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De markt voor Nederlandse films is 
beperkt. Over deze waarheid als een 
koe hoeft niet lang gediscussieerd 
te worden. Het aantal binnenlandse 
films dat een buitenlandse distribu-
tie krijgt, is verwaarloosbaar.
Maar daar houdt het verhaal niet 
op. Nederlandse films worden ook 
wereldwijd op festivals vertoond. 
Daarvoor bestaat al jaren een 
instantie, Holland Film, die Neder-
landse films in het Engels onderti-
telt, het filmtransport organiseert en 
de promotie verzorgt. Op die manier 

bestaat de Nederlandse cinema in 
het buitenland wel degelijk.
Maar soms werkt Holland Film niet 
erg mee. Zoals wanneer directrice 
Claudia Landsberger inschat dat 
een festival niet zo belangrijk is 
(geen A-status heeft  bijvoorbeeld, 
zie Opinie op pagina 4). Zo stelde de 
artistiek directrice van het kleine 
Golden Apricot International Film 
Festival in Jerevan, Armenië, met 
veel zorg en kennis van zaken een 
mooi Nederlands programma 
samen voor de lustrumeditie van 

het festival. Er was zelfs een Neder-
landse dag georganiseerd op de 
verjaardag van Jos Stelling, 16 juli. 
Maar Holland Film vond het festival 
te onbeduidend.
Dus organiseerde het festival vrij-
wel alles zelf. Stellings Duska zat 
in de competitie, David Verbeeks 
Shanghai Trance dong mee naar een 
Fipresci Award en in bijprogram-
ma’s draaiden ook nog Mijke de 
Jongs Tussenstand en Marijn Franks 
eindexamenfilm uit 2007, Pappa is 
weg... en ik wilde nog wat vragen. 

Een fraaie doorsnee van de Neder-
landse, artistieke jaaroogst. Zo’n 
programmering verdient alle pro-
motie en ondersteuning, hoe weinig 
opvallend zo’n festival ook moge 
zijn. Het is altijd nog beter dan een 
grote stand in Cannes huren, in de 
hoop dat de Nederlandse films daar 
opvallen tussen honderdduizenden 
anderen. Juist een klein filmland als 
Nederland moet voor dit soort initia-
tieven zijn neus niet ophalen.

Andre Waardenburg

Special:Beelden voor de Toekomst
Het is een megaproject met een budget van 173 miljoen euro. Het consortium 

Beelden voor de Toekomst (bestaande uit een groot aantal Nederlandse 
filminstellingen) moet binnen vijf jaar 285.000 uur film, video en audio en 2,9 
miljoen foto’s restaureren en digitaliseren. (11) Het is, stelt het Filmmuseum 

trots, een project dat internationaal de aandacht trekt. ‘BFI loopt ongeveer 
anderhalf jaar achter op ons.’ (12) Bij het digitaliseren moet voortdurend een 

afweging worden gemaakt tussen budget en kwaliteit, zoals ook Beeld en 
Geluid ondervindt. ‘Alles wordt in de toekomst beter, dus je moet nu gewoon 

de keuzes maken die je kunt maken.’ (14) Maar de ambities zijn groot: binnen 
vijf jaar moeten alle Nederlandse films – documentaire, fictie en animatie – 

digitaal beschikbaar zijn voor publiek en bioscoop. (16) Een van de moeilijkste 
(en interessantste) onderwerpen daarbij is het auteursrecht. Zoals de orphan 

films, waarvan geen enkele rechthebbende bekend is. (18) Vanaf pagina 11

Israëlische cinema
In eigen land wil het nog niet zo vlotten, maar inter-
nationaal zit de Israëlische cinema in de lift. De reden 
is in beide gevallen waarschijnlijk dezelfde: de con-
fronterende en kritische benadering van de politieke 
situatie. Een interview met de vooraanstaande maker 
Eran Riklis, regisseur van Lemon Tree. Tevens een 
overzicht van recente Israëlische producties. 38

Voor en tegen: Cordero de Dios
Skrien veegt interne meningsverschillen niet onder 
het tapijt. Neem nu Cordero de Dios (openingsfilm in 
Rotterdam, nu in roulatie). Volgens één redacteur een 
genuanceerde benadering van een moeilijk conflict, 
volgens de ander een film waarin je onmogelijk met de 
hoofdpersonen kunt meeleven. 22

Mooiste  
Poster 2008
Net als vorig jaar is het 
mooiste filmaffiche van 
Lichting 2008 van de 
Filmacademie gemaakt 
door Susanne Keilhack 
en Joost Hiensch. Was 
het vorig jaar voor 
Pappa is weg... en ik 
wilde nog wat vragen, 
dit jaar wint hun affiche 
voor Uitzicht. 30

Filmacademie 2008
Goed nieuws: de duffe genrefilms die je 
in het verleden nog wel eens zag op de 
Filmacademie zijn verdwenen. Meerdere 
regisseurs durfden sfeer en impress-
ies de overhand te geven boven plot en 
verhaal. Vier fictie-uitschieters, plus de 
zoektocht van deze lichting documen-
tairemakers naar geheimen. 28

Wereldcinema
Na aandacht voor Tamil-films (november 
2007) en de Srilankaanse en Nigeriaanse 
cinema (mei 2008), richt Skrien dit keer 
de blik op de grootste filmstudio ter 
wereld, Ramoji Film City in India, met 
een verslag in woord en veel beeld. 32
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Deze publicatie werd mede mogelijk 
ge maakt door een bijdrage van het 
ministerie van OCW. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt  zon der 
voorafgaande schriftelijke toe stem-
ming van de be trok ken auteurs. 
 
Skrien heeft  getracht de recht-
hebbenden van het beeld materiaal te 
achterhalen. Wie desondanks meent 
beeldrecht te kunnen doen gelden, 
wordt verzocht contact op te nemen 
met de redactie.

De Nederlandse bioscoopbezoeker verkeert in een luxe 
positie. Het gros van de films dat jaarlijks wereldwijd wordt 
gemaakt, bereikt nooit onze filmtheaters. Distributeurs zijn 
niet achterlijk. Zo is het niet toevallig dat een competitiefilm 
uit Karlovy Vary het zelden tot de Nederlandse bioscoop 
schopt.
Het Tsjechische filmfestival (zie het verslag op pagina 52) 
kampt al jaren met een zwakke ‘officiële’ selectie. Zelfs de 
paar uitschieters – dit jaar de Deense thriller Terribly Happy 
en het Russische oorlogsdrama Captive – zullen vermoede-
lijk niet in aanmerking komen voor een bioscooproulement 
in Nederland.
De povere kwaliteit is meer dan eens verklaard uit de regels 
van het FIAPF, dat de zogenoemde A-status aan filmfesti-
vals toekent. Cannes, Venetië, Berlijn, maar ook het Argen-
tijnse Mar del Plata en het Zwitserse Locarno bezitten dit 
prestigieuze keurmerk, dat een aantal strenge eisen met 
zich meebrengt. Zo mag de hoofdcompetitie enkel bestaan 
uit internationale premières. Films die nog nergens ter 
wereld te zien zijn geweest – alleen een eerdere vertoning 
in het land van herkomst is toegestaan.
En daar wringt voor de kleinere A-festivals als Karlovy 

Vary de schoen. Cannes, Venetië en Berlijn gaan er met de 
lekkerste vis vandoor, waardoor zij met tweede en derde 
garnituur blijven zitten. Zelfs de Tsjechische regisseur Petr 
Zelenka, in Rotterdam gelauwerd met een Tiger Award voor 
Knoflíkári, klopte met zijn matige nieuwe film The Karama-
zovs eerst aan in Cannes.
Nu wordt regelmatig beweerd – ook in dit blad – dat het 
FIAPF zijn reglementen moet versoepelen, zodat de kleine 
A-festivals ook kwaliteitsfilms mogen selecteren die eerder 
in Cannes, Venetië en Berlijn draaiden. Maar dat zal niks 
uithalen. Festivals die internationaal prestige nastreven en 
professionele bezoekers willen trekken, moeten nieuwe 
gerechten op de kaart hebben. Ook Rotterdam, dat de 
A-status niet heeft, selecteert voor de Tiger-competitie in de 
regel internationale premières. En als er eens een elders 
ontdekte film bijzit – zoals dit jaar de Pusan-titels en latere 
Tiger-winnaars Wonderfull Town en Flower in the Pocket – 
klagen critici steen en been.
Het is jammer voor de cinefiel, die alleen geïnteresseerd is 
in het beste van het beste. Maar zonder films die bij jou voor 
het eerst te zien zijn, ben je een nobody in festivalland. Of je 
nu de A-status bezit of niet.  Niels Bakker

Aanpassen A-status helpt festivals niet
De opinie
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Agenda
7 t/m 16 augustus
Het leukste filmfestival van 
Amsterdam, het Pluk de 
Nacht Openlucht Filmfes-
tival, met onder meer de 
laatste film van Harmony 
Korine, Mister Lonely, die 
de Nederlandse bioscopen 
niet haalde. Van 19 t/m 23 
augustus krijgt het festival 
een staartje in filmtheater 
Studio K.

23 augustus
8mm-films in Kampen, een 
eendaags minifestival in de 
openlucht. Krassen, vlekken 
en onscherpe zooms – maar 
wel op bioscoopformaat en 
met Dolby Surround.

24 t/m 29 augustus
Een multiculturele film-
week met het werk van 
productiemaatschappij 
Scarabee Films, waaronder 
de films van Leonard Retel 
Helmrich, die in 2004 de 
Joris Ivens Award won op 
het IDFA voor zijn Stand van 
de maan.

16 september
De bekendmaking door 
het ministerie van OCW of 
het negatieve advies van 
de Raad voor Cultuur over 
de subsidiëring van Skrien 
wordt overgenomen.

Op de cover: Secret Sunshine
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In Het leven uit een dag, Mark de

Cloe's variatie op de gelijknamige
roman van A.F.Th van der Heijden
uit 1988, duurt een mensenleven

maar één dag en is elke belangrijke
gebeurtenis eenmalig en onher-

haalbaar. In deze wereld worden

Bennie [Matthijsvan de Sande Bak-

huyzen]en Gini [Lois de Jong, de

dochter van cineast Ate, in haar

eerste grote rol] zo verliefd op
elkaar dat één dag niet lang genoeg
is. Ze beramen een plan om in de

hel te komen, een 'wereld van her-

haling', in de veronderstelling dat

hun liefde daar kan voortduren.

Er gaat iets mis; de twee vinden

elkaar niet terug in de hel. De Cloe

verbeeldt de scheiding door middel

van split-screen: Bennie en Gini

krijgen het grootste deelvan de

film iedereen helft van het beeld

toebedeeld.

Opde derde verdiepingvan 'werk-

gebouw' Het Veem is een kantoor-

ruimte omgebouwd tot het appar-
tement van fotograaf Vincent

[EgbertJan Weeberl, bij wie Gini

troost vindt als Bennie onvindbaar

blijkt. Overal liggen foto's en con-

tactvellen van Vincent- gemaakt
door fotograaf Maarten van Viegen.
Tegeneen tafel staat een enorm

zwart-witportret van Gini.

Terwijl De Cloe overlegt met came-

raman Jasper Wolf, wordt de hoog-
te van de bank nog eens secuur

nagemeten. De bank moet op de as

van het beeld namelijk naadloos

overgaan in een bankje in het park,
waarop Bennie moederziel alleen

ligt. De geliefden zijn elkaar dan

wel kwijt; het beeldrijm suggereert
dat ze elkaar nooit helemaal uit het

oog verliezen.

Het leven uit een dagwordt

gemaakt met een budget van 2,5

miljoen euro, gefinancierd door het

Nederlands Fonds voor de Film, de

suppletieregeling, NPS, COBO-

fonds, Stimuleringsfonds, Indepen-
dent Films, MEDIA en de gemeente
Den Haag. Het is de bedoeling dat

de film in oktober 2009 in de

Nederlandse bioscopente zien is.

jan Tieter °Eki

Het leven uit een dag Nederland 2009 lver-

wacht] regíe en scenario Mark de Cloe [naar

het gelijknamige boek van A_F_Th_ van der

Heijden]camera Jasper Wolf montage Marc

Bechtold geluid Leo Franssen muziek Johan

Hoogewijs production design Eric Bernhard

producent Rene Huybrechtse (Dutch Mountain

Movies] distributie lndependent Films duur

ca. 11O' met Matthijs van de Sande Bakhuyzen,
Lois de Jong, Tygo Gernandt, Hadewich Minis,

Egbert Jan Weeber en Terence Schreurs

augustus 2008 Skrien 5



De eigen smaak
van Indonesische horror

Heel fijnzínnig zijn ze niet, de hedendaagseIndonesi-
sche horrorfilms. Vrij van clichés zijn ze ook niet.
Wat wilje, het zijn genrefilms. Open top genrefilms
kun je rustig zeggen. En een bloeiend genre ook.
Laten we het op vijftig houden, zo veel zullen er dit

jaar toch welworden gemaakt. Of meer. Want de lijn
is nog steeds opgaand.Kwantitatief kan Indonesië
zich als horrorproducent met ieder ander land
meten. En dat is uiteraard een eufemisme. Indone-
sia rules.
De Indonesische producenten hebben een enorme

lokale markt en bekommeren zich nauwelijks om

een internationale export. Veel verder dan buurland
Maleisië komen de Indonesische horrorfilms
meestal niet. En misschien hebben ze wel gelijk met

hun gerichtheid op de eigen markt. Het is de vraag of
deze films, geworteld als ze zijn in een eigenspiritu-
ele cultuur en een heuse eigenhorrortraditie, buiten
hun geestelijke voedingsbodemwel zouden aan-

slaan. Voor de nachtelijke programma's van de
internationale festivals of de gespecialiseerde hor-
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rorfilmfestivals zijn de Indonesische films niet

genoeg gekruid met cult, camp, gore, splatter of
andere vormen van vloeibare ironie. De Indonesi-
sche horrorfilms hebben hun eigenkruiden. Ze ver-

tellen eigenverhalen, die zich afspelen op eigen
plaatsen en bevolkt worden door eigengeesten en

zwarte krachten. Ze hebben in alle opzichtenhun

eigen magie.
Ik neem een tamelijk willekeurig voorbeeld, want ik

heb ze ook niet alle vijftig gezien.Bovendien zijn van

deze films nauwelijks ondertitelde versies te vinden.
Goed. Neem SusterNI2007] van regisseur Viva
Westi en schrijver Syamarhan. De film opent met

een in nevelen gehulde villa in onmiskenbaar Neder-
landse koloniale architectuur. Oké, het voorbeeld is

niet helemaalwillekeurig. En terzijde: de fabrikan-
ten van rookmachines moeten bloeiende bedrijven
hebben want alle Indonesische horrorfilms zitten vol

met rook en nevels. Een stelletje, Sarah en Joe, kijkt
door het hek van de ogenschijnlijk verlaten Villa
Rose. Sarah heeft de villa geërfd en wil hem als ver-
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pleeghuisin klassiek Nederlandse stijl heropenen.
De jonge vrouw merkt op dat plotseling het buiten-
licht begint te branden. Haar gezichtgeeft overdui-

delijk weer dat ze het ergste vermoedt. Het zijnaltijd
die jonge, mooie, lieve en gevoeligevrouwen, meis-

jes nog. die het zwarte onraad het eerste vermoeden
en er ook het eerste slachtoffer van worden. Zo wil
het genre. De geest in Villa Rose is die van de Neder-

landse zuster Norah. Suster N. Ze is slecht ter been

door een wond tijdens haar leven. De film bevatvele
Nederlandse verwijzingen. Zo wordt er in onvervalst
Nederlands gekaart. De aanwezigheidvan Sarah en

haar patiëntenmaakt de oude geesten wakker en

het verhaal ontrolt zich dan volgensoude wetten. De

film heeft een klassiek decor en een nostalgische
gothicsfeer waarmee SusterNzich onderscheidt
van veel andere recente Indonesische horrorfilms.
In feite sluit de film in zijn stijl aan bij de inmiddels
klassieke Indonesische horrorfilms van dejaren
zestig en zeventig.De tijd dat Indonesië een heuse

koningin had in de vorm van Suzanna, the Queen of

Magic.
De meeste nieuwe horrorfilms zien er anders uit en

daarom nog een andervoorbeeld. Neem Lewat Ten-

gah Malam (After Midnight, 2007]van Koya Pagayo,
een uiterst productieveregisseur die iederjaar op
zijn minst één film maakt. Een nieuwe titel is al aan-

gekondigd[Hantu ambulance, 20081,waarin de

legendarischeSuzanna zal figureren. Lewat Tengah
Malam heeft als SusterNeen soort spookhuisals

locatie, onmisbaar onderdeelvan het genre, maar is

verder veel moderner van aankleding.De basis is
een soort tienerfilm met middelbare scholieren in
de hoofdrollen. Highschool meisjes in uniform zijn in

de Indonesische horrorfilms net zo talrijk als in

Japanse pornofilms. De setting maakt het mogelijk
om veel moderne popmuziekte gebruiken en de

geliefde muziekvideomontage toe te passen. Het
Indonesische filmpubliek isjong en de films worden

op hen toegesneden.Onvermijdelijkverdwalen de

jongens en meisjes in duistere verlaten gebouwen,
Ondertussen wordt Alice, het meisje in de hoofdrol,
ook thuis door een geest geplaagd,maar haar nieu-

we vriendje komt haar helpen.
De films zijn professioneelgemaakt. Het is geen
B-film-bagger. De camera wordt steevast kundigen

soepel bediend en de belichting is prettig duister en

passendbij de veelal nachtelijkeverhalen. Er wor-

den soms leuke stappen net buiten het genre
gemaakt zoals bijvoorbeeldin Kala [2007]van .Joko

Anwar. Een van de weinige Indonesische main-
stream films die zo nu en dan op een internationaal
festival te zien waren. De film is een curieuze film

noir die eindigt in een fantasy actiefilm en tussen-

door veel op een ghost movie lijkt. Joko Anwar is een

groot liefhebber van de oudere Indonesche horror-
films en dat is op vele momenten in de film duidelijk
zichtbaar.

Regisseursals Anwar, maar ook de vele filmmakers
van naam Als Rudi Soedjarwo of de talenten die hun

naam nog moeten maken, tillen zo nu en dan het

genre boven zichzelf uit. Er is van de kant van de hor-
rorindustrie een schreeuwende honger naar steeds
meer nieuwe films met steeds frissere gezichtjesen

daarbij krijgt bijna iedere filmmaker een kans. En
dan moet het een keer raak zijn. Dan moet er een

nieuwe Suzanna verschijnen en een nieuwe klassie-
ke horrorfilm. Ik heb hem nog niet gezien,maar kijk
rustig verder. De geest heeft tijd van leven.
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Op de vlucht voor drie knalrode K's
De baldadigeNederlandse titel op dit geestigeaffiche zet

je misschien op het verkeerde been, maar Those Mag-
nificent Men in Their Flying Machines is meer dan een

special van Ter land, ter zee en in de lucht. Het is ook een

hommage aan de pioniers van de luchtvaart.
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Ruim zestigjaar na de eerste vlucht
van de gebroeders Wright liet 20th

Century Fox een dozijn antieke een-

dekkers, tweedekkers, rondgevleugel-
de en klapwiekende toestellen nauw-

keurig reconstrueren voor een lucht-
race van Londen naar Parijs. Dat lever-
de 70mm luchtopnames op van een

lyrische schoonheid. Those Magnifi-
cent Men in Their Flying Machines
[1965,Ken Annakin] biedt daarnaast
filmsterren vanuit de hele wereld in
schitterende kostuums, en bijzondere
leaders.
Net als die geanimeerde leaders [de
begin- en eindtitels en een entr'acte]
was ook het filmaffiche getekend door
Ronald Searle [1920].Deze Britse illu-
strator werd bekend met zijn cynische
cartoons voor Punch, Life en The New
Yorker. In de jaren vijftig werden zijn
hilarische boeken over het anarchisti-
sche meisjesinternaat St. Trinian's
met veel succes verfilmd. Eind vorig
jaar is een nieuwe verfilming uitge-
bracht, met Rupert Everett als de
directrice van het internaat. ln 1958 gaf
Standard Oil aan Earle de opdracht
voor een animatiefilm, Energetically
Yours, waarvan de dynamische, hoeki-
ge tekenstijl One Hundred and One
Dalmatians [1961]en andere Disney-
films zou beïnvloeden.
Die typischeSearle-stijl herken je
meteen bij dit affiche, Die knotsgekke
kerels in hun vliegendekratten. Trou-
wens, hoezo kratten? De titel moest

natuurlijk net als de Engelse titel lek-
ker allitereren en op het affiche is van

die drie K's fraai gebruikgemaakt. Het
evenwicht tussen Searle's illustraties
en zijn krullerige typografie is hier
misschien zelfs nog mooier dan op de

originele Amerikaanse poster, waar de

typografie minder centraal staat. De
dravende typetjes lijken hier niet
alleen te vluchten voor de klapwieken-
de kist, maar ook voor die knalrode
K's. Wat een vrolijk makend, nostal-

gisch affiche. Het geeftje zin om op
een zwoele zomeravond weer eens

metje hele familie naar de bioscoopte

gaan.

