakter. Vol-
gens de officiële Disney-folkore 
bedacht Walt de muis in de trein op 
weg naar huis en wilde hij hem ‘Morti-
mer’ noemen. Zijn vrouw stelde later 

‘Mickey’ voor.
Er moet bij 
gezegd worden 
dat in uiterlijk 
Mickey Mouse 
meer wegheeft 
van zijn teken-
filmvoorganger 
Felix the Cat (en 
andere vergelijk-

bare vroege animatiefiguren) dan van 
Micky Mouse. En als je eenmaal een 
kat en een konijn hebt verzonnen, is 
een muis ook geen onverklaarbare 
inval meer. Maar toevallig is het wel 
en ik had er nog nooit van gehoord, al 
zijn er minstens twee boeken over het 
onderwerp verschenen: Broken Toy – 
A Man’s Dream, A Company’s Mystery 
(2006) van Craig Andrews en Who Was 
First?: Biography of René D. Grove 
(1985) door Grace Grove. Volgens een 
documentaire van PBS, gebaseerd op 
deze teruggevonden Micky, is heel 
Middletown ervan overtuigd dat Dis-
ney zijn muis van hen gejat heeft.
www-tc.pbs.org/opb/historydetecti-
ves/pdf/302_mousetoy.pdf
Transcriptie van PBS-uitzending over 
Micky Mouse.
www.google.com/
patents?id=bxttAAAAEBAJ
Patent van de Micky-pop via Google 
Patents (ja, ook dat heeft Google al).
news.bbc.co.uk/2/hi/entertain-
ment/2481749.stm
Artikel over een Oostenrijks fresco 
met een Mickey Mouse-lookalike.

Gratis documentaires

Interactieve videoclip
Het is van zichzelf al een verschrikkelijk mooi 
nummer en nu is het ook nog eens een overtui-
gend interactieve videoclip geworden: Neon 
Bible van Arcade Fire. ‘Interactief’ betekent in 
dit geval dat het nummer hoe dan ook door-
speelt, met het zingende hoofd van de zanger, 
maar dat het beeld tot op zekere hoogte is te 
beïnvloeden. Behalve het hoofd van de zanger 
zien we zijn handen – ertussen is alles zwart. 
Af en toe valt er te klikken, op zijn ogen, zijn 
handen, zijn gebalde vuisten. Ook reageert het 
beeld soms op de plek van de cursor. De moge-
lijkheden zijn ruim genoeg om te blijven boeien 
en beperkt genoeg om het nummer niet in de 
weg te zitten. Erg goed. De clip is geregisseerd 
door Vincent Morrisset, 2007.   
www.beonlineb.com/click_around.html

Worms

Robert McNamara in The Fog of War

Deze film van Marco Ferreri gaat 
deels over een incestueuze liefde 
tussen moeder en dochter. Een 
scène waarin moeder de minderja-
rige dochter achterlaat bij een 
naakte man, die ze toevallig in het 
veld tegenkomen, shockeert nog 
steeds – al ligt het initiatief bij de 
vroegrijpe dochter. Zij rent terug 
naar moeder, waarna de man zich 
bij hen voegt en de scène wordt 
afgekapt – de rest ligt in de fantasie 
van de kijker.
Ferreri weeft een fragmentarisch 

tapijt, waarin de droefogige dochter 
(op latere leeftijd gespeeld door Isa-
belle Huppert), de uitbundige moe-
der (schitterend belichaamd door 
Hanna Schygulla) en de beminnelij-
ke vader (Marcello Mastroianni) hun 
moeizame, maar liefdevolle relaties 

ontwikkelen. Moeder is geestelijk 
onhandelbaar en waarschijnlijk 
ziek. Vader, een communistische 
leraar, heeft in zijn ideologische 
ontgoocheling ook een zwakke plek. 
Net als de dochter worden ze door 
Ferreri vaak alleen neergezet in 
grote lege ruimtes, gedomineerd 
door massieve fascistische archi-
tectuur. Drie eenzame zielen, onlos-
makelijk verbonden. Kees Driessen

Storia di Piera Italië 1983 regie Marco Ferreri 
distributie Homescreen (NRC Handelsblad 
Filmselectie, de Italiaanse Magistralen)

Ex humor Stilistisch is deze 
debuutfilm vaak verrassend. Zoals de 
fraaie, achterstevoren afgespeelde 
openingsscène, waarin drie leden 
van een rockband achterwaarts door 
de stad gaan. Of het bandlid dat thuis 
altijd over het plafond loopt. Niemand 
anders doet dat en hij doet dat nergens 
anders. Het wordt niet uitgelegd en 
is juist daarom zo mooi. De gruizige, 
agressieve, vieze sfeer is stijlvast en 
consequent. Genoeg complimenten: 
Mortier (prachtige naam) is een inte-
ressante regisseur en Ex drummer een 
bijzondere film.
Maar zwarte humor wil het niet worden 
en dat is het grote verschil met het werk 
van de verder even grove Herman Brus-
selmans, hier voor het eerst verfilmd. 
Dries Van Hegen, in de film Brussel-
mans’ alter ego, mist diens droeve, ver-
ontruste grondtoon, die de bijtende, 
cynische gedeprimeerdheid grappig 
maakt. Vlak gebracht is het alleen maar 
agressie en cynisme: de meelijwekken-
de loser die over de schreef gaat wordt 
een ergerniswekkende klootzak die het 
niets kan schelen. In film is moeilijk te 
ontkomen aan het grafisch realisme 
van geweld, van verkrachting, van een 
onwaarschijnlijk grote lul die veel te 
hard in een anus wordt geramd, van het 
bloederige gezicht van een vrouw die in 
een parkeergarage tegen de grond is 
gewerkt, van een met stront besmeurd 
kindje dat wordt verwaarloosd door zijn 
ouders. Mortier zet daar wel iets tegen-
over (enig absurdisme, overdrijving en 
soms medelijden), maar te weinig om 
van zijn personages echt meer dan 
alleen maar klootzakken te maken.
Er is een fake making-of op de dvd, met 
chronologische scènes achter de 
schermen waarin iedereen klaagt over 
elkaars incompetentie en aanstellerij 
en over het vele bloed en geweld in de 
film. Het duurt een half uur, maar 
geloofwaardig of grappig wil het niet 
worden. Kees Driessen
Ex drummer België 2007 regie Koen Mortier 
distributie A-Film

Minder mondo Ik zat 
een beetje in de rats voordat ik 
Mondo Cane ging kijken. De film 
heeft nogal een reputatie. Hij 
was de naamgever van het 
Mondo-genre: films met (ver-
meend) echte opnamen van we-
reldwijde gruwelen. De hoes 
voorspelt ‘bizarre rituelen en 
schokkende verschijnselen’ en 
‘bloederige taferelen uit alle 
windstreken’. Je moet er maar 
zin in hebben. Maar ja, het is mijn 
vak, dus ik zette me schrap en 
bekeek Mondo Cane en Mondo 
Cane 2, uitgebracht als dubbel-
dvd.
Ik zag matrozen die – duidelijk 
geënsceneerd – van de ene kant 
van het dek naar de andere ren-
nen om een rondvarend bootje 
met bikini babes toe te juichen. Ik 
zag vrouwelijke strandwachten 
in Australië mond-op-mondbe-
ademing oefenen op vrijwilligers. 