Those Magnificent men in Their Flying Machines

Verenigde Staten 1965 regie Ken Annakin

Die knotsgekkekerels in hun vliegendekratten

ontwerp Ronald Searle Nederland 1965
afmetingen 116 x 83 cm uitgever 20th Century Fox
collectie Filmmuseum
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Wanneer Juliette in Il y a longtemps que je 
t’aime (Philippe Claudel, 2007) aan haar zus-
ter Léa vertelt hoe ze haar zieke zoon uit zijn 
uitzichtloze lijden verloste en die daad met 
een lange detentie moest bekopen, zegt ze: 
‘De dood van je kind is de ergste gevangenis 
die er is.’ Lee Chang-dongs Secret Sunshine 
bevat een scène die deze uitspraak letterlijk 
illustreert. Nadat haar zoontje Jun ontvoerd 
en vermoord is, zoekt Shin-Ae de moorde-
naar op in de gevangenis. Ze is door God 
geraakt en daarom in staat tot vergeving, 
althans, dat denkt ze, tot het moment dat de 
moordenaar van haar kind vertelt dat ook hij 
de Here heeft gevonden en die hem zijn zon-
den heeft vergeven. In een korte tegenshot-
sequentie wordt heen en weer gesneden tus-
sen het perspectief van de moordenaar en 
dat van Shin-Ae. Ze kijken naar elkaar, aan 
weerszijden van de tralies. De moordenaar, 
sereen, zelfverzekerd en onaantastbaar; 
Shin-ae met groeiende verbijstering als ze 
zich realiseert dat er niets meer te vergeven 
valt en dat haar God haar verraden heeft. Ze 
is onbeschermd tegen het verwoestende ver-
driet. 

Fluistering
Een van de mooiste films gemaakt over het 
verlies van een kind is Shara (2003) van de 
Japanse Naomi Kawase. In Shara hangen de 

Wat gebeurt er als 
een jonge vrouw niet 
alleen haar echtge-
noot, maar ook haar 
kind verliest? In het 

meeslepende Secret 
Sunshine toont Lee 

Chang-dong de diep-
te en duisternis van 

het menselijk lijden. 
Met als lichtpuntjes 
terloopse humor en 

een vasthoudende 
garagehouder die 

ondanks alles in de 
liefde gelooft.

Kim van der Werff

Koreaan stuurt God naar  huis
Grillig Secret Sunshine van Lee    Chang-dong
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verdwijning van een kleine jongen (de helft 
van een tweeling) en de onzekerheid over 
zijn lot als een nevel over de levens van de 
achterblijvers, tot het bericht komt van zijn 
dood. Het nieuws wordt in ontvangst geno-
men met een fluistering; met geen woord 
wordt er in de toch al spaarzame dialogen 
gerept over het verdriet van de personages. 
Wat Kawase laat zien is dat het leed zich 
ergens voltrekt waar de toeschouwer alleen 
maar als buitenstaander aanwezig is. Ze psy-
chologiseert niet, maar biedt ruimte om de 

omvang en diepte van het verlies in eigen 
termen te vatten. 
In Il y a longtemps que je t’aime lijkt Philippe 
Claudel ook het lijden van zijn personage te 
willen verbergen achter haar gelaat. Maar de 
dwingende close-ups van Juliette’s ogen en 
haar gezicht vertellen precies het verhaal van 
een vrouw met een geheim en onuitgespro-
ken verdriet. Het kan niet anders dan dat er 
een allesverklarende apotheose volgt. Wat 
zich voordoet als een complexe personage-

ontwikkeling blijkt een voorbereiding te zijn 
op een wat goedkope plotontknoping zonder 
losse eindjes. Claudel, debuterend als regis-
seur, weet op de weg daarnaar toe heel vaar-
dig het juiste spel met emoties te spelen. 
Knap mens die het droog houdt als Juliette 
vertelt over haar doodzieke kind. 

Vertelstijl
Secret Sunshine is in veel opzichten tegen-
overgesteld aan het overgeconstrueerde Il y a 
longtemps que je t’aime en het contemplatie-
ve Shara. Uitbundig, grillig en realistisch. 
Het klinkt wat vreemd om een man die ver 
na zijn veertigste begon met films maken een 
talent te noemen, maar Lee Chang-dong, die 
net als Claudel ook naam maakte als schrijver 
en een aantal jaar de Koreaanse minister van 
Cultuur was, heeft een prachtige, natuurlijke 
en lyrische vertelstijl, zij het niet tot in de 
details gecontroleerd zoals Claudel. Lee lijkt 
zijn materiaal eerder te beschouwen als een 
momentopname uit het leven dat hoe dan 
ook overweldigend is in zijn onvoorspelbaar-
heid. Alsof hij dat wat hij ter plekke aantrof 
simpelweg voor de camera heeft geplaatst. 
Verpletterend alledaagse personages bijvoor-
beeld, onopgesmukt, zonder het verlangen 
zich beter voor te doen dan ze zijn. Rommeli-
ge, bepaald niet smaakvol ingerichte huizen, 
kinderen die iets afschrikwekkends op televi-
sie bekijken, garagepersoneel dat probeert 
onder het rokje van een vrouwelijke collega 
te loeren. En uit dat stuwmeer van herken-
baarheid en realisme doemt een meeslepende 
geschiedenis op waarin een jonge vrouw alles 
verliest wat haar lief is en vermalen dreigt te 
worden onder de grote thema’s van het 
leven: liefde, dood, verlies, schuld en boete. 

Imperfectie
Een deel van de tragedie heeft zich al vol-
trokken aan het begin van de film. Shin Ae’s 
echtgenoot is verongelukt. Samen met haar 
zoontje Jun is ze op weg naar Miryang, de 
geboorteplaats van haar man, om daar een 
nieuw bestaan op te bouwen. Het allereerste 
beeld is dat van de zon die door de vooruit 
van de auto schijnt. De auto heeft het net 
begeven. Wachtend op de alarmcentrale 
bemoeit Shin-Ae zich met haar nukkige kind 
dat niet in beweging wil komen en zich op 
het asfalt uitstrekt. De cameravoering is 
documentair om, zoals Lee in een interview 
vertelde, de kijker de indruk te geven van 
fysieke nabijheid. Tegelijkertijd vermijdt Lee 
de extreme close-up als middel om emotie uit 
te vergroten. Wat al bekend was uit zijn 
imponerende film Oasis (over een ex-gedeti-
neerde die een relatie begint met een spasti-
sche vrouw), is dat Lee de minder aantrekke-
lijke en onhebbelijke kanten van zijn perso-
nages gebruikt om hun geloofwaardigheid te 
vergroten. De hoofdpersoon in deze film is 
een snuivende, schichtige schlemiel die in 

eerste instantie een jonge spastische vrouw 
probeert te misbruiken, om pas later echt 
verliefd op haar te worden. Het is een gelei-
delijk proces waarin Lee consequent vast-
houdt aan de imperfectie van zijn persona-
ges. Hij confronteert daardoor de kijker met 
een conventioneel maar ook misleidend ver-
langen naar sympathieke identificatiemodel-
len, terwijl de wereld vergeven is van mensen 
die feilbaar en gemankeerd zijn en toch ver-
langen naar liefde. 
Dus voert hij in Secret Sunshine een zevenja-
rig kind op dat het grootste deel van de tijd 
tamelijk non-descript is, soms zelfs onbe-
schoft, zoals zevenjarige kinderen in het echt 
vaak zijn maar in films zelden. En hij laat de 
niet zo aantrekkelijke, maar daarentegen wel 
zeer vasthoudende en opgewekte garagehou-
der verliefd worden op Shin-Ae en haar vol-
gen als een schaduw. De opportunistische 
Shin-Ae parkeert hem aan de zijlijn om hem 
mondjesmaat, waar het haar uitkomt, deel te 
laten nemen aan haar leven. Vanuit die posi-
tie kijkt hij machteloos toe hoe zij de grip op 
haar leven verliest, tot op een dag volkomen 
onverwacht haar zoontje ontvoerd en ver-
moord wordt. Van aanbidder wordt hij haar 
vangnet.

Voorganger
De kleine, frêle Do-yeon Jeon (Beste Actrice, 
Cannes 2007) is subliem en fascinerend als 
Shin-Ae. Ze sleurt je mee in de waanzin 
waaraan een moeder ten prooi valt na de 
dood van een kind. Het scala is bekend – 
ongeloof, woede, verdriet, ontkenning, zelf-
destructie – maar de intensiteit is overweldi-
gend. Ze lijkt verlossing te vinden in de 
christelijke gemeenschap, maar ook God 
pleegt verraad. In een even hilarische als 
schrijnende scène verstoort ze het geprevel 
van een voorganger van een openlucht kerk-
dienst met een dramatisch liedje over leu-
gens en bedrog. En dan is er niets meer. ‘Ik 
heb zoveel pijn,’ zegt ze. In de kracht van 
haar vertolking klinkt dat niet gratuit, maar 
als de enige waarheid die haar nog rest. 
Het is een duistere constatering die Lee doet. 
Wie het pad van de religie bewandelt, loopt 
keihard tegen de muur. Als Shin-Ae meer 
dood dan levend de straat op wankelt, sla-
lomt de gemeenschap om haar gewonde 
lichaam heen. Het is een wrede, treurige 
wereld die Lee toch ook liefdevol en met 
humor neerzet. Een wereld die verdacht veel 
lijkt op de onze en waarin een sullige garage-
houder wel eens de reddende engel zou kun-
nen zijn.  !

Secret Sunshine/Miryang Zuid-Korea 2007 regie en scenario 
Lee Chang-dong, gebaseerd op de novelle van Yi Chong-jun 
camera Cho Yong-kyou montage Kim Hyun geluid Steve R. 
Seo muziek Christian Basso productie Lee Hanna distributie 
Filmmuseum duur 142’ met Jeon Do-yeon, Song Kang-ho, Jo 
Yeong-jin, Kim Mi-kyung, Kim Yeong-jae, Ko Seo-hie 

Lee lijkt zijn materiaal 
te beschouwen als een 
momentopname in het leven

Van de honderdduizenden uren film-, audio- en 
videomateriaal en de miljoenen foto’s die liggen 
opgeslagen in archieven, moet een flink deel 
worden behoed voor permanente vernietiging 
door erosie, schimmels, inktvraat en andere 
gevaren. Acetaatdragers, magneetbanden, film-
rollen, fotonegatieven en nog veel meer soorten 
dragers hebben niet het eeuwig leven. Waarde-
vol materiaal dreigt voorgoed verloren te gaan. 
Dit besef leidde in 2005 tot een noodoproep van 
een aantal archieven aan de Nederlandse staat: 
red het erfgoed! 
De Raad voor Cultuur sloeg alarm met het rap-
port Deltaplan film en adviseerde toenmalig 
staatssecretaris Medy van der Laan om 99 mil-
joen euro ter beschikking te stellen: als het Rijk 
nu niet ingrijpt, dreigt er een ramp en gaat ons 
collectieve geheugen verloren. ‘De beelden zijn 
de registratie van onze geschiedenis en docu-
menteren daarnaast het ontstaan en de invloed 
van de hedendaagse beeldcultuur zelf’, schreef 
de Raad in zijn Deltaplan voor het filmbehoud.
Op Prinsjesdag 2006 werd bekend dat de Neder-
landse staat 173 miljoen beschikbaar stelde 
om het audiovisuele erfgoed van Nederland te 
redden. Vooruitlopend op die beschikking werd 
het consortium Beelden voor de Toekomst 
opgericht, waarin onder meer het Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid, het Nationaal 
Archief en de Vereniging van Openbare Biblio-
theken zitten.

Infrastructuur
Het project Beelden voor de Toekomst voorziet 
in een grootscheepse conserverings- en digita-
liseringoperatie van 285 duizend uur film, video 
en audio en 2,9 miljoen foto’s. Al deze films, 
programma’s en foto’s worden vervolgens toe-
gankelijk gemaakt voor educatieve en creatieve 
toepassingen. Ook wordt een infrastructuur voor 
digitale distributie ontwikkeld. Educatief gebruik 
krijgt hierbij voorrang. Het digitaal beschikbaar 
komen van dit erfgoed leidt tot innovatieve toe-
passingen op het gebied van nieuwe media en 

de ontwikkeling van hoogwaardige diensten voor 
het publiek.
Vooral door de opkomst van de dvd is de laatste 
jaren het besef ontstaan dat de back catalogue 
van met name de grote filmstudio’s goud waard 
is. Er wordt veel geïnvesteerd in het restaure-
ren, al dan niet digitaal, van klassieke en minder 
klassieke films, die op dvd worden uitgebracht 
– vaak met interessante, contextualiserende 
extra’s zoals terugblikkende documentaires en 
commentaartracks van nog levende regisseurs 
en acteurs. Hoewel het motief commercieel is, 
blijft het verheugend dat dit verleden voor velen 
tegen lage kosten beschikbaar is. Even verheu-
gend is het Beelden voor de Toekomst-initiatief, 
mits inderdaad de belofte gestand wordt gedaan 
dat de vruchten van het grootscheepse digitali-
seringstraject ook echt voor iedereen toeganke-
lijk zullen worden. Pas dan wordt het verleden 
echt levend en kunnen (amateur)historici en 
film- en cultuurliefhebbers hun hart ophalen. 

Datamigratie
Een kleine kanttekening is op zijn plaats. Deze 
betreft een probleem waarover in kringen van 
filmrestauratoren nog volop discussie woedt. 
De opkomst van steeds goedkopere digitale 
technieken heeft een groot nadeel. Die raken 
namelijk snel verouderd. Met als gevaar dat 
de informatie die nu op digitale dragers wordt 
gezet in de toekomst kwalitatief gezien niet 
meer voldoet of, nog erger, niet meer ‘gelezen’ 
kan worden. Het schrikbeeld van oude diskettes 
waarvoor de nieuwe generatie computers geen 
ingang (diskdrive) meer heeft, doemt op. En als 
elke culturele instelling met haar eigen techni-
sche standaard gaat werken, is het hek ook van 
de dam. Een universele standaard bevordert de 
uitwisseling van digitale bestanden en minima-
liseert de kans op grote kwaliteitsverschillen. 
Gelukkig is dit besef van het in onbruik raken 
van geavanceerde apparatuur toegenomen en 
worden de digitale data zo opgeslagen dat ze te 
allen tijde transporteerbeer zijn naar een nieuw 

opslagmedium, wat dat ook moge zijn. Deze 
datamigratie is cruciaal. 
En wat te doen met films die zijn opgenomen 
op minder dan 24 beeldjes per seconde? Het 
Filmmuseum en veel andere filmarchieven 
herbergen veel zwijgende films die een flexibele 
afspeelsnelheid hebben, tussen de 16 en 22 
beeldjes per seconde. Maar de nieuwste digitale 
standaard houdt alleen rekening met materiaal 
dat is gefilmd op 24 beeldjes per seconde. Voor 
dit probleem is vooralsnog geen bevredigende 
oplossing gevonden. 
Naar verwachting is de helft van het aantal 
bioscoopzalen wereldwijd in 2013 geschikt voor 
het vertonen van digitale cinema. Dan komt er 
geen celluloid meer bij kijken. Films worden 
aangeleverd op een harddisk of naar bioscopen 
verstuurd via adsl-lijnen. Film in ouderwetse 
zin – rollen celluloid die op mechanische wijze 
geprojecteerd worden – verdwijnt. Het Filmmu-
seum wordt een echt museum. De geschiedenis 
van de bioscoopervaring zelf moet ook behou-
den blijven en gehistoriseerd worden, niet alleen 
de artefacten die er vertoond zijn. Net zoals de 
veranderende televisieprogrammering geboek-
staafd moet worden, naast de uitgezonden pro-

gramma’s zelf. Wat was er wanneer op televisie 
te zien? Welke programma’s gingen eraan voor-
af en volgden erop? Wat was er (tegelijkertijd) 
op andere zenders te zien? Het zou zonde zijn 
als de historische context – de programmering 
van bioscopen en televisiezenders – verloren 
zou gaan. Dan is er over een paar jaar weer een 
Deltaplan nodig. En dat zou treurig zijn. 

Dit is een bewerkt deel van een artikel dat verscheen in het tijd-
schrift Boekman, nummer 75.

              Beelden voor de Toekomst

Het erfgoed gered
Het is inmiddels overal doorgedrongen dat het audiovisuele erfgoed ver-
dwijnt, wanneer het niet wordt gerestaureerd en ontsloten voor publiek. 
Met het megaproject Beelden voor de Toekomst is Nederland op de goede 
weg. Zolang we deze massale digitalisering doorvoeren met historisch 
besef en ook de kennis van vertoningscontext en programmeerbeleid 
behouden.André Waardenburg

De nieuwste digitale standaard houdt 
alleen rekening met materiaal dat is 
gefilmd op 24 beeldjes per seconde
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Emjay Rechsteiner, projectmanager van Beel-
den voor de Toekomst, is ronkend tevreden 
met de voortgang van het zeven jaar durende 
project dat afgelopen jaar van start ging: ‘We 
zijn op verschillende fronten op volle snel-
heid bezig: de selectie en restauratie van de 
filmbeelden, en het in kaart brengen van de 
rechtensituatie.’ Voor elk van de onderdelen 
is een team bezig, samengesteld uit Neder-
landse en buitenlandse professionals.

Rechten
‘Met het clearen van rechten wachten we 
bewust nog even. Het juridische team is 
onverdroten de rechten aan het inventarise-
ren. Als dat is gebeurd, kan er een template 
worden ontwikkeld, in samenwerking met 
het netwerk van scenarioschrijvers, het 
Dutch Directors Guild en de Nederlandse Ver-
eniging van Speelfilmmakers. Zo’n stan-
daardmodel kunnen we dan voorleggen aan 
de rechthebbenden. We hebben zo’n tiendui-
zend films te clearen en kunnen domweg 
niet voor elke situatie een contract op maat 
maken. Gelijke monniken, gelijke kappen. 
Als een film meer commercieel potentieel 
heeft dan andere films, dan wordt deze ook 
eenvoudig vaker gedownload. Daar moet ook 
één tariefstelling voor komen, zodat voor 
iedereen duidelijk is hoeveel een film ople-
vert.’
‘We zijn nog niets aan het encoderen, omdat 
we nog selecteren. Dan wordt onderzocht 
wat de beste elementen aan een film zijn: de 
print, het negatief, het internegatief. Vaak 

zijn er meerdere regisseurs en producenten 
met elk een eigen versie. Soms zijn prints 
kapot gedraaid en moeten we uit meerdere 
prints een nieuwe samenstellen. Een film van 
Theo van Gogh is relatief simpel. Maar als je 
een stukje verder terug gaat in de tijd, naar 
bijvoorbeeld de Minimal Movies van Pim de la 
Parra: die werden vaak gemaakt met ad hoc 
productiemaatschappijen, coöperaties of ver-
enigingen, samengesteld uit mensen die hun 
entree in het filmvak maakten eind jaren 
tachtig. Ga die maar eens terugvinden.’

Standaard
Omdat nog niet eerder op dergelijke schaal 
werd gewerkt aan digitalisering en ontslui-
ting wordt in het project het wiel op ver-
schillende terreinen uitgevonden. ‘We zijn de 
eersten die een dergelijk project opzetten en 
zetten dus ook internationaal de standaard 
neer. We maken keuzes waarvan we niet 
honderd procent weten hoe die gaan uitpak-
ken. Natuurlijk hebben we wat referenties: 
we kijken bijvoorbeeld naar wat er in Holly-
wood gebeurt op het gebied van digitale 
cinemaprojecten. We hebben binnen ons 
budget voor digitalisering gekeken naar het 
beste wat mogelijk is. Dat is JPEG 2000. We 
moeten zien of het ook duurzaam is. Geleer-
den zijn het er nog niet over eens en er 
bestaan nog geen empirische bewijzen. De 

praktijk zal moeten uitwijzen of we er over 
dertig jaar nog iets aan hebben. Mocht het 
niet zo zijn, dan hebben we altijd nog ons 
museale archief: de negatieven en gerestau-
reerde prints.’
Digitaliseren voor de eeuwigheid is voorals-
nog ook niet het doel van Beelden voor de 
Toekomst. ‘Het gaat in de eerste plaats om de 
ontsluiting. Om fraai te kunnen ontsluiten 
moeten we wel hoogwaardig digitaliseren en 
restaureren. Voor die onderdelen is 35 mil-

joen uitgetrokken, waarvan ruwweg dertig 
miljoen naar restauratie gaat en vijf miljoen 
naar de digitalisering. Mochten we straks 
opnieuw moeten digitaliseren, dan is die der-
tig miljoen voor restauratie in elk geval niet 
weggegooid.’

Mondiaal web
Het werk van het Filmmuseum wordt vanuit 
het buitenland scherp gadegeslagen. ‘In het 
buitenland wordt er ook gerestaureerd, maar 
wij lopen voorop als het gaat om volume. We 
merken dat dit project een enorme impuls 
geeft aan instellingen in andere landen. De 
Vlamingen willen het ook en in Engeland is 
het net gelukt om 25 miljoen pond los te 
krijgen voor vergelijkbare activiteiten. We 
hebben altijd al veel contact met het BFI: zij 
lopen ongeveer anderhalf jaar achter op ons. 
Zij zijn heel benieuwd naar onze keuzes. Ook 
in Polen hebben ze grote interesse. Het is 
een ontwikkeling die wereldwijd plaatsvindt. 
Het zou mooi zijn als we een soort spin in 
een mondiaal web zouden kunnen zijn, waar-
bij alle archieven digitaal aan elkaar zijn 
geknoopt.’
‘In september gaan een curator en ik naar 
Amerika, waar hetzelfde speelt, maar dan 
niet met overheidsgeld, maar met geld van 
mecenaten. De Hollywoodstudio’s hebben 
veel geld om te digitaliseren, maar zij doen 
dat alleen met kroonjuwelen, waar geldelijk 
gewin mee te halen is. Het Tribeca Film Cen-
tre is nu aan de gang met het digitaliseren 
van het archief, met hulp van privéstichtin-
gen.’

Terugverdienen
Van het geld dat door de overheid voor Beel-
den voor de Toekomst is uitgetrokken, moet 
een deel worden terugverdiend. ‘Van de 73 
miljoen die we krijgen moet 19 miljoen wor-
den terugverdiend tijdens de projectperiode 
van zeven jaar. Hoe het verdienmodel er pre-
cies uit gaat zien weten we nog niet. We den-
ken dat consumenten niet voor alles zouden 
moeten betalen. Maar de rechthebbenden 
moeten wel geld krijgen natuurlijk. Een paar 
organisaties en instellingen die verbonden 
zijn aan Beelden voor de Toekomst zijn op 
bezoek in Madrid om te kijken naar Filmo-

tech.com. Dat is opgezet door rechthebben-
den. Spanje is de kampioen downloaden, met 
zo’n 132 miljoen downloads per jaar, die 
bijna allemaal illegaal zijn. Maar als je dat 
wilt voorkomen, moet je wel zorgen dat er 
een legaal alternatief is. En dat lijkt met Fil-
motech.com te lukken. Ik denk dat mensen 
uiteindelijk wel bereid zijn ervoor te betalen. 
Bij iTunes is dat ook gelukt.’

Dat is toekomstmuziek. Nu even terug naar 
het hier en nu: de tweede aanbesteding in 
het project, voor digitalisering. ‘Acht partij-
en hebben ingeschreven op onze aanbeste-
ding voor digitalisering. Alle deelnemers heb-
ben een lijst ingevuld van 74 pagina’s lang. 
Die lijst is gemaakt op grond van drie crite-
ria: de prijs, service en kwaliteit, en commer-
cie en logistiek. Aan elke vraag of wens heb-

ben we punten toegekend. De kandidaat met 
de meeste punten heeft de aanbesteding 
gewonnen. Dat was Thought Equity uit Den-
ver. Zij hebben iets gelijksoortigs al eens 
gedaan voor Sony en Paramount. Natuurlijk 
is het eng om iemand onze kwetsbare unica 
toe te vertrouwen. Maar we hebben al 
bewerkstelligd dat onze spullen het land niet 
hoeven te verlaten: het digitaliseren gebeurt 
in Nederland. In de zomer vindt een uitge-
breide testperiode plaats en als alles goed 
gaat, wordt na de zomer begonnen met het 
echte werk. We lopen nu wel iets achter op 
de planning: het tijdspad is een half jaar 
opgeschoven omdat het opstarten langer 
heeft geduurd dan we hadden voorzien. Nu 
zijn we goed op de rit en ik denk dat we 
begin volgend jaar al iets kunnen laten zien 
op ons portal. Dat is redelijk ambitieus en 
het zal ook niet meer dan een klein kavel 
zijn.’

Pareltjes
‘We hebben in totaal 4200 uur te encoderen. 
In televisietermen is dat niet veel, maar in 
filmtermen is dat enorm. Het gaat niet alleen 
om speelfilms, daarvan zijn er in Nederland 
überhaupt maar duizend gemaakt in de afge-
lopen 112 jaar. Onder onze collectie vallen 
ook bioscoopdocumentaires, animatiefilms, 
korte films, eindexamenwerk van de Filmaca-
demie, een schitterende collectie bedrijfs-
films van Philips, DAF en Fokker, pareltjes 
van oude commercials en dan nog bits ’n’ pie-
ces – niet te herkennen fragmenten die op 
creatieve wijze gecompileerd zijn. Op de site 
zal alles uiteindelijk gecontextualiseerd zijn 
– waar mogelijk met stills, posters, artikelen 
en recensies. Na zeven jaar zijn we natuurlijk 
niet klaar, want er is een voortdurende aan-
was.’ Met het project groeit voorlopig ook 
nog het enthousiasme van Rechsteiner. ‘Wat 
mij betreft is er even niets belangrijker dan 
het veilig stellen van onze nationale geschie-
denis. Beelden hebben nog steeds de groot-
ste impact: ze zeggen wat je bent en waar je 
naartoe wilt. Ontsluiten van dat erfgoed 
bevordert de democratie, de transparantie 
van een samenleving en spreidt de kennis. 
Dat alles is essentieel voor het bouwen aan 
een toekomstige tolerantere samenleving.’  !

‘We zetten internationaal  een standaard neer’
Met een lichte achterstand is 
het Filmmuseum de tweede 
fase ingegaan van de archi-

vering en ontsluiting van het 
Nederlands filmerfgoed. 

Thought Equity uit Denver is 
de uitverkoren partij voor de 

digitalisering van 4200 uur 
archiefmateriaal, waarvan de 

selectie en restauratie ‘vol-
ledig op stoom is’.

Nicole Santé

Ontsluiting   Nederlands filmerfgoed op stoom

‘We kunnen niet voor elke 
situatie een contract op 
maat maken. Gelijke mon-
niken, gelijke kappen’
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Alles wat de publieke omroep uitzendt, wordt 
tegenwoordig via glasvezelverbindingen 
gedigitaliseerd en compleet geautomatiseerd 
opgeslagen in het archief bij het Instituut 
voor Beeld en Geluid in Hilversum. Een tape-
robot beheert het archief, dat meer dan een 
petabyte (duizend terabyte) groot is. Als een 
omroepmedewerker iets uit het archief 
opvraagt, zoekt de robot de juiste tape en 
stopt hem in de speler: in een oogwenk kan 
men over het gevraagde fragment beschik-
ken. Het archief staat continu onder automa-
tische supervisie: als een tape verslechtert, 
wordt de inhoud vanzelf overgeschreven naar 
een verse cassette.
Zulke hightech controlemogelijkheden waren 
er vroeger natuurlijk niet en mede daardoor 
zijn verschillende analoge en digitale dragers 
langzaam aan het vergaan. Met zijn forse col-
lectie moet Beeld en Geluid daarom een grote 
conserveringsinhaalslag maken; het is daar-
mee een van de grotere partnerorganisaties 
in het consortium van Beelden voor de Toe-
komst. Als je de cijfers van hun bijdrage aan 
het project ziet, begint het je te duizelen: 
124.000 uur audio, 137.000 uur video, 17.500 
uur film en 1,2 miljoen negatieven uit de col-
lectie moeten binnen zeven jaar geconser-
veerd en gedigitaliseerd worden. Van de 
gehele collectie van Beeld en Geluid van 
700.000 uur valt 280.000 uur binnen het 
Beelden voor de Toekomst-project.
Zoals Beeld en Geluid bestaat uit een 
omvangrijk archief en de museale Media 
Experience, zo wil Beelden voor de Toekomst 
ons audiovisuele erfgoed niet alleen veilig-
stellen, maar ook – middels digitalisering – 
beschikbaar maken voor het publiek. Hier-
voor zal wel moeten worden betaald, want elf 
procent van de begroting van Beelden voor 

de Toekomst is ongedekt. Niet alles zal 
beschikbaar komen, omdat rechtenkwesties 
soms in de weg staan. De digitalisering is 
echter wel een manier voor de rechthebben-
den om financieel iets wijzer te worden van 
hun materiaal dat in het archief ligt opgesla-
gen.
Ook nu kan al gebruik worden gemaakt van 
gedeeltes van de collectie van Beeld en 
Geluid, bijvoorbeeld via het eigen YouTube-
kanaal of de website Teleblik, die de collectie 
toegankelijk maakt voor het onderwijs. Tele-
blik zal op den duur worden opgevolgd door 
het Onderwijs Media Platform, een initiatief 
waaraan naast Beeld en Geluid ook Kennis-
net, Naturalis en het Nationaal Archief deel-
nemen.

Verzuring
Om dit monsterproject te kunnen beheersen, 
heeft Beeld en Geluid het in deelcollecties 
opgedeeld. Onlangs werd een Europese aan-
besteding gepubliceerd om 2300 uur materi-
aal op 16mm-acetaatfilm in zwart-wit te con-
serveren. Het filmmateriaal dat in de beginja-
ren van de televisie werd gebruikt moet wor-
den geconserveerd, omdat verzuring het ver-
ouderde materiaal aantast. De 16mm-films 
zullen daarom van acetaat naar polyester 
filmmateriaal worden overgeschreven. Ook 
modernere dragers, waarvan je het niet zou 
verwachten, moeten worden geconserveerd. 

Digitale audiotape (DAT), een uitvinding van 
zo’n twintig jaar geleden, vergaat snel en 
wordt daarom als een van de eerste deelcol-
lecties geconserveerd.
Natuurlijk speelt ditzelfde probleem ook in 
buitenlandse archieven, waar vaak jaloers 
wordt gekeken naar het Beelden voor de Toe-

komst-project en zijn budget van 173 miljoen 
euro. Het Koninklijk Belgisch Filmarchief in 
Brussel, waaruit ook voor ons land regelma-
tig wordt geput voor tournees van filmpro-
gramma’s, werd een paar jaar geleden 2 mil-
joen euro beloofd, maar in het moeras van de 
Belgische politiek is die belofte inmiddels 
verdwenen en nooit ingelost. Digitaliseren 
betekent in België daardoor vooralsnog niet 
meer dan het publiceren van dvd’s met films 
uit de collectie.
Voor Beelden voor de Toekomst gaat Beeld en 
Geluid jaarlijks de gigantische hoeveelheid 
van 40.000 uur aan materiaal conserveren en 
digitaliseren. Daarvoor worden nu eerst col-
lecties aangepakt die volume maken; de klei-

nere en vaak ingewikkelder collecties komen 
later aan de beurt. Van de 55.000 uur aan 
DigiBeta-tapes kunnen door Beeld en Geluid 
bijvoorbeeld 2000 uur per maand grotendeels 
geautomatiseerd worden verwerkt. De voor-
bereiding vergt echter veel tijd. Zo moet de 
software worden getest om te zien hoe 
betrouwbaar die is. Dan moeten er beslissin-
gen worden genomen over het te bereiken 
kwaliteitsniveau: is een fout van 1 pixel op 1 
frame in een televisieprogramma uit de jaren 
negentig acceptabel?
Veel werk wordt uitbesteed via eerderge-
noemde aanbestedingen, die echter wel door 
mensen van Beeld en Geluid worden bege-
leid. Vanuit iMMix, de centrale catalogus van 
Beeld en Geluid, worden opdrachten aange-
maakt. Als het werk klaar is, komt daarvan 
een automatische melding in het systeem en 
vindt er, veelal via software, een kwaliteits-
controle plaats. Metadata, data die data 
beschrijft, wordt daarbij toegepast om het 
proces en de gebruikte apparatuur te 
omschrijven, wat later weer terug te vinden 
is in iMMix.
Niet iedere conservering gebeurt echter zo 
geautomatiseerd. 78-toerenplaten moeten 
stuk voor stuk met de hand worden afge-
draaid, omdat voor elke plaat een eigen naald 
nodig is en het gaatje bij veel platen niet 
precies in het midden zit.

Achterhaald
Het archief van Beeld en Geluid herbergt de 
meest uiteenlopende formaten en iedere col-
lectie vergt een andere aanpak. Daar komt bij 
dat conserveren een kwestie is van keuzes 
maken, die aan allerlei ethische zaken raken. 
Digitalisering is daarbij zeker geen tovermid-
del, maar geeft juist nog meer keuzemoge-
lijkheden. Daar komt het dilemma bij, dat er 
nu keuzes worden gemaakt die naar alle 
waarschijnlijkheid over zeven jaar technisch 
achterhaald zijn. Niets doen is echter ook 
geen optie, want dan verdwijnt de collectie 
zienderogen.
Hans Westerhof, programmadirecteur van 
Beelden voor de Toekomst bij Beeld en 
Geluid, is zich natuurlijk bewust van dergelij-
ke kwesties: ‘Onze missie is om erfgoed te 
conserveren en toegankelijk te houden. Alles 
wordt in de toekomst beter, dus je moet nu 
gewoon de keuzes maken die je kunt maken. 
In de jaren vijftig, toen men alleen zwart-wit 
film had, ging men toch ook niet zitten 
wachten op de komst van kleurenfilm?’

Omdat de digitalisering ingesteld moet zijn 
op de toekomst, sluit Beeld en Geluid zich 
aan bij internationaal gebruikte standaards. 
De encodering gebeurt echter niet vanzelf-
sprekend op het hoogste niveau. ‘Je moet 
een afweging maken binnen je financiële 
ruimte en daarbij zoeken naar een optimum 
tussen wat we kunnen betalen en de hoogst 
mogelijke kwaliteit.’
De ethische kwesties rond conservering kun-
nen een flink debat veroorzaken. Hoe bewaar 
je bijvoorbeeld filmbeelden die ooit alleen op 
televisie zijn vertoond: met de goede kwali-
teit van film of met de mindere kwaliteit 
waarmee ze ooit zijn vertoond? Sommigen 
zeggen dat je voor een wereld die nu snel 
richting High Definition gaat, deze televisie-
beelden in HD-resolutie beschikbaar moet 
maken. Maar er is ook wat voor te zeggen, 
dat dergelijke beelden ook in de toekomst 

juist nostalgisch moeten overkomen en dat je 
de jaren vijftig van de vorige eeuw helemaal 
niet in High Definition moet willen zien.
Een vorig jaar door Beeld en Geluid samen 
met NRC Handelsblad uitgebrachte dvd-box 
van Bert Haanstra zal bijvoorbeeld niet 
beschikbaar komen op blu-ray. Niet omdat 
dat niet gepland is, maar omdat de films niet 
op hoge resolutie zijn gescand. Westerhof: 
‘De Haanstra-box is een mooi stuk werk en 
daar kunnen we trots op zijn. Als we het over 
vier jaar hadden gedaan, dan was dat mis-
schien wel op blu-ray gebeurd. Nu doen we 
over vier jaar geen Haanstra maar waar we 
dan aan toe zijn, volgens de dan heersende 
standaard. Je moet in een archief altijd een 
vorm van tijdelijkheid zien. En dat is ook wel 
mooi. Een archief is een beeld van hoe je de 
dingen deed en dat wordt niet anders als je 
van analoog naar digitaal gaat.’  !

Conserveren is  kiezen
Beeld en Geluid

Het archief van Beeld en Geluid her-
bergt een groot aantal deelcollecties, 
waarvan een aanzienlijk deel middels 
het project Beelden voor de Toekomst 

wordt veiliggesteld. Daarbij moeten 
voortdurend moeilijke keuzes worden 

gemaakt. ‘We zoeken naar een opti-
mum tussen wat we kunnen betalen 

en de hoogst mogelijke kwaliteit.’
Frank de Neeve

-advertentie-

DAT-tapes vergaan snel 
en worden daarom als een 
van de eerste collecties 
geconserveerd

Johan Cruijff bij Mies Bouwman

Floris
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Toen BNN na het overlijden van regisseur 
Wim Verstappen in 2004 diens film Blue 
Movie (1971) wilde uitzenden, bleek er alleen 
nog een grijsgedraaide en beschadigde print 
voorhanden, zodat de 600 duizend kijkers 
Hugo Metsers’ erectie nauwelijks konden 
ontwaren. Ook recentere films als Oscar-win-
naar Karakter (Mike van Diem 1997) zijn wel 
op dvd te vinden, al is het in de grabbelbak 
van de plaatselijke platenboer, maar slechts 
met moeite voor de bioscoop te boeken. En 
dat zijn dan nog bekendere films.
Onder de werktitel ‘Filmotech Nederland’ 
werken verschillende partijen, waaronder het 

Dutch Directors Guild (DDG), het Netwerk 
Scenarioschrijvers, de Nederlandse Vereni-
ging van Speelfilmproducenten (NVS), Beeld 
en Geluid en het Filmmuseum samen aan een 
zeer ambitieus plan om de Nederlandse film 
te ontsluiten. Het is de bedoeling dat alle 
speelfilms, documentaires en animatiefilms 
die ooit in Nederland zijn gemaakt digitaal 
beschikbaar komen, zowel voor thuisverto-
ning als voor de bioscoop. Daarbij wil men 
ook filmaffiches en lobby-cards uit het 
archief van het Filmmuseum online zetten.
Het initiatief zal optimaal gebruikmaken van 
de mogelijkheden die digitalisering biedt en 
krijgt daarbij een prettig steuntje in de rug 
van de digitaliseringslag die voor het project 
Beelden voor de Toekomst al wordt gemaakt.