Ik zag toeristen elkaar natspui-
ten bij Manneken Pis. Alles ver-
gezeld van een vrolijk muziekje 
en een ironische, kabbelende 
voice-over. Het leek wel Alleman 
(Bert Haanstra, 1963).
Goed, daarnaast zijn er ook ‘gru-
welen’. Enkele zijn onaange-
naam, zoals de Vietnamese mon-
nik die zichzelf in brand steekt. 
Andere ‘gruwelen’ zijn sterk re-
latief, zoals het eten van insecten 
of het met één houw – zeer kun-
dig – onthoofden van koeien in 
Singapore. Of het zijn verkapte 
ecoboodschappen, zoals ganzen 
die (gruwelijk) worden vetgemest 

voor foie gras of wegkwijnende 
flamingo’s in vervuild water. De 
shockerende reality-beelden, 
waarmee Mondo Cane een trend 
zette, vormen slechts een be-
perkt onderdeel van de films en 
zijn in deel twee zelfs, geheel 
tegen de verwachting in, afgeno-
men ten opzichte van deel één.
Het resultaat is helemaal niet 
slecht, omdat er echte nieuws-
gierigheid en behoorlijke re-
search aan ten grondslag ligt en 
omdat het consequente contrast 
tussen het Westen en exotische 
gebruiken vaak aardig uitpakt. 
Het meest storende ethische 
probleem, wat mij betreft, is dat 
zwarte borsten wel getoond wor-
den, terwijl blanke steeds net 
aan het oog worden ontrokken. 
Kees Driessen
Mondo Cane 1 & 2 Italië 1962/1963  
regie Gualtiero Jacopetti en Paolo Cavara  
distributie Dutch Filmworks

The XXXorcist  (spreek uit: 
‘triple X-orcist’) is de vriendelijk 
nagezonden opvolger van Re-Pene-
trator (2005; zie Skrien 6, augustus 
2007). Dezelfde regisseur doet een 
stapje voorwaarts met deze 
(opnieuw opvallend verzorgd uitge-
brachte) dubbel-dvd. De pornopa-
rodie op The Exorcist (William 
Friedkin, 1973) biedt een zwevend 
bed en een ronddraaiend hoofd, 
drie verschillende eindes (die niet 
veel toevoegen) en zowaar een ori-
ginele, behoorlijk goed gespeelde 
gitaarsoundtrack, die is ingespeeld 
bij de opnamen en het ritme van de 
bewegingen volgt. De toon is luchtig 
gebleven, waarbij het rode zombie-
bloed van Re-Penetrator is vervan-
gen door gifgroen kots en de pries-
ter is voorzien van een Baby Jesus 

Buttplug (te bestellen via www.divi-
ne-interventions.com). Zijn aardig-
ste oneliner: ‘I’m gonna fuck the hell 
outta you!’ KD
Verenigde Staten 2007 regie Doug Sakmann  
te bestellen via www.thexxxorcist.com

Radio Bergeijk  is mis-
schien geen kult. Zou iemand nog 
opkijken van de onbetamelijkheden, 
politiek-incorrecte verdachtmakin-
gen en grove taal in de televisiever-
sie van het populaire VPRO-radio-
programma van Pieter Bouwman 
en George van Houts (te beluisteren 
op vpro.nl/programma/radioberge-
ijk)? Pieter Verhoeff (ook de eerste 
regisseur van Jiskefet) brengt de 
twee hoerenlopende, alcoholisti-
sche lokale radiomakers in hun 
smoezelige studio overtuigend in 

beeld, maar het wordt zelden grap-
pig. De serie rust zwaar op de 
Humor van de Overschreden Grens, 
maar verrast nauwelijks. Daarvoor 
zijn de woede-uitbarstingen en 
scheldpartijen te repetitief (kutwijf! 
hoer!) en de onderwerpen te sim-
plistisch (hangouderen die wachten 
op de dood, een verkrachter die 
vrouwen ‘kinderen gunt’, met hun 
eigen stront gooiende bejaarden). 
KD
Nederland 2007 regie Pieter Verhoeff  
distributie A-Film

Kult Kurz

Luister naar je moeder

Elke kulttitel is geselecteerd volgens het criterium 
zoals door Skrien vastgesteld op 7 november 2006 en 

aangepast op 11 februari 2007: een film die met stijl en 
vooral zonder saai te worden de ethische, esthetische 

en/of fysieke grenzen van een groot deel van het 
publiek overschrijdt.