Reactie
Het digitale platform is een reactie op de hui-
dige situatie waarbij films, vooral die aan de 
onderkant van de markt, slechts een beperkt 
bioscooproulement krijgen (als ze dat al krij-
gen) en daarna soms niet eens op dvd uitko-
men. De beschikbaarheid van films schiet dus 
tekort. Gedigitaliseerd kunnen de films een 
breder publiek bereiken, omdat ze relatief 
gemakkelijk beschikbaar te maken zijn voor 
verschillende platforms: voor bioscoop, tele-
visie en dvd, maar ook voor video on demand, 
iPod et cetera. Door de film voor het publiek 
digitaal beschikbaar te houden, kunnen ook 
kleinere films gedurende een langer tijdsbe-
stek uiteindelijk een groter publiek vinden.
Voor financiering van het platform – 2,5 mil-
joen euro aanloopkosten voor de eerste vijf 
jaar – hebben de initiatiefnemers een beroep 
gedaan op het ministerie van OC&W. Men 
heeft verzocht om beschikbaarstelling van 
het liquidatiesaldo van het opgeheven filmfi-
nancieringsfonds Fine, dat immers net als dit 
digitale platform bedoeld was ter verbetering 
en innovatie van de filmsector, met name 
voor financiering van films, productiehuizen 
en filmmakers. Het ministerie lijkt in deze 
redenering mee te gaan, maar heeft om aan-
vullende stukken gevraagd. Daarnaast steken 
de initiatiefnemers zelf geld in het project en 
heeft men een beroep gedaan op een bijdrage 
van collectieve incasso-organisaties. Als alles 
rond komt, kan het platform in oktober van 
start gaan en begin volgend jaar voor consu-
menten en bioscoopprogrammeurs worden 
geopend.

Aanjager
Initiatiefnemer en aanjager van het digitale 
platform is Petra Goedings, namens de ver-
eniging van speelfilmproducenten NVS. Als 
speelfilmproducent, eigenaar van drie filmge-
relateerde bedrijven en dochter van voorma-
lig bioscoopexploitant Pieter Goedings is zij 
goed op de hoogte van de wensen van film-
makers en van de manco’s in het huidige 
systeem. De drie hoofddoelen van het digita-
le platform zijn volgens Goedings het 
beschikbaar stellen van filmcultuur aan het 
publiek, filmeducatie en het verbeteren van 
de positie van rechthebbenden. ‘Nu is het zo 
dat veel films niet kunnen worden gezien, 
zeker als na zeven jaar de rechten van de 
filmdistributeur vervallen’, aldus Goedings. 
‘Omdat digitale distributie een nieuwe vorm 
is, kan je weer geheel nieuwe voorwaarden 
creëren en kan je bijvoorbeeld samen sterker 
staan in onderhandelingen met meer com-
merciële partijen.’
Voor het platform wil men de eerste vijf jaar 
maar liefst tienduizend uur aan Nederlandse 
en buitenlandse films ontsluiten, die middels 
internet en televisie worden aangeboden aan 

de consument en (in een hogere resolutie) 
aan programmeurs van filmtheater en bios-
coop. Die laatsten kunnen hiervoor lid wor-
den van het platform en vervolgens in de 
database de film en rechthebbenden opzoe-
ken. Na de boeking wordt de beveiligde film 
per harddisk of met netwerktechnologie naar 
de bioscoop verstuurd, waar met digitale 
sleutels de toegang tot het bestand wordt 
geregeld. Niet alle bioscopen hebben al digi-
tale projectieapparatuur, maar het project is 
zo wel sterk op de toekomst voorbereid.

Volume
Op internet zijn nu al veel kleine sites die 
films aanbieden, maar die zijn voor filmlief-
hebbers vaak moeilijk te vinden. Goedings: 
‘Om met dit initiatief succesvol te zijn, moet 

je reclame maken en een bepaald volume aan 
films hebben om zichtbaar te worden. Dat 
doen wij onder meer door samen te werken 
met andere maker-gedreven platforms in 
Europa. Zo komen hun Duitse, Franse en 
Spaanse films ook bij ons beschikbaar. Daar-
naast zijn die partijen al langer bezig en kun-
nen wij van hen leren. Het unieke van dit 
platform ten opzichte van de rest van Europa 

is echter, dat er door het Beelden voor de 
Toekomst-project geld beschikbaar is om alle 
uitbrengvensters te digitaliseren, ook de 
bioscoop.’
Het platform wil in Nederland met allerlei 
bestaande partijen samenwerken; voor edu-
catie met het Nederlands Instituut voor Film-
educatie (NIF) en voor een breed aanbod met 
de grote filmfestivals: het Nederlands Film 

Festival, het IDFA en het IFFR, die zullen 
fungeren als special shops en waarmee tech-
niek en databases worden gedeeld. Goedings: 
‘Maar ik wil hierbij ook alle Nederlandse film-
makers met films die niet bij een producent 
zijn ondergebracht oproepen zich bij het 
Filmmueum aan te melden, zodat ook hun 
films via het platform beschikbaar kunnen 
komen.’

Financiering
Het digitale platform gaat niet als distribu-
teur optreden, maar werkt vooral facilite-
rend. Rechthebbenden kunnen hun eigen 
tarieven vaststellen, waarbij meteen een 
extra doelstelling van het platform is 
benoemd: het tegengaan van piraterij, door 
films legaal beter beschikbaar te maken. Het 
platform zal ook actief films aan de omroe-
pen gaan aanbieden, themareeksen samen-
stellen voor bioscopen en op alle mogelijke 
manieren proberen films letterlijk weer in 
beeld te krijgen. Daarnaast wil men middels 
fora en door het verzamelen van bezoekgege-
vens een directe communicatie tussen film-
maker en zijn publiek tot stand brengen. Zo 
is niet alleen feedback mogelijk, maar kun-
nen bezoekers ook gewezen worden op ande-
re films die men goed zou kunnen vinden. De 
Amazon-methode, zeg maar. Uiteindelijk 
kunnen filmmakers zo met internetverkoop 
van hun films al een groot deel van hun vol-
gende productie financieren.
Volgens Petra Goedings is het een misver-
stand dat initiatieven als deze de distribu-
teurs buitensluiten. Het digitale platform wil 
immers op non-exclusieve basis gaan werken, 
zodat de distributeur zelf ook met de film 
aan de slag kan. ‘De huidige situatie is erg 
bioscoopgericht, maar door de onzekerheid 
of een film zal aanslaan en door de hoge kos-
ten wordt er weinig risico genomen. Als dit 
platform er is en een filmmaker kan geen dis-
tributeur vinden, dan kan hij zijn film in 
ieder geval via dit platform beschikbaar 
maken voor het publiek. En misschien vindt 
hij zo alsnog een distributeur. Digitalisering 
is een uitgelezen kans om de huidige situatie 
voor filmmakers te verbeteren. Het klinkt 
allemaal misschien nog als een droom, maar 
die droom gaat uitkomen. Als je klein blijft 
denken dan blijft het ook klein. We hebben 
nu de kans er samen iets groots van te 
maken.’ !

Door films digitaal langer 
beschikbaar te houden, 
kunnen ook kleinere films 
uiteindelijk een groter 
publiek bereiken

Middels een groot ontsluitings-
project moeten binnen vijf jaar 
alle Nederlandse films digitaal 

beschikbaar komen, zowel thuis als 
in de bioscoop. Geholpen door de 

encoderingen van Beelden voor de 
Toekomst willen de initiatiefnemers 
bovendien interactie tussen filmma-

ker en publiek stimuleren.
Frank de Neeve

Alles, altijd en overalDe hele Nederlandse cinema online

Andere initiatieven
Onder het motto ‘Altijd en overal cinema’ werd dit voor-
jaar Cinemalink gelanceertd. Deze portal van distribu-
teur Cinemien en haar videolabel Homescreen brengt 
hun eigen films on demand in verschillende resoluties 
in de huiskamer. Voor een klein bedrag kan de film met 
Windows Media Player op de eigen computer worden 
gestreamd en binnen 48 uur zo vaak worden bekeken 
als men wil. Hiervoor vereist Windows Media Player wel 
een digital rights management (DRM) upgrade. Sommige 
films kunnen zelfs worden gedownload, voor de prijs van 
een bioscoopkaartje.
Bioscoopexploitant Krijn Meerburg richtte onlangs 
Amstel Film op, een nieuwe filmdistributeur die zich 
vooral op digitale distributie wil gaan richten. Ook Meer-
burg wil een digitaal platform oprichten, doch enkel 
gericht op bioscopen. Meerburg signaleert een vermin-
derd aanbod van de kleinere artfilm in de filmtheaters, 
wegens een vergrote focus op hits in combinatie met een 
snelle doorstroming van titels. Films die in Nederland 
geen distributeur vinden, zouden via de portal van Amstel 
Film gecombineerd met een slim afrekensysteem toch 
in de Nederlandse bioscoop te zien kunnen zijn, waar-
mee Meerburg zijn eigen aanbod als exploitant hoopt te 
vergroten.
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Het project Beelden voor de Toekomst bete-
kent een grote stap vooruit in het conserve-
ren en ontsluiten van het Nederlands audio-
visueel erfgoed. Maar het zal nog veel tijd en 
moeite kosten om dat materiaal te vrijwaren 
van auteursrecht.
Het gaat bij Beelden voor de Toekomst in 
totaal om ongeveer 285.000 uur audiovisueel 
materiaal: 22.510 uur film, 137.200 uur 
video, 123.900 uur audio en 2,9 miljoen 
foto’s. Zal het wel mogelijk zijn binnen vijf 
jaar – de duur van het project – voor al het 
beoogde materiaal een gebruikovereenkomst 
op te stellen met alle rechthebbenden?

Het antwoord op deze vraag was in 2007, aan 
het begin van het vijfjarenplan Beelden voor 
de Toekomst, nog onbestemd. Het project 
meldde in een onderzoek naar auteursrech-
ten: ‘Het auteursrecht vormt voor Beelden 
voor de Toekomst een van de grote uitdagin-
gen. Het overgrote deel van het te digitalise-
ren materiaal is namelijk auteursrechtelijk 
beschermd. De rechten liggen lang niet altijd 
bij het archief dat het materiaal in bewaring 
heeft. De rechthebbenden moeten eerst 
groen licht geven, voordat de films, video’s 
of foto’s geconserveerd, gedigitaliseerd en 
beschikbaar gemaakt kunnen worden. Voor 
Beelden voor de Toekomst is het traceren en 
vervolgens betrekken van de rechthebbenden 
cruciaal.’
Het Filmmuseum heeft ervaring met auteurs-
rechten. In januari 2003 werd het project 
‘Geheugen van Nederland’ opgestart, gecoör-
dineerd door de Koninklijke Bibliotheek. Het 
Filmmuseum leverde een module over de 
Nederlandse documentairefilm, getiteld 
‘Nederland door het oog van de camera’. Het 
regelen van de rechten bleek destijds al een 

obstakel, zoals het Filmmuseum in een Acti-
viteitenverslag rapporteerde: ‘Niet alle recht-
hebbenden zijn gemakkelijk te bewegen tot 
toestemming voor publicatie van filmmateri-
aal op internet. Soms brengt toestemming de 
nodige kosten met zich mee. Een hoge kos-
tenpost blijkt te liggen in de naburige rech-
ten, voor de muziek die in de film is 
gebruikt. Om deze reden heeft het museum 
zijn oorspronkelijke plan moeten beperken.’

Schemergebied
Het auteursrecht biedt bescherming over de 
zeggenschap van het gebruik van intellectu-
eel eigendom door harde juridische voor-
waarden te scheppen: bij gebruik van werken 
moet de rechthebbende toestemming geven. 
Wie de rechthebbende passeert, overtreedt 
de wet en riskeert een boete.
In Nederland hebben we te maken met de 
Auteurswet en met regelgeving over vergoe-
dingen – royalties – omtrent exploitatierech-
ten, die bestaat uit twee aspecten: het open-
baarmakingsrecht en het verveelvoudigings-
recht. Oftewel: de rechten op vertoning en 
op reproductie. Aan de zijlijn staat nog het 
moreel recht of persoonlijkheidsrecht, dat 
het intellectueel eigendom beschermt tegen 
aantasting.
Wie een film wil vertonen, moet aantoonbaar 
voldoende inspanning hebben gedaan om de 
rechthebbenden te traceren. Als dat niet 
lukt, vraagt een filmarchief een vrijwarings-
brief, met de formulering dat de filmvertoner 
zich garant stelt, mocht de rechthebbende 
zich alsnog melden en een vergoeding voor 
de vertoning vragen.
Het filmauteursrecht is een juridisch sche-
mergebied. Ten eerste omdat het filmerfgoed 
mondiaal is en de wetgeving nationaal. Ten 
tweede omdat het bij films lastig is de recht-
hebbende te traceren. Sinds 1985 is volgens 
de Nederlandse auteurswet de producent de 
centrale rechtspersoon, met ‘naburige rech-
ten’ voor de hoofdregisseur, de scenario-
schrijver, de schrijver van de dialogen en de 
componist. De auteurswet negeert dus de 
naburige rechten van onder andere acteurs, 
decorbouwers en kostuumontwerpers. Bij 
faillissementen of fusies ontstaan vaak com-
plexe juridische schermutselingen over de 
overdracht van het auteursrecht, en bij over-
lijden van rechthebbenden komen de erfge-

namen 
in beeld. 
Daarnaast 
bestaat er 
een grote cate-
gorie van orphan 
films, verweesde 
films waarvan geen 
enkele rechthebbende 
bekend is.

Het publieke domein
De kwestie van het auteursrecht heeft aan 
actualiteit en urgentie gewonnen door de 
komst van het internet. De filmindustrie 
klaagt over inkomstenverlies door de toena-
me van ‘piratenversies’: digitale kopieën die 
illegaal opgenomen of gedownload zijn en 
die vervolgens illegaal vermenigvuldigd en 
verspreid worden (al dan niet tegen beta-

ling). Filmerf-
goed is echter 

slechts een niche 
markt in deze ille-

gale handel, die 
vooral betrekking heeft 

op recente Hollywood-
hits. In de winkels liggen 

soms inferieure versies van klas-
sieke films, waarvan de rechten ver-

lopen zijn of onzorgvuldig worden bewaakt. 
De films van Laurel en Hardy worden bijvoor-
beeld geregeld aangeboden op schimmige 
schijfjes (voor het beste tegengeluid zie 
www.blotto.nl). Juridisch gezien is dit wel-
licht niet illegaal, in artistiek-ethisch opzicht 
is het een doodszonde.
Auteursrecht kan dus ook een zegen zijn.  
Bij het filmerfgoed bestaat een duidelijke 
scheidslijn tussen het filmerfgoed dat juri-

disch behoort tot het publieke domein en het 
filmerfgoed dat juridisch gezien nog valt bin-
nen de bescherming van het auteursrecht. 
Voor Hollywood-films houdt een hele 
bedrijfstak zich bezig met het hernieuwen 
van het auteursrecht. De historicus David 
Pierce bespreekt in een recent artikel in het 
tijdschrift Film History hoe complex dit ver-
nieuwen van het auteursrecht in de Ameri-
kaanse context kan zijn.
Sinds enkele jaren is de optie open source 
content in opkomst, waarbij intellectueel 
eigendom gratis ter beschikking gesteld 
wordt. Deze tendens is te signaleren op het 
gebied van software, wetenschappelijke 
publicaties, tijdschriften en romans, maar 
ook op audiovisueel gebied. In het publieke 

domein komen steeds meer rechtenvrije films 
en foto’s ter beschikking. Zie bijvoorbeeld 
Jerry Murbachs site DoctorMacro.info, met 
oude stills van hoge resolutie (besproken in 
Skrien 6, augustus 2007).
Is open source content een teken van anar-
chie of democratie? Het idee van collectief 
delen van kennis en cultuurgoederen staat 
los van staatsgezag, marktwerking en de 
bescherming van privé-eigendom. Onvermij-
delijk is hier sprake van botsende belangen. 
Het omzeilen van staatsgezag garandeert 
vrijheid van verkeer zonder censuur, maar 
voor het filmarchief betekent het een verlies 
van controle op het gebruik van archiefmate-
riaal en daarmee verlies van betrouwbaar-
heid. 
Het buitenspel zetten van multinationals en 
hun winstbejag lijkt positief, omdat het per-
spectief biedt op een hogere mate van diver-
siteit, maar het is onzeker of de toeganke-
lijkheid van het filmerfgoed hierdoor zal ver-
beteren. En de filmmakers (of hun erfgena-
men) zien hun werk in vele vormen gebruikt 
en verhandeld worden, zonder dat ze hier-
voor betaald worden. Open source leidt zo, 
net als veel andere aspecten van auteurs-
recht in tijden van digitalisering, vooralsnog 
tot veel open vragen. !

Er bestaan veel 'orphan films',  
verweesde films waarvan geen 
enkele rechthebbende bekend is

Naslag auteursrecht en digitalisering
www.beeldenvoordetoekomst.nl

Homepage Beelden voor de Toe-
komst; zie onder meer .../nl/327/
Auteursrechtonderzoek.

www.geheugenvannederland.nl
Homepage van het project Geheu-
gen van Nederland.

wetten.overheid.nl
Waarop de Auteurswet is te 
vinden.

www.pictorecht.nl
Auteursrechtenorganisatie van 
visuele makers in Nederland.

www.bumastemra.nl
De belangenbehartiger van 
Nederlandse muziekauteurs.

www.den.nl/kennis/thema/
auteursrecht

Een themadossier Auteursrecht 
van Digitaal Erfgoed Nederland, 
een kennisplatform voor ICT in het 
cultureel erfgoed.

www.nrc.nl/dossiers/auteursrecht/
casus_film

Een dossier met artikelen uit NRC 
Handelsblad over het auteurs-
recht bij film.

creativecommons.org
Creative Commons heeft een aan-
tal copyrightniveaus ontwikkeld, 
die een auteur kan overnemen die 

zijn werk geheel of gedeeltelijk 
rechtenvrij (open source) wil 
aanbieden.

www.virtueelplatform.nl/article-
285-nl.html

Verslag van de expertmeeting 
‘The Art of Open Content’, tijdens 
het Dutch Electronic Art Festival 
(DEAF), 12 november 2004 in Rot-
terdam.

www.packed.be
Met verslagen van het ‘Legal 
Seminar on Audiovisual Archives 
and Itellectual Property Rights’ in 
het Instituut voor Beeld en Geluid, 
Hilverstum, 10 april 2008, en de 
conferentie ‘Economics of the 
Commons’ in de Balie, Amster-
dam, 10-11 april 2008.

www.wipo.int
Site van de World Intellectual 
Property Organisation, op wiens 
initiatief in 1996 een mondiale 
afspraak over auteursrecht werd 
gemaakt.

www.ivir.nl/wetten/eu/auteurs-
recht-richtlijn.html

Op de site van het Instituut voor 
Informatierecht van de Universiteit 
van Amsterdam: de auteursrech-
trichtlijn 2001/29/EG dd 22-5-2001 

(PbEG 2001 L 167/10), een Europe-
se richtlijn die in 2004 is opgeno-
men in de Nederlandse Auteurs-
wet. Het Europees Parlement en 
de Europese Raad stelde in mei 
2001 deze richtlijn op met als doel 
harmonisatie van de auteurswet 
en aanpassing van de wet aan de 
eisen van de digitale technologie, 
specifiek: de daad van het op 
internet plaatsen (uploaden) en de 
daad van het overnemen vanaf het 
internet (downloaden).

www.bof.nl/auteursrecht.html
Site van de digitale burgerrechten-
beweging-in-ruste Bits of Free-
dom over de auteursrechtrichtlijn.

www.centerforsocialmedia.org/
fairuse.htm

Het pamflet ‘Best Practices in Fair 
Use’, in 2005 opgesteld door een 
groep Amerikaanse juristen en 
documentairemakers.

Beunen, Annemarie & Tjeerd 
Schiphof, Juridische Wegwijzer: 
Archieven en Musea online. 
Taskforce Archieven/Museum-
vereniging, 2006. Over de Neder-
landse auteurswet in relatie tot 
digitalisering.

Cohen, David & Roy Rosenzweig 
(red.). Digital History. A Guide  
to Gathering, Preserving,  
and Presenting the Past on the 
Web. Philidelphia: University of 
Pennsylvania Press, 2006.  
Een internationale handleiding, 
integraal beschikbaar op  
http://chnm.gmu.edu/digitalhis-
tory/copyright/index.php.

Fauconnier, Sandra, Auteurs-
recht: ontwikkelingen en 
problematiek, dossier seminar 
‘Copy the Rights!’ 26 februari 
2003, Dutch Electronic Art Fes-
tival (DEAF03 Data Knitting), 
Rotterdam.