The Man With a Movie Camera

Door Kees Driessen
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Quiet Flows  
the Don Een lange film – vijf-
enhalf uur – in het kleine genre van 
‘familiegeschiedenissen tegen de 
achtergrond van de wereldgeschie-
denis’, waartoe bijvoorbeeld ook 
Heimat (Edgar Reitz, 1984-2004) 
en La meglio gioventù (Marco Tul-
lio Giordana, 2003) behoren. De 
lengte van de totale productie, die 
uit drie delen bestaat, is cruciaal, 
aangezien die het verstrijken van 
de geschiedenis voelbaar maakt. 
Die geschiedenis blijft in het eerste 
deel van Quiet Flows the Don wat op 
de achtergrond, ten gunste van een 
eenvoudig liefdesverhaal, dat aan 
de theatrale kant wordt geacteerd. 
Als de Russische geschiedenis, 
van de deelname aan de Eerste 
Wereldoorlog via het uitbreken 
van de Russische revolutie tot de 
daaropvolgende burgeroorlog, een 
grotere rol gaat spelen in het leven 
van de hoofdpersonen – die beho-

ren tot de Kozakken – wordt de film 
interessanter. De gevechtsscènes 
zijn met hun honderden galoppe-
rende paarden zelfs spectaculair 
mooi. De kleuren, van het Sovcolor-
systeem, zijn gedempt dekkend met 
een opvallend diep rood; de shots 
duren vaak lang met een camera 
die steeds opnieuw positie kiest 
en een voorkeur heeft voor in- en 
uitzoomen.
De film is gebaseerd op het gelijk-

namige boek van Michail Sjolochov, 
geschreven tussen 1928 en 1940, die 
daarvoor de Nobelprijs voor de lite-
ratuur ontving. Het is geen commu-
nistische propagandafilm: de 
Kozakken willen eerst weinig met 
het communisme te maken hebben, 
omdat ze hun eigen zaakjes willen 
blijven regelen volgens hun eigen 
tradities. Pas als hij geen keus meer 
heeft, gaat de hoofdpersoon om, 
terwijl hij verzucht: ‘Ik heb overal 
genoeg van: de revolutie, de contra-
revolutie – het kan me allemaal 
gestolen worden.’ Het boek kreeg 
dan ook met censuur te maken. Pas 
nadat schrijver Maxim Gorki bij hem 
thuis een succesvol gesprek had 
geregeld tussen Sjolochov en Stalin 
kon het boek ongeschonden worden 
uitgegeven – en vervolgens de Stalin 
Prijs winnen. Kees Driessen