Pierce, David, ‘Forgotten Faces: 
Why Some of Our Cinema  
Heritage is part of the Public 
Domain’, Film History vol 19 (2), 
2007. pp 125-143.

David Pierce, ‘The Legion of the 
Condemned: Why American 
Silent Films Perished’, in Film 
History vol 9 (1), 1997. Reprinted 
with additional information in: 
Smither, Roger & Catherine  
Surowiec (red.). This Film is  
Dangerous: A Celebration of 
Nitrate Film, FIAF 2003.

Het project Beelden voor de Toe-
komst veroorzaakt hoofdbrekens op 

het gebied van auteursrecht. Het gaat 
om zo’n 700 duizend uur audiovisueel 

materiaal, waarvan lang niet altijd dui-
delijk is wie de auteursrechten bezit. 

Het project heeft vijf jaar de tijd om de 
rechthebbenden op te sporen.  

Peter Bosma

Botsende belangen
De angels van het auteursrecht
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Nog voor ik ooit gekust had, had ik gekust. Nog voor 
ik ooit de romantische liefde gekend had, kende 
ik haar. Als klein meisje verslond ik de musicals 
waarin Gingers Rogers en Fred Astaire rondjes om 
elkaar heen draaiden, alle films waarin Marilyn 
Monroe een rol vertolkte, Singin’ in the Rain, Gone 
With the Wind, Casablanca.
Toen ik eenmaal de puberteit had bereikt, geloofde 
ik niet meer in een happy end. De enige romanti-
sche film die hoog in mijn Ultieme Toptien stond, 
was Chungking Express van Wong Kar-wai. Daarin 
stond de onmogelijke liefde centraal. De liefde is 
tenslotte nooit zo gecompliceerd als wanneer je 
vijftien bent.

Hongkong
In 2000 brak Wong internationaal door met In the 
Mood for Love, een romantisch drama dat zich 
afspeelt in het Hongkong van de jaren zestig. Buren 
meneer Chow en mevrouw Chan ontdekken dat hun 
echtgenoten het bed met elkaar delen. Verbonden 
door liefdesverdriet, seksuele aantrekkingskracht 
en wraakgevoelens groeien ze langzamerhand naar 
elkaar toe. Dat hun liefde gedoemd is te mislukken, 
is slechts te wijten aan hun wens om ‘niet te worden 
zoals zij’. Zouden zij hun tragische vriendschap 
omzetten in lichamelijke liefde, dan zouden ze geen 
haar beter zijn dan hun bedriegende echtgenoten.
Als tienjarig meisje stond Billy Wilders klassieke 
romantische komedie Some Like it Hot (1959) hoog 
in mijn lijst lievelingsfilms. Op latere leeftijd werd 
dat The Apartment, Wilders tragikomedie uit 1960. 
In deze film probeert de sukkelige kantoorklerk 
C.C. Baxter hogerop te komen door zijn apparte-
ment uit te lenen aan zijn overspelige collega’s. 
Een van de maîtresses die van zijn huis gebruik-
maken blijkt miss Kubelik, de liftbediende op wie 
hij een oogje heeft. Zijn onbeantwoorde liefde valt 
echter in het niet bij de intens tragische liefde die 
zij voelt voor haar getrouwde minnaar. ‘Je kan 
beter geen mascara dragen als je verliefd bent op 
een getrouwde man’, zegt miss Kubelik, terwijl de 
zwartgekleurde tranen over haar wangen lopen.

Messcherp
In zekere zin is The Apartment een truttige film. 
Toen in het Hollywood van de jaren zestig volop 
werd geëxperimenteerd door allerhande jonge 
filmmakers, maakte Billy Wilder een traditionele 
film waarvan het zwaartepunt ligt bij het strakke 
scenario en het sublieme acteerwerk. The Apart-
ment barst van de messcherpe dialogen die geloof-
waardig worden geuit door acteerlegendes Shirley 
MacLaine en Jack Lemmon. In the Mood for Love 
draait daarentegen om wat er niet wordt gezegd. De 
memorabele oneliners uit The Apartment zijn ver-
vangen door poëtische intermezzo’s, waarin onze 
getergde geliefden in slowmotion hun dagelijkse 
bezigheden uitvoeren. Het tergend trage tempo 
van hun bewegingen, in volledig evenwicht met het 
tempo van hun ontluikende liefde, zegt meer dan 
woorden zouden kunnen.
Wongs veelvuldige gebruik van zulke stijlmidde-
len had tot overdaad kunnen leiden. Elke visuele 
ingreep staat echter in dienst van het oprechte 

verhaal en kan op die manier verantwoord worden. 
Vele melodramatische clichés passeren de revue, 
maar in het licht van de tragedie van Chow en Chan 
doen ze zowaar fris aan. Wongs gebaren mogen 
groots zijn, het verhaal erachter is klein gehouden. 
Zo kun je In the Mood for Love zien als een com-
positie, waarin de herhaling van thema’s centraal 
staat. De liefde tussen meneer Chow en mevrouw 
Chan kent geen ontlading en dus werkt ook de film 
niet naar een hoogtepunt toe. Toch tracht Wong in 
het laatste half uur een climax aan zijn verhaal te 
plakken. Het geforceerde slot staat in schril con-
trast met het subtiele karakter van de rest van de 
film. 

Wakker
Als klein meisje prefereerde ik een filmslot dat 
vrolijk stemde. Op mijn vijftiende ontdekte ik echter 
dat de voldoening van een happy end vaak van korte 
duur is, terwijl een verontrustend filmslot je tot diep 
in de nacht wakker houdt. Later leerde ik ook dat 
weer te nuanceren. Een gelukkige wending aan het 
einde van een film hoeft niets met clichés te maken 
te hebben. In the Mood for Love eindigt voorspel-
baar met een ongelukkig slot. Dat C.C. Baxter en 
miss Kubelik elkaar aan het einde van The Apart-
ment krijgen, weet je al voordat de titel van de film 
in beeld verschijnt en heeft in die zin alle schijn van 
een beloofd happy end. Dat het klassiek geworden 
einde je nog jaren bijblijft, ligt aan het feit dat Wilder 
de regels van het romantische genre op het laatste 
moment aan zijn laars lapt: de kus blijft uit. 

The Apartment en In the Mood for Love

De kus die niet komt

Parallellen

Basje Boer ziet het verband tussen films 
die niets met elkaar te maken hebben

The Apartment Verenigde Staten 1960 
regie Billy Wilder distributie MGM

In the Mood for Love Hongkong 2000 
regie Wong Kar-wai distributie A-Film
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Ik ben niet tegen films, laat dat duidelijk 
zijn. Ik heb er in het algemeen bezwaar 
tegen dat het budget vaak zwaarder weegt 
dan de inhoud, maar zelfs aan liefdeloze 
filmproducties werken soms mensen met 
tomeloze inzet. Bij Lucía Cedróns Cordero de 
Dios staat de inhoud voorop: ze maakte haar 
eerste lange speelfilm duidelijk vanuit een 
sterke overtuiging. Daarop is niets af te din-
gen. Op papier is het daarnaast begrijpelijk 
dat de film van de jonge Argentijnse het 
afgelopen Rotterdamse filmfestival mocht 
openen. Cordero de Dios was een van de vijf-
tien titels in de Tiger Awards-competitie, 
gemaakt met geld uit het eigen Rotterdamse 
Hubert Bals Fonds, met bovendien een ver-
haal waarin een persoonlijke geschiedenis in 
een bekend historisch perspectief wordt 
geplaatst.

Dat schept verwachtingen en die worden niet 
ingelost. De film slaagt er niet in de meesle-
pende ervaring te worden die het had kun-
nen zijn. In plaats daarvan lijkt het alsof 
Cedrón er een museaal hekje voor heeft gezet 
met een bordje ‘wel kijken, niet aan komen’.

Militaire junta
Je kunt er namelijk niet echt bij. Tenminste, 
niet helemaal. Cedrón vertelt de geschiedenis 
van een familie die verscheurd wordt door de 
terreur van de militaire junta die tussen 1976 
en 1983 Argentinië ontwrichtte. In het jaar 
1978 verliest de kleine Guillermina haar 
vader Paco, een kritische radiopresentator. 
24 jaar later, in 2002, midden in de economi-
sche crisis (die als fenomeen in de film bijna 
onzichtbaar is), wordt Guillermina’s grootva-
der Arturo ontvoerd, wat haar in balling-
schap levende moeder Teresa dwingt om naar 
Buenos Aires terug te keren. Cedrón verbindt 
die twee tijdsgewrichten in een flashback-
structuur, die niet alleen beeldritmisch, maar 
ook reconstruerend gemonteerd is. Verleden 
en heden vloeien soms organisch in elkaar 

over, en de ware toedracht achter de gebeur-
tenissen in het verleden wordt als in een 
thrillerplot pas aan het einde onthuld.
Als die ontknoping volgt, blijkt het een 
nachtkaars te zijn. Het verhaal draait uitein-
delijk om de verstoring van de familieverhou-
dingen door gebeurtenissen in het verleden 
en een daaruit voortkomend dilemma. Waar-
om Teresa zich van haar vader heeft afge-
wend, leert de kijker wel, in flashbacks, maar 
wordt niet uitgesproken tussen de persona-
ges. Als gevolg daarvan moet de kijker maar 
raden of en in hoeverre dat de kille relatie 
tussen Teresa en Guillermina verklaart. Guil-
lermina is echter vanaf het eerste moment 
dat ze haar moeder van het vliegveld afhaalt 
zo afwijzend, dat de suggestie gewekt wordt 
dat er nog andere spoken uit het verleden 
rondwaren. Het wachten is daarom op moti-
vatie, maar die blijft uit. Dat is lastig, want 
juist de relatie van Teresa en Guillermina 
bepaalt sterk de toon en richting van de scè-
nes in het heden. De afstand die er tussen 
hen lijkt te bestaan, zit dan ook de betrok-
kenheid van de kijker in de weg, terwijl in de 

Lucía Cedróns afstandelijke regie is niet de 
zwakte, maar juist de kracht van Cordero de 
Dios. Vakkundig omzeilt de debuterende 
regisseur de grootste valkuil waar ze in had 
kunnen lopen. Haar eigen vader, de filmma-
ker Jorge Cedrón, kwam in de jaren zeventig 
tijdens zijn ballingschap in Parijs om het 
leven. De oorzaak van zijn dood werd nooit 
opgehelderd, maar vermoedelijk had de 
Junta er iets mee te maken. Met haar moeder 
als enige verzorger groeide ze vervolgens op 
in Frankrijk.

Geen draak
Cedrón baseerde Cordero de Dios heel losjes 
op deze tragische jeugdgeschiedenis. Negen 
van de tien keer leidt een gegeven met zulke 
persoonlijke connotaties tot een overgedra-
matiseerde draak, die handig inspeelt op 
gevoelens van medeleven bij de kijker. Zeg 
maar het niveau van waargebeurde televisie-
films over incest, kinderen die spoorloos ver-
dwijnen of ouders die plotseling overlijden. 
Of je krijgt een film die zwelgt in de trauma’s 
van het verleden en de distantie mist die 
nodig is voor reflectie – voorwaarde voor een 
geslaagd eindproduct.
Cedrón heeft dit alles niet laten gebeuren. 
Gelukkig maar. Je kunt veel beweren over 
Cordero de Dios: dat het een nogal veilige 
keuze was om het Rotterdamse filmfestival 
mee te openen, dat het verhaal zich braafjes 
ontwikkelt volgens de boekjes van de klassie-
ke narratieve cinema – in een flashbackstruc-
tuur, om daarmee uiteindelijk de gebeurte-
nissen in het heden te duiden – en dat de 
symboliek die in de beeldtaal verstopt zit iets 
te veel voor de hand ligt. Maar niet dat de 
regisseur zich heeft laten leiden door zelfme-
delijden.
Cedrón filmt overgangen van heden naar ver-
leden vaak in één shot, in plaats van de meer 
gebruikelijke methode van de harde cut. Ze 
doet dat via een spiegelend effect: Teresa zit 
in de trein, de camera draait 180 graden, van 
haar stoel naar de stoel schuin tegenover 
haar, waarop ze als jonge vrouw zit. Het inte-
greert de flashbacks op natuurlijke wijze, als 
‘gedachtenflitsen’ van de personages, en 
belangrijker: het brengt tot uitdrukking dat 
een mensenleven zich nooit alleen maar in 
het heden afspeelt. Althans, niet in onze 
ervaring.

Zonde
Het is een eenvoudige truc, met een voor het 
scenario belangrijk betekeniseffect. Want 
zowel de tijden als de personages spiegelen 
elkaar. De ontvoering van Arturo in 2002 
brengt beladen herinneringen opnieuw naar 
boven. Vooral bij Teresa, die haar vader nooit 
meer recht in de ogen heeft willen kijken 
vanwege diens vermeende betrokkenheid bij 
de dood van haar man (en vader van Guiller-
mina) Paco in 1978. Ze staat nu voor de keus 
haar vader te vergeven, want om hem vrij te 
krijgen is een groot offer nodig. Arturo, zo 
impliceert een van de laatste scènes, moest 
indertijd eveneens een offer brengen om het 
leven van zijn dochter te redden.
Daar verwijst de titel ook naar: Agnus Dei, 
het lam Gods, ofwel Jezus Christus die geof-
ferd werd om de mensheid voor haar zonden 
te vergeven. Een tamelijk christelijke moraal, 

ware het niet dat de film ook onderstreept 
dat helemaal niet eenvoudig valt uit te 
maken of iets een zonde is of niet. De werke-
lijkheid zit ingewikkelder in elkaar dan hij 
zich op het eerste gezicht aan ons voordoet. 
Zo lijkt zijn manier van handelen Arturo tot 
een schurk te maken, maar is hij dat ook? 
Was de keuze die hij destijds maakte niet 
onvermijdelijk?
Cedrón zet zich knap over het dader-versus-
slachtofferdenken heen dat in Argentinië (en 
daarbuiten) nog altijd het terugkijken op 
deze periode beheerst. Bij een pleidooi voor 
zo’n genuanceerde visie op het verleden past 
alleen maar een wat afstandelijke aanpak. 
Films die vooral meeslepend zijn – met de 
bijbehorende emotionele filmische effecten – 
zetten niet per definitie aan tot maximale 
reflectie. Mij raakte Cordero de Dios op deze 
manier uiteindelijk des te meer.  !
Niels Bakker

Nachtkaars of  nuance?

Cedrón heeft een museaal hekje 
voor haar film gezet met een bord-

je ‘wel kijken, niet aan komen’

Cordero de Dios beleefde 
zijn wereldpremière als ope-
ningsfilm van het filmfestival 

van Rotterdam en krijgt nu 
een bioscooproulatie. Het 

Argentijnse debuut toont de 
omgang met de juntaperiode 

met een afstandelijke toon. 
Hindert dat het inlevingsver-

mogen, zoals Kim van der 
Werff beweert? Of wordt sen-
timent knap vermeden, zoals 

collega Niels Bakker  
tegenwerpt?

Argentinië/Frankrijk 2008 regie Lucía Cedrón scenario Lucía Cedrón en 
Santiago Giralt camera Guillermo Nieto montage Rosario Suárez geluid 
Nerina Valido muziek Sebastián Escofett production design Cristina Nigro 
productie Lita Stantic distributie Cinemien duur 90’ met Mercedes Morán, 
Jorge Marrale, Leonora Balcarce, Malena Solda, Juan Minujín

Cordero de Dios van Lucía Cedrón

Bij een genuanceerde visie op 
het verleden past alleen maar 
een wat afstandelijke aanpak 

VOOR

TEGEN
scènes die zich in het verleden afspelen, 
Cedrón af en toe wel weet te ontroeren. Voor-
al wanneer de kleine Guillermina als een 
terugkerend ritueel een kinderliedje zingt 
met haar vader en er verder geen tekst en 
uitleg nodig is om de kracht van hun band 
voelbaar te maken.

Vertelperspectief
Misschien had Cedrón baat gehad bij een dui-
delijker vertelperspectief. Ze lijkt nu de feite-
lijke interpretatie van de gebeurtenissen en 
de toonzetting van het verhaal van elkaar te 
hebben losgesneden, waarbij de flashback-
structuur feiten onthult en de relaties tussen 
de personages de toon aangeven – zonder dat 
die twee op bevredigende wijze bij elkaar 
komen. Cedróns warsheid van makkelijk sen-
timent is prijzenswaardig, maar haar afstan-
delijkheid en de strakke beheersing van de 
vorm, domineren ten koste van het voelbaar 
maken van de omvang en diepte van het 
drama dat op zowel persoonlijk als meer alge-
meen niveau zo urgent had kunnen zijn.  !
Kim van der Werff
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Ongeveer een zesde van de jaarlijkse wereld-
filmproductie is tegenwoordig op een boek 
gebaseerd. In die ontwikkeling zijn er flink 
wat films die niet slechts de veilige vorm van 
hervertelling hanteren, maar ook iets met 
het verhaal doen. Een interessant voorbeeld 
daarvan is het Italiaanse Caos calmo (2008) 
van Antonio (Antonello) Luigi Grimaldi. Het 
uitvoerige en opvallende verhaal heeft onder 
zijn regie een minder uitvoerige en daardoor 
ook weer opvallende film opgeleverd. Na een 
redelijk aantal televisieproducties en een 
vijftal films rond de eeuwwisseling is Caos 
calmo is Grimaldi’s doorbraak te noemen. Met 
een programmering in de competitie van Ber-
lin 2008 en enkele Italiaanse bekroningen is 
de aandacht gevestigd op de filmmaker – die 
we onlangs nog in Il Caimano als de filmpro-

ducent zagen. Plotseling is Grimaldi zo’n 
regisseur bij wie je vol verwachting naar de 
volgende film uitkijkt. Zijn carrière spiegelt 
zich daarmee enigszins aan die van de Itali-
aanse schrijver Sandro Veronesi, die ook pas 
na een bekroning grotere bekendheid kreeg. 
Met Sandro Veronesi ging het opeens snel, 
toen zijn zesde boek La Forza del Passato de 
Premio Campiello 2000 won en in het buiten-
land belangstelling ontstond. Zo ook in 
Nederland: het succes van La Forza del Passa-
to, die in de merkwaardige vertaling In de 
ban van mijn vader het thema al prijsgaf, was 
de reden om ook eerder werk te publiceren. 
Veronesi’s debuut Per dove parte questro 
treno allegro (dit keer wel letterlijk vertaald 
als Waar gaat die vrolijke trein naartoe) bleek 
een originele vertelling, over een zoon die 

De boekverfilming: Caos calmo

Boekdelen 
   in één oogopslag

Een originele, meeslepende, ontroerende of bizarre 
vertelling vraagt er vaak om verfilmd te worden. Een 
interessant voorbeeld is het Italiaanse Caos calmo, de 
verfilming door Antonio Luigi Grimaldi van Sandro Vero-
nesi’s gelijknamige bestseller. Met een programmering 
in de competitie van Berlin 2008 en enkele Italiaanse 
bekroningen heeft filmmaker Grimaldi de aandacht op 
zich gevestigd. Harry Peters



26 Skrien augustus 2008 augustus 2008 Skrien 27

voor zijn failliete vader een groot geldbedrag 
uit Zwitserland moet halen, en ook in stijl 
bijzonder sterk. Of eigenlijk stijlen, want Ver-
onesi springt al naar gelang de situatie mak-
kelijk naar een andere stijl. De vertelling 
bevat vele verwijzingen naar filmscènes en 
eindigt als volgt: ‘En om meer kracht te 
geven aan de realiteit maakte ik er uiteinde-
lijk toch weer fictie van, een scène in een 
film. Zo’n treurige zwart-witfilm.’
De vader-zoonrelatie zou het thema worden 
dat – rechtstreeks of indirect – in zijn vol-
gende boeken aan de orde zou komen. Zoals 
in In de ban van mijn vader, waarin het onbe-
kende verleden van de vader aan de zoon 
wordt onthuld. Hij blijkt een spion geweest 
te zijn. Kenmerkend voor Veronesi is dat er 
zijlijnen bewandeld worden. De informatie 
over de vader is afkomstig van een man die 
aanvankelijk zeer bedreigend overkomt. Er 
wordt een zekere spanning opgebouwd, die 
niets met de latere onthulling te maken 
heeft. Veronesi schetst ook graag situaties en 
bijpersonen die indruk maken, terwijl ze 
geen wezenlijk onderdeel van het verhaal 
uitmaken. We kunnen dit soort uitweidingen 
en detailleringen ook als de kern van een 
Veronesi-verhaal zien, en daar is veel voor te 
zeggen. In zijn volgende boeken blijkt dat 
ook zo te zijn: het gaat Veronesi om details 
en tussenverhaaltjes die uiteindelijk weer 
naar de hoofdvertelling verwijzen. Veronesi 
wordt daarom wel de nieuwe Pirandello 
genoemd en behoort met Alessandro Baricco 
(de schrijver van Zijde) tot de beste Italiaan-
se schrijvers van dit moment. De Corriere 

Della Serra kwam met een overdrijving aardig 
in de buurt van de realiteit: ‘Sandro Veronesi 
is de grootste Italiaanse schrijver van zijn 
generatie, en van de volgende, en van bijna 
alle voorafgaande.’  
Met een enkele dichtbundel, een studie 
architectuur, vijf romans, drie essays, enkele 
toneelstukken en een televisieserie is hij van 
vele markten thuis. Velen zien vol verwach-
ting naar zijn volgende boek uit.

Zakenrelaties
In bijna al zijn romans zijn verwijzingen naar 
films, filmacteurs en filmscènes aanwezig. Op 
de eerste bladzijde van Caos calmo (Kalme 
chaos) wordt het tussen de vingers rond-
draaien van een geldstuk vergeleken met de 
handeling van David Hemmings in Blow Up 
(Michelangelo Antonioni, 1966). Zo volgen er 
nog vele verwijzingen, onder andere naar 

Harvey Keitel in Bad Lieutenant (Abel Ferra-
ra, 1992) en naar Natalie Wood in Splendor in 
the Grass (Elia Kazan, 1961). Veronesi voert 
het gedrag van filmsterren niet alleen op als 
vergelijkingsmateriaal, maar gebruikt het 
vooral om te laten merken dat hij van film 
houdt. Soms volstaat hij met een scèneaan-
duiding die alleen voor de kenner werkt, 
zoals Lebowski die een telefoon niet 
opneemt. 
Iets dieper gaat hij in op het onderwerp film 
door de hoofdpersoon een achtergrond in die 
wereld te geven. Hoofdpersoon Pietro Paladi-
ni, gespeeld door Nanni Moretti, is manager 
van een telecommunicatie/televisieproduc-
tiebedrijf en heeft de stille wens om Spiel im 
Morgengrauen van Arthur Schnitzler te ver-
filmen. Paladini gaat dat aan Steven Spiel-
berg voorstellen. Dat is niet te hoog gegre-
pen, want ook de door Spielberg bewonderde 
Kubrick verfilmde een boek van Arthur 
Schnitzler (Eyes Wide Shut, 1999). Het opvoe-
ren van die novelle gaat verder dan die ande-
re verwijzingen. Spiel im Morgengrauen gaat 
over een man die zijn fortuin vindt bij het 
kaartspelen, maar zich door een toeval 
gedwongen voelt door te spelen en meer dan 
alles te verliezen. Ook in Kalme chaos komt 
hoofdpersoon Paladini in een situatie waarin 
hij het aangereikte fortuin (in de vorm van 
promotie tot een nieuwe directeur van een 
grote fusie) weigert. Hij weet dat hij de 
machtigste man in de Italiaanse filmwereld 
kan worden, maar kiest er niet voor. 
De verwijzing/verbinding met de filmwereld 
is slechts een klein aspect van de omvangrij-
ke en rijke roman. Een man redt – samen met 
zijn broer – twee vrouwen van de verdrin-
kingsdood. Bij thuiskomst treft hij zijn eigen 
vrouw dood aan. Samen met zijn tienjarige 
dochtertje moet hij die slag te boven komen 
en zijn losse opmerking dat hij haar bij 
school zal blijven opwachten, verandert zijn 
leven. Hij blijft in zijn auto voor de school 
wachten, de hele dag, en de volgende dag en 

de dagen daarna. Drie maanden lang doet 
Pietro wat zaken vanuit zijn auto, ontmoet 
zakenrelaties maar praat ook met zijn broer 
en schoonzus. Velen vinden dat hij de tijd 
nodig heeft om zijn verlies te verwerken, 
maar intussen valt er een kalme chaos over 
zijn situatie. Uiteindelijk vindt zijn dochter-
tje dat er een eind aan zijn verblijf voor de 
school moet komen. Ze wordt ermee gepest 
en eindelijk rijdt Pietro weg. 
Dit basisgegeven wordt door Veronesi aange-
vuld met zeer verschillende zijlijnen. Het 
fusieproces wordt vanuit een zakelijk, tech-
nisch en maatschappijkritische invalshoek 
bekeken. Verhandelingen over de effecten 
van fusies en het machtspel zijn opgenomen. 
Daarnaast krijgen meerdere personages veel 
ruimte. Zijn schoonzus (en tevens ex-vrien-
din), zijn broer, de geredde vrouw en zijn 
zakenrelaties worden uitvoerig beschreven, 
krijgen een achtergrond en maken deel uit 
van de intrige. 

Palindroom
De meeste boeken van Veronesi bevatten 
taalspelletjes en opsommingen. Moet er in In 
de ban van mijn vader nog twee keer gelezen 
worden voordat er in een taalopdracht het 
woordje ‘de’ te veel werd gevonden, in Kalme 
chaos wordt het palindroom opgevoerd. Het 
achterstevoren kunnen lezen van een woord 
of zin wordt aangehaald vanwege eventuele 
omkeerbaarheid van de situatie. Zoals som-
mige woorden omkeerbaar zijn, zijn situaties 
dat niet. Het voorbeeld waar Claudia mee 
thuis komt wordt in de Nederlandse verta-
ling: ‘En er is ananas Irene.’ De opsommin-
gen beperken zich dit keer tot luchtvaart-
maatschappijen waarmee gevlogen is en 
adressen waar ooit gewoond werd. De mono-
tone opsomming staat voor de kalme chaos 
waarin de hoofdpersoon is terechtgekomen. 
De overzichtelijkheid geeft vorm aan zijn 
rouwverwerking. 
In Kalme chaos worden ook typische Verone-

si-zijsprongen gemaakt. Stilistische hoog-
standjes vanuit wisselend perspectief, taal-
spelletjes en verwijzingen naar teksten van 
Radiohead. In bijna alle gevallen valt het 
allemaal weer op z’n plaats, maar er wordt 
nogal wat van de lezer gevraagd wanneer een 
tussenverhaal over een zich als invalide voor-
doende vrouw in een vliegtuig uiteindelijk 
slechts leidt tot de constatering dat de ver-
teller zich net als die vrouw voelt. Dezelfde 
overdaad schaadt ook enigszins een plotse-
linge heftige vrijpartij of te uitgebreide 
beschrijvingen van de eigen gedachten. Niet 
alle uitgestrooide pareltjes glanzen, andere 
juist des te meer. Zoals zijn dochter die 
opeens zegt: ‘Weet je wat me het meest had 
geschokt in mijn hele leven? Dat was toen ik 
ontdekte dat mijn oma ook jouw moeder 
was…’ En zoals de ontroerende relatie die 
Pietro met een geestelijk gehandicapte jon-
gen opbouwt middels zijn autosleutel. 
De verfilming van het indrukwekkende Caos 
calmo is niet de eerste roman van Veronesi 
die wordt verfilmd. Ook La Forza del Passato 
is bewerkt. Piergiorgio Gay wist voor die film 
Bruno Ganz zo ver te krijgen om de rol van 
de binnendringende man te vertolken. 
Afgaande op de kritieken lijkt het geen 
geslaagde film te zijn geworden. Een verfil-
ming van een boek van Veronesi vereist wel-
licht meer durf tot veranderen. 

Schoolklas
Dat is wel met Caos calmo gebeurd. Grimaldi 
heeft rigoreus ingegrepen en vele onderdelen 
uit het boek weggelaten. Geen verhandeling 
over het bereiden van spaghetti, geen 
Schnitzler-verfilming en nagenoeg geen 
Radiohead (slechts de song Pyramid Song is 
gebruikt). Omdat in de Italiaanse films het 
budget voor het gebruik van bestaande songs 
niet te groot mag zijn, was men gedwongen 

een andere keus te maken zonder het effect 
uit het boek teniet te doen. Met onder ande-
re een nummer van Rufus Wainwright is dat 
geslaagd.
Het ongemeen boeiende gegeven van een 
man die zich van de ene dag op de andere 
terugtrekt in een overbodig wachten met 
tientallen kleinere verhaallijnen daardoor-
heen, is in de film teruggebracht tot een 
kariger vertelling waarin observaties van  
Pietro gelijkvallen met de observaties van de 
toeschouwer. Met stille beelden wordt een 
monologue intérieur vermeden en trekt de 
kijker zelf de conclusies. Waar de schrijver 
nog nadrukkelijk en merkbaar aanwezig is, 
heeft de film voor een terughoudende bena-
dering gekozen. Uiteraard mogelijk gemaakt 
door het sterke en ingetogen spel van Moret-
ti, die zijn rol in La stanza del figlio evenaart, 
en door een observerende cameravoering. 
Enkele voorbeelden: in de schoolklas van 
Claudia behandelt de juffrouw aan de hand 
van palindromen het verschil tussen onom-
keerbare en omkeerbare zaken. (Kennelijk 
zijn tienjarigen in Italië daaraan toe). Ze 
vraagt de leerlingen met een voorbeeld van 
omkeerbare zaken te komen. Dan worden 
genoemd: eten, smerig worden, aankleden en 
een doelpunt maken. Dat laatste moet tot de 
onomkeerbare zaken worden gerekend. De 
juf legt nog eens uit. Telkens een kort shot 
van een kind en een close-up van de juf-
frouw. Dan een blik van de juf naar Claudia 
en een halftotaal van het kind dat niets zegt. 
Of de juffrouw en het kind aan het onom-
keerbare van de moeders dood denken is niet 
duidelijk; wel zijn de conclusie en het gevoel 
van de kijker bepaald. Zeer terughoudend, 
maar effectief gefilmd. 
Wanneer Pietro op een bankje op het plein 
zit, ziet hij een jonge vrouw met een hond 
aankomen. Korte instellingen van beiden 

maken zichtbaar en invoelbaar dat hij haar 
mooi vindt maar daar niets mee kan. Derge-
lijk niet-verbaal dirigisme typeert de film en 
het is vooral dankzij het vaak stille spel van 
Nanni Moretti dat het werkt. De acteur vult 
feilloos in hoe een man onder dergelijke 
omstandigheden zich kan gedragen. In ieder 
shot is het vertelperspectief helder. Moretti 
is gewoon die man, ondanks of misschien 
dankzij de slordige baard (die Veronesi niet 
bedacht had). Nu heeft hij tegenover zich 
ook enkele acteurs die indruk maken; Ales-
sandro Gassman (inderdaad de zoon van Vit-
torio) en Valeria Golina. En zal het aan de 
goede spelregie van Grimaldi liggen dat ook 
het tienjarige meisje zo echt is? 

Pianomuziek
De grootste verrassing bewaart de regisseur 
voor het slot, wanneer de seksscène exact 
hetzelfde effect heeft als in het boek (te 
expliciet), en als de kapitalistische concern-
baas Steiner opeens verschijnt in de persoon 
van Roman Polanski. Ook hij schaart zich 
hier in de rij van de minimalisten. Waar Vero-
nesi nog boekdelen nodig had om de man 
neer te zetten, bereikt Polanski dat met een 
enkele oogopslag. Alle breedsprakigheid van 
de schrijver is teruggebracht tot de essentie. 
Dat kan ook van de muziek gezegd worden. 
Paolo Buonvino is de componist die met zeer 
geringe middelen een prachtige sfeer weet 
aan te geven. Simpele pianomuziek vertaalt 
de tredmolen waar Pietro vrijwillig is inge-
stapt. Een uitgebalanceerde score die dan 
ook werd onderscheiden met een Donatello-
Award, terwijl een van de songs die de num-
mers van Radiohead verving ook die eer toe-
kwam. 
Merkwaardig is het dat een zo overtuigende 
film in Berlijn 2008 niet is gehonoreerd. Wie 
een indrukwekkend, stilistisch gezien uitda-
gend en zo rijk van thema’s voorzien boek 
tot een kleine en ontroerende film weet 
terug te brengen, verdient meer. Zoals 
Michelangelo al aangaf dat het beeld slechts 
uit de steen moest worden gehakt door het 
overbodige weg te halen, zo is Caos calmo de 
film geworden die in het boek zat opgeslo-
ten. Dat komt over als een onomkeerbaar 
proces. !

Pietro bouwt een ontroe-
rende relatie op met een 
geestelijk gehandicapte jon-
gen middels zijn autosleutel

Caos calmo Italië/Engeland 2008 regie Antonio Luigi Grimaldi scenario Nanni 
Moretti, Laura Paolucci en Francesco Piccolo naar de roman van Sandro Veronesi 
camera Alessandro Pesci montage Angelo Nicolini geluid Gaetano Carito muziek 
Paolo Buonvino production design Giada Calabria productie Domenico Procacci 
distributie Cinéart duur 105’ met Nanni Moretti, Valeria Golino, Alessandroi 
Gassman, Isabella Ferrari, Silvio Orlando, Blu Di Martino, Hippolyte Girardot, Alba 
Rohrwacher, Kasia Smutniak, Roman Polanski   

Sando Veronesi: Kalme chaos (2006), vertaling Rob Gerritsen, Uitgeverij  
Prometeus, Amsterdam 2006, ISBN 90-446-0843-6.
Sandro Veronesi: In de ban van mijn vader (2000), vertaling Rob Gerritsen,  
Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2002, ISBN 90-351-2347-6.
Sandro Veronesi: Waar gaat die vrolijke trein naartoe (1998), vertaling Rob  
Gerritsen, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2003, ISBN 90-351-2444-6.
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‘Als je dit hoort, dan ben je lief voor de kin-
deren en lief voor elkaar, en dan komt er 
geen oorlog.’ Aldus cellist Anner Bijlsma over 
de muziek van Luigi Boccherini. Regisseur 
Carine Bijlsma – zijn dochter – doet op aanra-
den van haar moeder met Het geheim van 
Boccherini een poging om via de muziek haar 
vaders wezen te doorgronden. Na een korte 
verantwoording in voice-over aan het begin 
van de film, laat ze de cellist voor zichzelf 
spreken. Ze observeert hem nauwgezet als hij 
thuis aan de keukentafel uitleg geeft over 
lange noten en de klank van cellosnaren, en 
ze volgt hem als hij op bedevaart gaat naar 
het verlaten paleis waar Boccherini woonde 
en werkte en waar een strijkkwintet de 
muziek van de oude meester doet herleven. 
Ze schildert met deze beelden een intiem 
portret, waarin wij wellicht niet precies te 
weten komen wat nu het geheim van de com-
ponist is, maar wel worden meegenomen 
door de grenzeloze passie van de musicus. 

Overgave
Joanna Wesseling zocht het met Overgave 
verder van huis, letterlijk en figuurlijk. Zij 
nam met haar crew gedurende een aantal 
weken haar intrek in een keet naast het huis 
waar zes jonge nonnen grotendeels in stilte 
hun dagen doorbrengen. Ze draaide een aan-
tal interviews maar gebruikte ze gelukkig 

niet. Ze laat de feiten over het hoe en waar-
om van dit leven voor wat ze zijn en kijkt. 
Een mooi uitgebalanceerd, ingetogen beeld 
ontstaat, een verwonderde ode aan de over-
gave, zonder al te heilig te zijn. Het beeld 
van hardlopende zusters in habijt met gym-
schoenen brengt een glimlach om de mond 
van de kijker, maar maakt de vrouwen geens-
zins belachelijk. En het beeld van de in gebed 
verzonken jonge non, op haar knieën op de 
tegels, haar hoofd op haar gevouwen han-
den, haar kap als was hij gebeeldhouwd gol-
vend over haar schouders, zegt meer dan 
woorden in een interview zouden kunnen 
overbrengen.
Wie niet weg is, is gezien is ook een film van 
weinig uitleggende woorden. Beri Shalmashi 
observeerde kinderen van vluchtelingen in 
de eerste maanden na hun aankomst. De fei-
telijke informatie zien we aan het begin van 
de film als tekst in beeld, verder zien we 
alleen de kinderen, verdiept in hun spel, in 
hun eigen wereld waar de volwassenen even 
niet in beeld zijn. Beri Shalmashi benadrukt 
met haast fictieve beeld- en geluidsovergan-
gen de vermenging van het magische en fan-
tasievolle van het dagelijks kinderleven, 
waarin ze echter soms net iets te nadrukke-
lijk is in de suggestie van verborgen leed 
achter een starende blik.

Liften
‘Heb je wel tijd voor een bakkie?’, vraagt een 
automobilist aan de liftster naast hem, die 
tevens filmmaker is. ‘Ja, hoor, want wij gaan 
nergens naartoe’, is het montere antwoord. 
Josefien Hendriks werd tijdens het liften 

getroffen door de spontane en openhartige 
gesprekken die ze had met wildvreemde 
mensen. Voor Wij gaan nergens naartoe reis-
de ze vierduizend kilometer langs Hollandse 
wegen, op weg naar niets maar ondertussen 
wel op zoek naar het geluk van Nederland. Ze 
draaide zesentwintig uur materiaal en mon-
teerde daaruit een film die gespreksfragmen-
ten afwisselt met beelden van het voorbij-
trekkende landschap. Misschien doet het 
allemaal te veel aan het televisieprogramma 
Taxi denken, waar mensen – mede omdat ze 
zich onbespied wanen – meer saillante 
details uit hun leven prijsgeven dan hier 
gebeurt. Het eindresultaat beantwoordt in 
elk geval niet helemaal aan de verwachtin-
gen, al heeft de film een prettige sfeer en 
een consequente stijl.
Jan Jaap Kuiper, regisseur van de eindexa-
mendocumentaire Pjotr - Brieven uit de Goe-
lag kreeg de VPRO Documentaire Prijs voor de 
beste eindexamendocumentaire. Terecht, 
want Pjotr is een eenvoudige maar ontroe-
rende documentaire waarin het principe van 
het kleine persoonlijke verhaal dat de grote 
historische lijn daarachter blootlegt, mooi 
wordt toegepast. Een bij toeval teruggevon-
den stapeltje brieven van de overgrootvader 
van de echtgenote van Kuiper is de aanlei-
ding voor een zoektocht naar de overblijfse-
len van Stalins werkkampen. Een gesprek 
met de dochter van de in 1937 opgepakte 
overgrootvader wordt afgewisseld met frag-
menten uit de brieven, historische foto’s en 
beelden van het landschap van de Goelag, 
waarin tot ieders verbijstering alle sporen 
van de kampen zijn gewist. !

Gaandeweg
Het kan geen toeval zijn. De beste fictiefilms 
van de Filmacademie zijn die waarin de regis-
seur ook het scenario schreef. Met scripts die 
de indruk wekken semi-autobiografisch te 
zijn. Het leidt meteen tot betrokkenheid. Je 
voelt de noodzaak om dit verhaal te vertellen, 
hoe klein of anekdotisch ook. In Gaandeweg 
zien we de laatste dagen van Sophie in haar 
ouderlijk huis. Ze gaat op kamers om te stude-
ren. Het knappe van de film is dat hij zowel 
een fijnzinnig psychologisch portret van Sop-
hie schetst – heel knap binnen 23 minuten – 
als haar relatie met haar familie, spulletjes en 
het huis mooi illustreert. Het is filmmaker/
scriptschrijver Margot Schaap gelukt dit te 
doen met een toon die het midden houdt tus-
sen nostalgie en nuchterheid, een bijzonder 
knappe prestatie. Voor het eerst klinkt het 
tegen een vriend uitgesproken ‘ik was verliefd 
op je’ niet sentimenteel, maar als feitelijke 
mededeling. Een bezwering waarmee het ver-
leden wordt afgesloten. 