Tigij Don Russia 1957 regie Sergej Gerasimov 
distributie Moskwood Media

    DEZE MAAND BIJ 

De keuze van Skrien
Film van de maand: 
Cars
Insecten, speelgoed, visjes: in de 
wereld van Pixar zijn het allemaal 
emotionele wezens met communica-
tieve vaardigheden op zoek naar 
acceptatie. Met Cars diende een 
nieuwe uitdaging zich aan: hoe voor-
zie je fabrieksconstructies van cha-
risma? In de eeuwige zoektocht naar 
originaliteit leek de animatiestudio af 
te stevenen op een eerste uitglijder. 
Niets is minder waar. Pixar schraap-
te de suikerlaagjes van de conventio-
nele animatiefilm en verruilde die 
voor een scherpe kijk op de moderne 
wereld. De onlangs met Disney gefu-
seerde studio giet humor en ontroe-
ring in een nieuwe vorm, die niet het 
gevoel geeft een cursus normen en 
waarden door de strot te duwen.
Lightning McQueen is een arrogante 
racewagen op weg naar een finale-
wedstrijd. Dan valt zijn vrachtwagen 
echter in slaap (jawel) en belandt hij 
in een spookstadje. Daar smelt hij 
voor de warmte die de bewoners uit-
stralen en trekt hij zich hun lot aan. 
Porsche Sally vertelt dat Route 66 
vroeger een fenomeen was vanwege 
de vele kronkels door het fraaie 
woestijngebied, maar dat hij nu is 
vervangen door een rechte twee-
baansweg. Het scheelt tien minuten 
tijd. ‘Haast’ heeft volgens Sally de 
mogelijkheid tot genieten verdron-
gen. Het is de typische kracht van 
Pixar deze gedachte zonder bombast 
op te dienen. Er zijn meer slimme 
vondsten. Het complete universum in 
Cars bestaat uit automobielen (ook 
insecten hebben wielen) en daaraan 
zijn satirische elementen toege-
voegd. Een Volkswagenbusje is een 
oude hippie en een stel SUV’s vindt 
zichzelf te goed voor een onder-
houdsbeurt ‘in zo’n vervallen gat’. 
Kleine, subtiele bewegingen geven 
de verschillende karren wel degelijk 
uitdrukkingskracht. Hoe een Merce-
des zich ’s ochtends overtuigend uit-
rekt en gaapt is daar een knap voor-
beeld van. En zo komt dankzij het 
vernuft van Pixar zelfs een wereld die 
compleet uit blik bestaat, wonderlijk 
tot leven.
Gudo Tienhooven

Elke maand belicht Skrien een titel uit het aanbod 
van Film 1. Voor meer informatie over deze digi-
tale kabelzender zie www.film1.nl.

Zodiac Regisseur David Fin-
cher had de pech dat er, terwijl zijn 
film in productie was, verschillende 
andere films over de Zodiac-moor-
denaar het levenslicht zagen. Met 
name het niet onaardige The Zodiac 
(Alexander Bulkley, 2005) en het 
dubieuze Curse of the Zodiac (Ulli 
Lommel, 2007). Hierdoor was de 
verrassing er een beetje af. Fincher 
kiest wel voor een ander, soberder 
perspectief. Zoals hij zegt in de 
making-of, is hij niet zozeer geïnte-
resseerd in de moordenaar, als in 
de mensen die door de zaak geob-
sedeerd raakten.
De film is een zeer gedetailleerde, 
rijke karakterstudie geworden, in 

de lijn van samenzweringsthrillers 
als All the President’s Men (Alan J. 
Pakula, 1976). Alleen het acteren 
van hoofdrolspeler Jake Gyllenhaal 
valt tegen. Finchers visuele kracht-
patserij blijft ditmaal grotendeels 
achterwege, zodat hij zich meer kan 
concentreren op personages en 

script. De film speelt zich niet alleen 
af in de jaren zeventig, ook het 
tempo en de structuur voelen aan 
als een film uit die tijd. De dvd bevat 
een degelijke documentaire over 
het maken van de film. Tegelijkertijd 
begaat de dvd een bijna onvergeef-
lijke fout door alvast een trailer te 
laten zien van de director’s cut, die 
volgend jaar verschijnt. Eerlijk, dat 
wel, maar niet erg slim. Daarop een 
(nog) langere versie van de film en 
een berg nieuwe extra’s, waar de 
koper van deze vrij kale dvd dus 
naast grijpt. Sanne Veerman

Verenigde Staten 2007 regie David Fincher  
distributie Warner Home Video

Sunshine Regisseur Danny 
Boyle kan weer een nieuw genre 
toevoegen aan zijn gevarieerde 
oeuvre. Deze spannende, af en toe 
filosofische sciencefictionfilm is 
bovendien zeer geslaagd. Origineel 
is het verhaal niet; er wordt vaak 
leentjebuur gespeeld bij films als 
2001: A Space Odyssey (Stanley 
Kubrick, 1968) en Event Horizon 
(Paul Anderson, 1997). Toch weet 
de film, over een wanhopige missie 
naar de uitstervende zon teneinde 
deze middels een kernexplosie 
opnieuw op te starten, te boeien. 
Het is erg jammer dat de doordach-
te, tot nadenken stemmende film in 
het laatste half uur verandert in een 
horrorfilm met nogal voorspelbaar 
verloop.
De verzorgde dvd kent interessante 

extra’s. Een grote reeks korte web-
documentaires geven samen een 
goed beeld van het productiepro-
ces. De verwijderde scènes zijn nu 
eens wel de moeite waard. Boyle 
beweert in het audiocommentaar 
weinig weggeknipt te hebben, maar 
er is hier toch flink wat materiaal 

aanwezig. De meest opvallende 
extra betreft twee korte filmpjes die 
door Boyle zijn uitgezocht. De eer-
ste, Dad’s Dead (Chris Shepherd, 
2003) heeft helemaal niets met 
Sunshine te maken; Boyle bewon-
derde het bizarre animatiefilmpje al 
langere tijd en zag hier zijn kans 
schoon om het te laten zien aan een 
groot publiek (zie ook www.bbc.co.
uk/dna/filmnetwork/A8659407). 
Het tweede, ook vrij experimentele 
Mole Hills (2002) is van een mede-
werker aan de film, Dan Arnold. Een 
leuk initiatief van Boyle en iets dat 
we hopelijk in de toekomst meer 
gaan zien.
Sanne Veerman

Verenigde Staten 2007 regie Danny Boyle 
distributie 20th Century Fox

The Night of the 
Sunflowers De debuut-
film van de Spaanse regisseur 
Jorge Sánchez-Cabezudo werd in 
Nederland bijna geheel over het 
hoofd gezien; alleen het Semana 
de Cine Español vertoonde La 
noche de los girasoles. Jammer, 
want deze psychologische thriller, 
die in een bedachtzaam tempo 
meerdere drama’s tegelijk vertelt, 
heeft meer aandacht verdiend.
Wat lijkt te beginnen als een gewo-
ne whodunnit, verandert al snel in 
een slim samenhangende reeks 
verhaallijnen. De gevolgen van een 
bijna toevallige moord leiden in 
een toch al wankele dorpsge-
meenschap in de Spaanse bergen 
tot een aardverschuiving. De 
karakters worden gedwongen 
voor dilemma’s gesteld, waaruit 
bijna geen goede keuze valt te 
maken. Niemand van de betrokke-
nen komt er daarbij zonder kleer-
scheuren vanaf, zelfs niet degenen 
die eerst zo rechtschapen of sym-
pathiek leken. Sánchez-Cabezudo 
vertelt het verhaal bovendien van-
uit verschillende perspectieven, 
waardoor de kijker zijn mening tel-
kens moet nuanceren.
Deze intelligente film pakt de kij-
ker door zijn thematiek direct bij 
de strot. Niet de gewelddadighe-
den zelf, maar de gruwelijke keu-
zes die worden gemaakt staan 
centraal. Als je al geen beklem-
mend gevoel krijgt van de onaf-
wendbaarheid van het noodlot, 
dan wel van de eenzaamheid in het 
leeggelopen Spaanse achterland.
Aan het eind van The Night of the 
Sunflowers verlaat niemand het 
toneel zonder dat zijn of haar leven 
voorgoed is veranderd. En als het 
stof eenmaal is neergedaald, kan 
men elkaar ook niet meer recht in 
de ogen kijken.
Frank de Neeve

La noche de los girasoles Spanje 2006 regie 
Jorge Sánchez-Cabezudo distributie Yume 
Pictures (import)