Waterstand
Terugkeren naar je wortels maakt lang niet 
altijd gelukkig. Regisseur Dries Meinema – half 
Belgisch – deed het door als maker naar België 
terug te keren. Zijn hoofdrolspeler Roel heeft 
het gat waar hij geboren is verlaten zonder 
van zijn vrienden afscheid te nemen en keert 
nu terug, ook in de hoop zijn vriendinnetje 
nog eens te zien. Misschien lukt het om haar 
over te halen met hem mee te gaan naar 
Nederland? Geïnspireerd door de films van de 
gebroeders Dardenne en met Vlaamse acteurs 
toont hij lelijke, kille landschappen en de 
treurige interieurs van een gehucht aan de 
haven. Bijzonder stijlvast en met fraaie shots. 
Mooiste moment: als Roels vader hem weer 
ziet, zegt hij slechts ‘dag jongen’. Dan volgt 
een eenvoudige, maar veelzeggende ellips. In 
het volgende shot zien we ze samen zwijgend 
afwassen. Een dialoog zou alles verpesten. En 
dat weet Meinema. Hij studeert tenslotte af 
aan de filmacademie. 

Daglicht
Impressionistisch portret van een meisje en 
jongen die na een feest in hetzelfde bed wak-
ker worden en vervolgens weifelend langs 
elkaar heen dralen in het huis. Zij zet de Rol-
ling Stones-elpee Aftermath op, een geestig 
commentaar op hun emotionele staat. Scena-
rist/regisseur Michiel Rummens vertrouwt vol-
ledig op de landerige sfeer, de blikken tussen 

zijn acteurs en zowel niets- als veelzeggende 
dialogen. Rekwisieten als een kokosnoot doen 
de rest. De film begint vrijwel abstract onder 
de witte lakens en eindigt bijna even ‘licht’. 

Drang
Een masturbatiescène als openingsshot. Daar-
na veel treurige blikken, promiscue seks en 
eenzaamheid. Het cliché. Een jong meisje dat 
de weg kwijt is en de leegte in haar bestaan – 
lees: gebrek aan liefde en genegenheid – pro-
beert op te vullen door dagdromen en seksuele 
fantasieën. Dan wordt ze bijna een andere per-
soon: zelfbewust, uitdagend, extravert. In de 
door Sacha Polak geregisseerde film spreekt 
hoofdrolspeelster Lore Dijkman de met schut-
tingtaal doorspekte erotische monologen (van 
scenarioschrijver Anne Barnhoorn) uit terwijl 
ze in de spiegel kijkt. Het doet een beetje aan 
Lena Olin denken in The Unbearable Lightness 
of Being (Philip Kaufman, 1988). Dat deze scè-
nes geïmproviseerd zijn, bevestigt het enorme 
talent van Dijkman, die de film naar een hoger 
plan tilt. De zwijgende sequenties tussen haar 
en de eenzame duivenmelker die aan de over-
kant woont, en die ze soms bezoekt, hebben 
ook iets speciaals. Dat de climax dan erg 
tegenvalt, is jammer. Maar dat krijg je ervan: 
de allesverslindende plotmachine neemt het 
dan weer over en die maakt vaak meer kapot 
dan je lief is. Het verhaaltje moet worden 
afgerond. Maar waarom eigenlijk? !

NFTA
DOCUMENTAIRES

FICTIE

Op zoek naar geheimen
De beste verhalen liggen stilDe documentairemakers van 

Lichting 2008 zijn op zoek naar 
geheimen die schuilgaan achter 
het dagelijks leven. Zij vonden 
hun inspiratie in de passie van 
een musicus, de religieuze 
overgave van zes jonge nonnen, 
en ontmoetingen met 
wildvreemden. 
Annelotte Verhaagen

De beste fictiefilms 
van Lichting 2008 

van de 
Nederlandse Film 

en Televisie 
Academie zijn die 

waarin het verhaal 
stilligt. Waar sfeer 
de overhand heeft. 

Deze keuze voor 
impressionistische 
momenten getuigt 
van durf. Weg zijn 

de duffe genrefilms 
die je in het 

verleden nog wel 
eens zag op de 
Filmacademie. 

Skrien-
redacteuren 

Gerlinda Heywegen 
en André 

Waardenburg 
kozen uit de zeven 
fictiefilms de vier 

beste. 

Overgave Het geheim van Boccherini Daglicht

Gaandeweg

Waterstand

Drang

Wie niet weg is, is gezien

2008
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De poster voor Overgave, een registrerende, 
ingetogen documentaire over zes jonge zus-
ters in een piepkleine priorij bij Enschede, 
werd gemaakt door Roel van ’t Hoff. Deze  
student camera/licht werkte behalve aan 
Overgave ook mee aan de eindexamenproduc-
ties Daglicht, Waterstand en Drang. Van ‘t 
Hoffs poster is bijna helemaal zwart. In het 
midden opent een van de vrouwen de buiten-
deur; erachter is een stukje oer-Nederlands 
landschap zichtbaar. Het is een intrigerend 
beeld, dat doet denken aan de schilderijen 
van Vermeer. Maar het is ook (te) onduide-
lijk, en de typografie is slecht. De titel – om 
ondoorgrondelijke redenen geheel in onder-
kast – is gezet in grijsblauw, wat niet bijzon-
der goed leesbaar is. Eronder staan een paar 
creditregels en verder niets dat het wat meer 
op een filmaffiche zou doen lijken.
Johannes Hogebrink, een tekenaar en schil-
der die documentaireregie doet op de Film-
academie, maakte de poster voor Avonturen 
in de avonduren. Dat is een fantasierijke 
jeugdfilm, maar afgaand op de duistere pos-
ter zou je eerder aan een loodzwaar psycho-
logisch drama denken. Daarbij komt dat een 
deel van de titel, gezet in een mager, korrelig 
lettertje, nauwelijks leesbaar is tegen de don-
kere achtergrond.
Het rechttoe rechtaan affiche van Down to 
Earth, een nog geen drie minuten durende 
animatiefilm waar drie studenten negen 
maanden aan hebben gewerkt, is gemaakt 
door een van de drie, Michiel Wouters (story-
boarding, concept art, character design, sha-
ding, animatie). Op de poster schreeuwt een 
richting de aarde vallende, kale gangster met 
een gewicht aan zijn been het uit. Achter 
hem fladdert een gier. De titel staat in een 
even lelijk als voor de hand liggend, cartoo-
nesk lettertje; in de D is een soort pijl naar 
beneden verwerkt. Voor wie niet weet dat 
Down naar beneden is, waarschijnlijk.
Vorig jaar hadden overigens veel meer eind-
examenfilms een Engelse titel; deze editie is 
Down to Earth de enige. Maar dat de titels 
niet Engels zijn, wil nog niet zeggen dat ze 
goed zijn. Een groot aantal titels is volstrekt 

inwisselbaar: Drang, Overgave, Gaandeweg, 
Uitzicht, Daglicht, Waterstand – het woord-
beeld alleen roept nauwelijks een film op. 
Daarbij komt dat al te vaak is gekozen de 
titel en de credits te zetten in de Helvetica 
(of een Helvetica-kloon of -aftreksel), de 
typografische variant van de Zwitserse neu-
traliteit. 
Voor Waterstand, bijvoorbeeld, is de titel 
onderaan de poster gezet in diapositieve, 
gecentreerde kapitalen door scenarist en 
regisseur Dries Meinema, die voor hij naar de 
Filmacademie ging aan het Grafisch Lyceum 
multimedia vormgeving studeerde. Lelijk is 
de poster overigens niet; wel krijgt de credit-
regel ‘De Nederlandse Film en Televisieacade-
mie presenteert’ in het ruime, tikje kunstzin-
nige wit erg veel aandacht.

Blote voeten
Regisseur Josefien Hendriks liet haar zus 
Liselot de poster maken voor haar documen-
taire Wij gaan nergens naar toe. Liselot Hen-
driks, die de Academie voor Beeldende Vor-
ming heeft gedaan, gebruikte een pakkende 
still, waarop links nog net een mannenhand 
aan het stuur zichtbaar is en helemaal rechts 
op het dashboard de blote voeten van de 
regisseur, die liftend door Nederland trekt. 
Op de binnenkant van de ruit zijn in een 
handschriftachtig, wit lettertje de vragen 
gekrabbeld waarmee de filmmaakster haar 
chauffeurs overstelpt: ‘Mag ik nog één ding 
vragen? Echt? Volg je jezelf nog?’ De overige 
typografie is gemakzuchtig en ronduit lelijk. 
De titel is gezet in een Helvetica-variatie, in 
een zwarte balk boven de foto. De andere 
credits staan in een versmalde letter in een 
balk eronder.
Regisseur Michiel Rummens liet zijn broer 
Markus de poster maken voor zijn dromerige 
filmpje Daglicht, waarin een jongen en een 
meisje de ochtend na een spetterend feest 
om elkaar heen draaien. Markus Rummens, 
de helft van het Rotterdamse ontwerpduo 
Almost Modern, maakte twee posters, die 
naast elkaar een geheel vormen. Op de linker 
ligt het meisje, op de rechter de jongen; ze 
kijken in elkaars richting. De titel staat er 
nauwelijks leesbaar overheen, in enorme 
kapitalen, half op het ene en half op het 
andere affiche (het lettertype is de Akzidenz 
Grotesk, de voorloper van de Helvetica). 
Onderaan de frisse goed uitgewerkte posters 
keert de complete titel klein terug.
Grafisch ontwerper Petra Warrink, die in 2006 

cum laude afstudeerde aan de Hogeschool 
voor de Kunsten in Utrecht, bedacht voor Het 
geheim van Boccherini – een documentaire 
over de wereldberoemde cellist Anner Bijls-
ma, gemaakt door zijn dochter Carine Bijlsma 
– een serie van drie posters. De posters, 
gedrukt in slechts één (dure) kleur, hebben 
dezelfde indeling. Onderaan staan de filmti-
tel en de credits in wit. Linksboven staat in 
een groter, cursief lettertype een quote van 
Bijlsma, in het midden van de poster staat 
een muzieksleutel. Slechts één variant is 
daadwerkelijk gedrukt, die met de quote ‘the 
silence before takes your breath away’ en de 
c-sleutel. Het is niet bepaald een veelzeggen-
de zin; voor niet-muziekkenners is het ook 
slechts gissen naar de betekenis van de 
muzieksleutel. 

Goelag
Regisseur Jan Jaap Kuiper kreeg voor zijn 
documentaire Pjotr – Brieven uit de Goelag 
niet alleen financiële steun van Cinemien, de 
distributeur waar hij sinds 2002 parttime 
werkt, bovendien maakte huisontwerpster 
Anne-Marie van Warmerdam van Cinemien de 
poster voor zijn film. Zij koos een foto uit de 
collectie van de Poolse fotograaf Thomasz 
Kizny (die ook in de documentaire te zien 
is), waarop Goelag-gevangenen onderweg 
zijn op een ijsvlakte. Het is een effectieve 
verbeelding van de film: gewone mensen, 
kleingemaakt door het immense Russische 
landschap en de vernietigingsmachine die 
Stalins Goelag was. 

 

Brat Ljatifi, tweevoudig winnaar van de Cine-
ma.nl Afficheprijs (toen nog Skrien Affiche-
prijs geheten), maakte twee posters, die alle-
bei wel wat weg hebben van zijn prijswin-
nende Diep-affiche. Op Gaandeweg staat een 
schitterend aangesneden foto van de drome-
rige hoofdrolspeelster Gaite Jansen. Als je 
goed kijkt, zie je dat er een arm om haar 
heen is geslagen. De felrode titel, waarin de 
twee scheefgetrokken A’s wel erg veel aan-
dacht trekken, zijn met alle credits en logo’s 

bij elkaar op de bovenste helft van de poster 
geplaatst. 
Ook voor de poster van Drang koos Ljatifi een 
beeld van de overrompelende hoofdrolspeel-
ster (Lore Dijkman), deze keer scheefge-
plaatst, maar ze lijkt je recht aan te kijken. 
De titel is gezet in tegen elkaar geplaatste 
kapitalen. 
De twee posters van Ljatifi zijn simpel en 
doeltreffend, en dat is heel wat. Leg er het 
affiche van Luca maar eens naast. De ogen 
van de mooie hoofdrolspeelster zijn nog 
blauwer gemaakt door ontwerper Martijn 
Bon, die ook verantwoordelijk was voor de 
‘Visual FX’ van de film, maar de ogen maken 
geen contact. Bovendien is de typografie een 
rommelpotje.

Waterblauw
Susanne Keilhack, ontwerpster bij het bedrijf 
ShoSho dat sinds jaar en dag affiches voor 
Filmacademieproducties maakt, ontwierp ook 
twee affiches. Voor de poster van Wie niet 
weg is, is gezien, een documentaire waarin 
kinderen van vluchtelingen tijdens het spe-
len worden gevolgd, is het contour van een 
kind in een Nederlands landschap geplaatst. 
In het – slecht – vrijstaand gemaakte kind is 
een ander landschap geplaatst; de leegte is 
letterlijk opgevuld met het nieuwe thuisland. 
De titel is in grijsblauwe kapitalen gezet, 
deels tegen de even grijsblauwe lucht, dus 
niet al te goed leesbaar.
Samen met Joost Hiensch maakte Keilhack 
ook de fraaie poster voor Uitzicht, een drama-
productie over een jonge wedstrijdzwemster 
die blijft hopen dat haar grote liefde uit zijn 
coma zal ontwaken. De vormgevers kozen 
een beeld dat meermaals voorkomt in de 
film: van de hoofdrolspeelster onder water, 
die dus letterlijk geen lucht krijgt. Ze draagt 
een rood jurkje, dat fel afsteekt tegen de 
waterblauwe achtergrond. Boven haar hoofd 
valt een soort hemels licht binnen, recht 
onder haar blote voeten zijn de titel (zonder 
hoofdletter) en de credits gecentreerd. Erin 
is een waterig blauw verloopje verwerkt. 
Leuk detail: een van de logo’s is van produ-
cent IJswater. 
Hij steekt er niet met kop en schouders 
bovenuit, maar het tot in de puntjes verzorg-
de, heldere en krachtige affiche van Uitzicht is 
wel de beste van Lichting 2008. Dat is twee op 
een rij: met Pappa is weg en ik wilde nog wat 
vragen maakten Keilhack en Hiensch vorig 
jaar ook al de beste Filmacademieposter. !

FILMAFFICHES

Voor een affiche hoef je niet ver van  huis 
Lichting 2008 van de Filmacademie zocht niet alleen de inspiratie voor de 

films dicht bij huis, ook de vormgevers van de affiches van de dertien 
afstudeerfilms zijn in veel gevallen in de directe omgeving gevonden. 

Familie is ingeschakeld, collega-studenten bleken ook te kunnen 
ontwerpen. Eén regisseur maakte zijn affiche zelf. Jan Pieter Ekker

Al te vaak is gekozen om 
titel en credits te zetten 
in de Helvetica, de typo-
grafische variant van de 
Zwitserse neutraliteit

DE VORMGEVERS
 a) Avonturen in de Avonduren – Johannes Hogebrink
 b) Down to Earth – Michiel Wouters  
 c) Daglicht – Markus Rummens
 d) Drang – Brat Ljatifi
 e) Gaandeweg – Brat Ljatifi
 f) Het geheim van Boccherini – Petra Warrink
 g) Luca – Martijn Bon
 h) Overgave – Roel van ‘t Hoff
 i) Pjotr - Brieven uit de Goelag – Anne Marie van Warmerdam
 j) Uitzicht – Susanne Keilhack & Joost Hiensch
 k) Waterstand – Dries Meinema
 l) Wie niet weg is, is gezien – Susanne Keilhack
 m) Wij gaan nergens naar toe – Liselot Hendriks
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Ramoji Film City, het grootste studiocomplex ter wereld

Volgens het Guinness Book of Records is het de grootste 
filmstudio ter wereld: Ramoji Film City. Op een gebied 
van 674 hectare in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh 
bevinden zich hele steden als sets en zeventien grote 
opnamehallen. Een reportage in woord en beeld.
Lex Veldhoen

droom fabriek
De Indiase
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komen, vertelt hij: ‘Daarmee bootsen we na 
hoe gebouwen door ontploffingen in elkaar 
storten.’

Ramoji Rao
Op een heuvel kijkt een grote villa met ter-
rassen uit op de studio’s en het omringende 
landschap. De PR-man vertelt dat Ramoji 
Film City eigendom is van één man: de 72-
jarige mediabaron Ramoji Rao. Hij stamt uit 
een agrarische familie en maakte als filmpro-
ducent in totaal tachtig speelfilms. Vanuit de 
wens alle benodigdheden voor filmproductie 
op één plek samen te brengen, richtte hij 
Ramoji Film City op, waartoe hij al in 1969 de 
grond aankocht. In het verlengde van de 
filmproducties begon hij de televisiezender 
Eenadu TV, ofwel ETV.
Ramoji Film City is een onderdeel van de 
Ramoji Group, met op deze locatie tevens een 
eigen ziekenhuis, een fitnessclub en drie 
hotels, en elders levensmiddelenfabrieken en 

de krant Eenadu (oplage 1,2 miljoen). Alleen 
al in Ramoji Film City werken zevenduizend 
mensen, die met zestig van de tachtig bussen 
van en naar hun woonplek pendelen. De 
twintig andere worden ingezet om toeristen 
rond te leiden – zo’n vijfduizend per dag.
Filmredacteur Suresh Krishnamoorthi van de 
prestigieuze landelijke krant The Hindu over 
Ramoji Rao: ‘Zijn grote droom was Film City, 
maar hij is ook een kingmaker. Hij heeft film-
ster N.T. Ramao Rao gesteund en groot-
gemaakt, toen hij de politiek in ging en chief 
minister werd. De Congrespartij, die tot dan 
toe de macht had, heeft sindsdien de 
invloedrijke Ramoji Rao bestreden. Toen de 
Congrespartij later de macht weer in handen 
kreeg – ze regeert nu nog – probeerde ze het 
Ramoji Rao moeilijk te maken, onder andere 
toen een politieke rel ontstond, omdat Rao 
bij Film City grond had opgekocht, die de 
overheid aan arme mensen had geschonken 
en die wettelijk gezien niet door derden aan-
gekocht mocht worden. Hij is wel vaker in 

opspraak geweest, onder andere toen Ramao 
Rao chief minister was en drie, vier fly-overs 
in de stad werden gebouwd om Ramoji Film 
City beter bereikbaar te maken vanaf het 
vliegveld.’
Ook het florissante plaatje dat geschetst is 
door de pr-afdeling van Ramoji Film City ligt 
volgens Suresh Krishnamoorthi iets genuan-
ceerder: ‘Qua timing is RFC wat te laat geko-

men. Ik schat dat er nu nog zo’n veertig 
films per jaar worden opgenomen, minder 
dan enkele jaren geleden, toen nog veel 
geschoten werd in grote studio’s. Nu er meer 
geld circuleert, is het trendy geworden op 
mooie natuur- en stadslocaties in het buiten-
land te filmen. Vandaar die bijstelling naar 
postproductie, cartoons, digitale bewerking 
en toeristische attractie.’ Toch blijft Ramoji 
Film City aantrekkelijk: je kunt er ongestoord 
filmen, hebt geen last van fans, zoals in Zuid-
India, of van de maffia in Mumbai, of van het 
aanvragen van vergunningen om in de open-
bare ruimte te filmen.