Otesánek Regisseur Svankmajer is 
vooral beroemd om zijn animaties. Het hoog-
tepunt van deze dvd-release van Otesánek zijn 
dan ook de korte animatiefilms die als extra zijn 
opgenomen. Vooral Meat Love uit 1988, waarin 
in één minuut twee lappen vlees elkaar besprin-
gen, en het geweldige eerste deel van Food 
(1992), getiteld ‘Ontbijt’, een verontrustende 
confrontatie tussen twee mannen annex auto-
matons, met een bakje worst als resultaat.
In Otesánek zelf zijn de animatie en de live-
action gedeelten uitstekend geïntegreerd. En in 
het eerste uur – als een uit een boomwortel 
gezaagde babyfiguur eerst een gefrustreerde 
kinderloze vrouw tot waanzin drijft en daarna, 
als de baby daadwerkelijk tot leven komt, ook de 
vader – bouwt de vreemde spanning langzaam 
op. In het tweede uur, als de meeste dramati-
sche informatie al bekend is, zakt die spanning 
weer grotendeels in. De gedurende de hele film 
terugkerende close-ups van eten en monden 
zijn bovendien nogal flauw: een te gemakkelijke 
manier om lichte weerzin op te roepen bij de kij-
ker. Maar er wordt goed geacteerd, ook door het 
spionerende buurmeisje, en de bleke beelden, 
wrede humor en voorbeeldige animatie creëren 
tot het einde toe een bijzondere sfeer. 
Kees Driessen

Tsjechië/Verenigd Koninkrijk/Japan 2000 regie Jan Svankmajer 
distributie Moskwood Media

The Hitcher Nog altijd 
een aansprekende film. En 
dat heeft twee hoofdredenen. 
De eerste is: minder is meer. 
Neem het onderwerp: een lif-
ter. Het horrorverhaal schrijft 
zichzelf: uiteraard trekt de 
lifter psychotisch moordend 
langs uitgestrekte highways. 
Het risico is een grote voor-
spelbaarheid – dat is niet eng. 
De film weet echter de grens 
over te gaan van voorspelbaar 
naar onafwendbaar – en dat 
is wel eng. De truc is om eerst 
het verhaal uit te kleden tot 
de essentie (minder is meer) 
en dan die essentie tot in het 
extreme uit te vergroten (maak 
meer van minder). En dus 
heeft de eindeloze highway, 
waarover onze jonge naïeve 
held zijn auto rijdt, geen enkele 
afslag, is er nauwelijks een 
andere auto te zien, is alles 
geschoten in prachtig wide-
screen, verdrinkt de sound-
track in enge geluiden en 
verschijnt de lifter voortdurend 
op de meest enge momen-
ten, terwijl hij daar praktisch 
gesproken op dat moment 
onmogelijk kan zijn. Het ver-
haal wordt daardoor een enge 
droom, een metafysische, 
absolute vlucht voor de vijand, 
die bestreden moet worden 
door het jonge, opgejaagde 
slachtoffer, die op het moment 
dat hij niet langer vlucht veran-
dert in een man – en beseft dat 
hij meer op zijn tegenstander 
lijkt dan hij dacht. ‘Ik wil dat jij 

me tegenhoudt’, zegt de lifter 
hem dan ook, op een moment 
dat hij hem ook had kunnen 
vermoorden.
De tweede hoofdreden van de 
blijvende kracht van de film is 
Rutger Hauer, die, aldus zijn 
jonge tegenspeler C. Thomas 
Howell, ‘op de top van zijn Rut-
ger-heid’ zat. Hij mocht om zijn 
karakter heen improviseren en 
maakt hem daarmee zowel 
sympathieker als enger. Vaak 
wist niemand van de crew waar 
Hauer mee bezig was (zoals 
het witte zakdoekje dat hij uit 
het raam laat wapperen als hij 
wegrijdt) en dat gaf zijn karak-
ter net de schokkerige onvoor-
spelbaarheid die het nodig had 
om los te komen van de met 
brede streken getekende ach-
tergrond. Onafwendbaar, maar 
daarbinnen toch onvoorspel-
baar – dat is dubbel eng.
Kees Driessen

Verenigde Staten 1986 regie Robert Har-
mon distributie Universal Pictures

Fast Food Nation De veelzijdigheid van 
regisseur Richard Linklater blijkt duidelijk uit zijn drie 
meest recente films. Hij maakte achtereenvolgens Bad 
News Bears (2005), een remake van een populaire 
jeugdfilm, A Scanner Darkly (2006), een experimentele 
animatiefilm gebaseerd op een boek van sciencefiction-
schrijver Philip K. Dick, en Fast Food Nation (2006), een 
documentaireachtig drama over de fastfood-industrie 
in de Verenigde Staten.
De film is qua structuur een beetje te vergelijken met 
Traffic (Steven Soderbergh, 2000), maar dan met ham-
burgers in plaats van drugs. Alle betrokkenen bij het 
proces van het maken van een hamburger komen aan 
bod. Van de arme illegalen die de grens oversteken om 
in de onveilige en vuile fabrieken te werken tot de direc-
teuren die geen oog hebben voor het menselijk en die-
renleed dat zich ver van hun bed afspeelt.
De film is soms een beetje prekerig, maar overwegend 
fascinerend. Linklater blijft bovendien experimenteren: 

zo verdwijnt de ogenschijnlijke hoofdrolspeler, Greg 
Kinnear, halverwege van het toneel om plaats te maken 
voor de jonge Ashley Johnson. En op zo’n achteloze 
manier dat je het als kijker amper in de gaten hebt. De 
dvd heeft als extra’s twee uitgebreide, zeer interessante 
interviews, één met regisseur Linklater en één met de 
schrijver van de film, Eric Schlosser. Sanne Veerman

Verenigde Staten 2006 regie Richard Linklater distributie Tartan Video



 Meer Skrien? Word abonnee! 
En ontvang 10 nummers voor ¤52,25 + Mon fils à moi, of 10 Canoes

De volgende Skrien, met onder meer de special over het International Film Festival Rotterdam, verschijnt 18 januari.

Mon fils à moi
Net voordat Julian thuis-
komt, strijkt hij snel zijn haar 
in een scheiding en stopt hij 
zijn blouse in z'n broek. Hij is 
als de dood dat zijn moeder 
(Nathalie Baye) hem zo ziet. 

Julians moeder heeft er moeite mee dat haar 
zoon aan het puberen is.  Genegeerd door haar 
man wil ze hem het liefst voor zichzelf houden. 
Haar verstikkende liefde zorgt ervoor dat Juli-
an zich meer en meer terugtrekt.

10 Canoes
De met prijzen overladen 10 
Canoes is een unieke film: het 
is de eerste film die volledig 
in een van de talen van de 
Aboriginals is opgenomen, 
met een cast die uitsluitend 

uit Aboriginals bestaat. Tien Aboriginals zijn 
met zelfgemaakte kano's op ganzenjacht in 
Noord-Australië. Een van de jagers is de jonge 
Dayindi. Hij is verliefd op een van de vrouwen 
van zijn oudere broer Minygululu.

Met dank aan Homescreen

Ik neem een abonnement voor ¤ 52,25 per jaar (10 nummers) en ontvang de dvd van ❍ Mon fils à moi
(Instellingen ¤ 66,–; studenten/cjp/pas 65 ¤ 42,25; buitenland ¤ 72,– )         ❍ 10 Canoes
naam pc/plaats email

adres telefoon geb. datum

Ik geef een jaarabonnement cadeau en ontvang als dank de dvd van   ❍ Mon fils à moi  of van   ❍ 10 Canoes
nieuwe abonnee telefoon email

adres pc/plaats geb. datum

aanbrenger telefoon

adres pc/plaats

handtekening
 
Stuur deze bon zonder postzegel naar Skrien, antwoordnummer 10028, 1000 PA Amsterdam. 
Deze aanbieding is geldig tot 19 januari 2008

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

rekeningnummer  ten name van  te  

datum plaats handtekening 

De machtiging kan telefonisch ongedaan worden gemaakt.   

Fotografie Kris Dewitte

82 Skrien november/december 2007

Het muzikale duo Glen Hansard en Markéta Irglová spelen samen in de kitchen sinkmusical Once van John Carney.