Studio’s
In het gebouw ‘Parade’ staan vier verdiepin-
gen vol rekwisieten. Postproductiegebouw 
‘Mantra’ (‘Magie’) is stofvrij. Voor het binnen-
gaan moeten we onze schoenen uittrekken. 
Hier worden films ontwikkeld, digitaal 
bewerkt en speciale effecten toegepast. Er 
bevinden zich meterslange ontwikkelappara-

ten voor zwart-wit- en kleurenfilms; andere 
apparaten zetten film om in video en omge-
keerd. In een houten kast staat een machine 
met flessen vol chemicaliën, waarmee oude 
films ‘gewassen’ worden, om ze schoon en 
krasvrij mogelijk te maken. Er zijn montage-
ruimten en in kleinere studio’s worden film-
beelden digitaal bewerkt; op één monitor 
transformeert een bloemenveld langzaam in 

ijfendertig kilometer ten oosten van Hydera-
bad rijden we een imposante entree binnen. 
De toegangsweg wordt aan weerszijden 
gemarkeerd door zwart marmeren plaquettes 
met grote gouden letters: Ramoji.
Na een kilometer rijden door een desolaat, 
dor landschap met heuvels en rotsformaties 
blijkt dat iets van de weg filmopnamen wor-
den gemaakt. In een kleine groeve zitten 
Indiase figuranten, verspreid en in simpele 
kledij, te wachten in de brandende zon. Er 
zijn funderingen nagebouwd, twee figuran-
ten zeven op afroep zand door een schuin-
staande zeef, anderen houden parasols boven 
twee dikbuikige, koloniaal geklede acteurs 
met tropenhelmen op. Onder een zwart zeil 
bedienen Duits sprekende medewerkers 
geluids- en opnameapparatuur en bij een 
tentenkamp zit een actrice, Victoriaans 
gekleed, achter een tafel met een ouderwetse 
typmachine voor een witte tent. De camera is 
op haar gericht, waarbij de cameraman tegen 
de zon wordt beschermd met een kleurige 
parasol, die een ingehuurde Indiër ophoudt – 
de geschiedenis lijkt zich hier op ironische 
wijze te herhalen.
Het blijkt te gaan om opnames voor een Duit-
se televisiefilm. Enkele kilometers verderop 
ligt de eigenlijke filmstad, voorbij een echt 
dorpje, rijstvelden, een moeras, een meer en 
een tankstation, die eveneens als filmlocatie 
kunnen dienen.

Alles
PR-chef Vishwambar Rao: ‘Het motto van 
Ramoji Film City is: kom met een idee en ver-
trek met een kant-en-klare film. We hebben 
alles, van camera’s, microfoons, decors, 

sneeuw- en windmachines en postproductie-
faciliteiten tot hotels, specialisten, beveili-
gingspersoneel en professionele apparatuur. 
Er worden hier films, televisiereclames, 
songs, dansnummers, poppenfilms en car-
toons geproduceerd.’ Het gaat om Bolly-
wood-films, maar ook films in Telegu, Tamil 
en andere talen.
Als Rao me met zijn auto door Film City rijdt, 
passeren we een Zuid-Indiaas stadje (zonder 
de bekende rommel, riksja’s en koeien op 
straat) en komen we langs een weg met rijen 
verschillende straatlantarens, van zwaar 
geornamenteerd tot strak modern. Langs een 
glooiende straat staan Amerikaanse villa’s, er 
is een westerndorp, een Japanse tuin met 
pagodes in aanbouw en als we een weg over-
steken staan daar de beroemde gevels (op 
halve grootte) van Taj Mahal (Accra), de Gate 
of India (Bombay) en de Golden Temple van 
Chandigar.
Even verderop staan multifunctionele decor-

gebouwen; een luchthaventerminal is aan de 
achterkant een ziekenhuis en heeft zijgevels 
van een kerk en een bibliotheek. Sommige 
gebouwen zien er minder goed onderhouden 
uit. Rao: ‘Als er weer een film wordt gescho-
ten, restaureren we ze.’ Eén gebouw verkeert 
aan de voorkant wel in goede staat; maar 
dezelfde gevel ziet er aan de achterkant 
gehavend uit, als na een explosie of brand.
We passeren, op de weg voor de vlieghaven-
terminal, een file van zo’n veertig auto’s en 
motoren. Erboven zwengelt, vanuit een four-
wheel-drive met laadbak, een camera aan een 
lange arm. Hij wordt boven en tussen de 
voertuigen gemanoeuvreerd om de verveelde 
chauffeurs te filmen. De balk met zwaailich-
ten van een politiewagen is nagemaakt met 
glimmend blauwe en rode folie. Rao: ‘Dit is 
voor een Telegu-film. We huren mensen uit 
de omgeving met hun voertuig in als figuran-
ten.’ En als we aan de rand van Filmcity bij 
open, rechthoekige metaalconstructies 

Een luchthaventerminal is aan de achterkant een ziekenhuis en 
heeft zijgevels van een kerk en een bibliotheek

V

Een nagebouwde Amerikaanse straat.

Een geënsceneerde file voor een filmopname.

Een locomotief op autobanden.De entree van Ramoji Film City.

Een naai-atelier. 

Stellages voor gebouwen die door ontploffingen 
ineenstorten.

In Fundustan met wagentjes langs allerlei sprookjes-
achtige ensceneringen.

Een nagebouwd dorp op stellages voor een episch 
drama van Eenadu TV. Uitzicht op Ramoji Film City.

Opnames voor een Duitse televisieserie.
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gevallenHet doek is

City Theater, Veendam, ca. 1936
Zijn oude ansichtkaarten met bioscopen ‘beelden voor de toekomst’? Meer dan geschreven tekst illu-
streren ze hoe het straatbeeld in Nederlandse steden en dorpen ooit werd gedomineerd door imposante 
cinemapaleizen, voordat die één voor één werden afgebroken. Hoe deze kaarten te behouden voor de 
toekomst? Ik heb een hekel aan zelf scannen. Dus breng ik mijn nieuwe aanwinsten af en toe langs bij het 
Filmmuseum. Daar worden ze gescand en digitaal toegevoegd aan hun fotocollectie. Zo blijven ze behou-
den voor de toekomst. Beschikbaar voor wie maar wil, zoals nieuwsgierige Veendammers die zich afvragen 
hoe hun stad er vroeger uitzag.
Zie dit zomerse tafereel. ‘Roomijs’ staat er op het witte karretje midden voor het City Theater. De ijscoman 
poseert even voor de fotograaf. Zo vaak word je niet op de plaat gezet. Ook het theater lijkt te poseren: 
borst vooruit, kin omhoog. Trots en fier in de zon. Architect Jan Groof had al twee bioscopen ontworpen 
voor exploitant Geert Hollemans en mocht nu groots uitpakken met deze memorabele Art Deco-gevel, uit-
gevoerd in baksteen. Maar wat eens zo mooi en statig in de Kerkstraat stond, viel zoals zo veel bioscopen 
vanaf de jaren zestig noodgedwongen terug op knokfilms en Tiroler pulp. Na drie jaar leegstand werd het 
verloederde filmpaleis, inmiddels bestempeld als ‘aanfluiting voor het centrum’, in 1986 gesloopt en ver-
vangen voor winkels met woningen.

Roloff de Jeu

Deze serie is gebaseerd op ansichtkaarten met oude bioscopen uit de collectie van de auteur.

een filmtitel en een man vloeit tijdens zijn val 
over in een duivelsfiguur in een donker bos.
Kleurcorrectie vindt plaats in ‘Rainbow’, dat 
als eerste Aziatische studio werkt volgens de 
Kodak-standaard. De geluidsstudio’s zijn 
gevestigd in het door Engelse architecten 
ontworpen, nieuwe en modernistische 
gebouw ‘Symphony’, met een isolatie tot zes-
tig decibels (ook als de airconditioning 
werkt). L. Ravi Shankar, hoofd geluid, vertelt 
in een grote studioruimte met een filmdoek 
zo groot als in een bioscoop: ‘Hier vindt de 
eindmix plaats met soms wel honderd tracks. 

Deze studio voldoet als enige in India aan de 
TMX- en Dolby-standaard. Het Harrisson-
mixpaneel is een van de beste ter wereld en 
wordt bediend door twee mensen, plus 
iemand voor de screening van de videover-
sie, waarmee we in dit stadium werken.’
In een kleinere studio verderop langs de 
gang spreekt een dub artist de stem van de 
hoofdrolspeler in, die geluidloos op een 
scherm wordt geprojecteerd. Vrijwel alle 
Indiase films worden gedubd, omdat ze in 
meerdere talen worden ingesproken en 
omdat filmsterren en figuranten niet altijd 
een geschikte stem hebben. Alleen hoofdrol-
spelers spreken de teksten later vaak zelf in 
vanwege de herkenbaarheid. Shankar: 
‘Goede dub-artiesten kunnen sfeer en emo-
ties, zoals verdriet en plezier, goed naboot-
sen. Met de moderne technische middelen 

kun je de synchronisatie bijna perfect 
maken. Maar ook in ons land neemt men 
steeds meer live op.’
In een nog kleinere opnamestudio is de vloer 
ingedeeld in vlakken met zand, marmer, 
hout en matten; één vlak is voorzien van 
een houten deksel met daaronder een water-
bak om het geluid van water op te nemen. In 
een hoek staan rijen schoenen voor de diver-
se klanken die ze maken tijdens het lopen. 
Twee mannen die de geluidseffecten verzor-
gen, tonen hoe ze een lopend paard nadoen; 
met halve kokosnootschalen die ze ritmisch 

in het zand tegen elkaar slaan. Een ossenkar 
imiteren ze met een stok met belletjes, een 
ijzeren bal die ze over zand op een houten 
plank rollen en een grendel, die één van hen 
op en neer haalt om zo aanlopende assen na 
te bootsen. In een aangrenzende hok staan 
kasten vol attributen, zoals een typmachine, 
een sirene met zwengel, koffers en flessen. 
De mannen pakken twee holle, donkerhou-
ten kikkers op, strijken met stokjes over de 
gekartelde rug. Resultaat: kikkergekwaak.

ETV
Pawan K. Manvi is productiehoofd van de 
twaalf zenders van ETV. In zijn werkkamer 
staat continue een televisietoestel aan: ‘Dit 
is ons hoofdkantoor, met een directe satel-
lietverbinding. We benutten de studio’s en 
entourages hier voor producties van onze 

zenders in Andhra Pradesh. Daarnaast heb-
ben we lokale zenders in plaatselijke talen in 
Bihar, Rhajasten, Orissa, Gujarat, Karnataka, 
West-Bengalen, Andhra- Uttar- en Madhya-
Pradesh. We zijn sterk regionaal gericht. Een 
van onze doelstellingen is de regionale cul-
tuur, leefgewoontes, folklore en rituelen vast 
te leggen in programma’s en die als beeldma-
teriaal te archiveren, zodat het – nu India zo 
snel verandert – bewaard blijft voor het 
nageslacht.’
Ramoji Film City is ook een toeristische 
attractie met bustours langs studio’s, decor-
gebouwen en als hoogtepunt Fundustan, met 
Florida-achtige Art Deco-gebouwen en pret-
parkattracties (en op de achtergrond een heu-
vel met de witte letters HOLLYWOOD). In één 
paviljoen word je in wagentjes langs allerlei 
kleurige, Efteling-achtige ensceneringen met 
bewegende poppen gereden, waarbij je met 
afwisselende muziek bekende buitenlandse 
locaties passeert, zoals de Eiffeltoren, een 
Amerikaans prairielandschap met windmolen 
en bijbehorend briesje, maar ook beroemde 
Indiase filmlocaties. In een ander gebouw 
krijg je een kijkje achter de schermen; er 
wordt getoond wat er allemaal komt kijken bij 
het maken van een speelfilm en er worden 
scènes opgenomen met bezoekers als acteurs, 
die na afloop een gemonteerde versie mee 
naar huis krijgen. Buiten kun je je door je 
metgezel laten fotograferen naast een 
beroemde filmsterpop en bovenin een hoog 
gebouw, dat gaat schokken als bij een aardbe-
ving, kun je uiteindelijk zien, geprojecteerd 
op de wanden, hoe Filmcity ineenstort. !

www.ramojifilmcity.com
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Twintig bussen worden ingezet om toeristen rond te leiden – zo’n 
vijfduizend per dag

Digitale bewerking in ‘Mantra’.

Duizenden rekwisieten in ‘Parade’.

Je laten fotograferen met de ‘remake’ van een bekende filmster.

Geluidstudio’s in Ramoji Film City.  Twee mannen verzorgen geluidseffecten.
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Pal naast de eenzame, Palestijnse Salma, die 
met moeite een schamel inkomen uit een 
kleine citroenboomgaard perst, schiet opeens 
een uitkijkpost uit de grond. De Israëlische 
minister van defensie en zijn vrouw worden 
haar nieuwe buren. De bomen moeten 
gekapt, want daarin zouden terroristen zich 
wel eens kunnen verschuilen. Salma weigert 
en neemt een advocaat in de arm. De Israëli-
sche regisseur Eran Riklis baseerde zijn 
nieuwste film Lemon Tree op ware gebeurte-
nissen, maar liet het menselijk drama de 
boventoon voeren.

Stappen Palestijnen steeds vaker naar Israëli-
sche rechtbanken? 
‘Ja. Opmerkelijk genoeg noemden de Franse 
coproducenten Lemon Tree, toen ze het script 
voor het eerst lazen, een pro-Israëlische film. 
Ze vonden dat hij laat zien dat zelfs een 
Palestijnse vrouw naar de Israëlische recht-
bank kan stappen en in sommige gevallen 
zelfs deels in het gelijk wordt gesteld. Dat is 
waar, maar de rechtspraak wordt altijd beïn-
vloed door het politieke klimaat. Elke beslis-
sing die wordt genomen, heeft politieke 
gevolgen. De minister in de film slaat geen 
onzin uit, zijn standpunt is onderdeel van de 
veiligheidssituatie in Israël en de paranoia 
die ermee gepaard gaat. Salma heeft op haar 
beurt ook gelijk. Waarom moeten haar bomen 
eraan geloven? Zij is geen terrorist. Zoals 
altijd is het geen zwart-witsituatie.’

De Fransen zagen de film misschien als pro-
Israëlisch, maar in tegenstelling tot uw vorige 

film The Syrian Bride werd Lemon Tree in 
Israël toch juist niet goed ontvangen?
‘Dat klopt. Ik denk omdat The Syrian Bride 
nog een zekere afstand hield. Die ging over 
Druzen in de Golan-hoogvlakte, dat is geen 
roerig gebied waar bedreiging aan de orde van 
de dag is. Ik kan honderd keer zeggen dat 
Lemon Tree geen politieke stellingname is, 
maar over mensen in een politiek gevoelige 
situatie gaat, maar alleen al de synopsis 
“Palestijnse vrouw sleept de minster van 
defensie voor de rechtbank” maakt de film 
heikel. Helaas hamerde de hele harde kern 
van de Israëlische media op dat politieke 
standpunt. Ik werd ervan beschuldigd te radi-
caal te zijn, of juist niet radicaal genoeg. Ik 
had het nooit goed kunnen doen. Links geori-
enteerden hadden een agressiever standpunt 
verwacht. Dat weigerde ik, want ik bewijs nie-
mand lippendienst met mijn films. Anderzijds 
werd ik godbetert uitgemaakt voor extremist, 
anti-Israëlisch en pro-Palestijns. Ik ben film-
maker, geen beleidsmaker en wil tot naden-
ken aanzetten. Ik bied geen oplossingen.’

U kunt zich er toch niet achter verschuilen dat 
u filmmaker bent en geen politicus als u een 
van de hoofdrolspelers, nota bene de minister 
van defensie, de voornaam Israel geeft en als 
u ergens in de film een veelzeggende stenen 
muur laat optrekken?
‘Ja, natuurlijk vertel ik niet alleen een ver-
haaltje. Ik wil wel degelijk iets zeggen. In 
het begin aarzelde ik dan ook, juist omdat 
het hele gegeven al zo metaforisch is. Dat 
betekende dat ik extra veel aandacht moest 

schenken aan de ontwikkeling van de perso-
nages om de valkuil van clichés te vermijden. 
Inderdaad, er zit een boodschap in. Maar 
geldt dat niet ook voor de meeste schilderij-
en, liedjes en gedichten? Alles is politiek. 
Vooral in het Midden-Oosten. De wereld 
wordt steeds kwetsbaarder, er is steeds min-
der dialoog en er worden steeds meer eenzij-
dige beslissingen genomen.’

Over dialoog gesproken: Salma en de vrouw 
van de minister, Mira, lijken te verlangen naar 
contact, maar zijn niet bij machte omdat ze 
elkaars taal niet spreken. Zouden de stand-
punten minder scherp zijn als beide zijden 
Hebreeuws en Arabisch zouden beheersen?
‘Ik denk dat er überhaupt te weinig dialoog 
is, al zou iedereen Esperanto spreken. Het 
huidige klimaat stimuleert juist afscheiding. 
De muur in Jeruzalem symboliseert dat. Dat 
is de verkeerde weg. De dialoog, hoe agressief 

Eran Riklis over Lemon Tree

Volgens linkse Israëli is regisseur Eran Riklis niet agressief genoeg. 
Volgens rechtse Israëli is hij een extremist. Wie een genuanceerd 

verhaal wil vertellen over het conflict met Palestina, maakt in Israël 
geen vrienden. ‘Ik ben filmmaker, geen beleidsmaker.’

Saskia Legein

en oorlogzuchtig die ook kan zijn, is nog 
steeds een open weg en er sterft niemand 
door. De reden waarom Mira en Salma niet 
praten, is omdat er een grens is aan hoe ver 
zo’n relatie kan gaan. Mira’s bewustzijn van 
de andere kant van de medaille groeit 
gestaag. Ik heb geen idee wat er met haar 
gebeurt na de film, maar zolang ze een open 
geest houdt, is het goed. Toch zou het naïef 
zijn als een Palestijnse vrouw van middelbare 
leeftijd met heel wat achter de rug ineens 
bevriend raakt met de vrouw van de Israëli-
sche minister. De setting met al die citroen-
bomen was al romantisch genoeg. Ik wilde er 
geen sprookje van maken. Een belangrijk 
subthema is de eenzaamheid van alle perso-
nages. Mensen die vastzitten in hun eigen 
geschiedenis en overtuigingen. Solitarisme 
en dialoog gaan niet goed samen, mensen 
moeten daar eerst langzaam uit komen.’

Vervolg op pagina 40 

 ‘Ze vonden mij te radicaal 
     – of juist niet radicaal genoeg’

Het is een rare paradox: terwijl de staat Israël 
zich met zijn politieke en militaire gedrag 
steeds meer vervreemdt van Europa, wint de 
jonge Israëlische cinema hier juist terrein. 
Regisseur Eran Riklis, die in Lemon Tree het 
Midden-Oosten-conflict metaforisch terug-
brengt tot een citroenboomgaard, verbaast dat 
niet: ‘We hebben de kracht van coproducties 
ontdekt. Projecten met Frankrijk, Duitsland, 
België en Italië resulteren niet alleen in gro-
tere budgetten, we wisselen ook ideeën uit. 
Op die manier beginnen we langzaam deel uit 

te maken van het cordon van Europese film-
makers, maar wel met een eigen identiteit. Dat 
is waarschijnlijk de reden van het succes.’ Dat 
succes heeft de Israëlische cinema vooral in 
het buitenland, waar de kritische blik op de 
Israëlische politiek sterker wordt toegejuicht 
dan in het land zelf. 

Ironisch genoeg heeft de politiek het nationale 
filmsucces, dat haar schaamteloos te kijk zet, 
omarmd. Het Israëlische filmfonds investeert 
gretig in onpatriottische werken, het ministe-

Israëlische cinema bloeit 

Parels tussen de puinhopen
De zestigste verjaardag van Israël in 2008 werd door de nationale cinema gevierd 
met een reeks confronterende films. Dankzij die kritische houding is de Israëlische 
cinema momenteel sterker dan ooit. Het land van melk, honing en oorlog blijkt een 
vruchtbare bodem voor persoonlijke films die recht in het hart raken. 
Saskia Legein
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Salma’s zoon en Mira’s dochter wonen allebei 
in Washington. Wilt u daarmee suggereren dat 
er een manier is dat beide volken vreedzaam 
kunnen samenleven?
[Lachend] ‘Ja, maar niet in Israël.’

Heeft u op locatie op de Westelijke Jordaanoe-
ver gefilmd?
‘Ik kon geen Israëlisch huis op de groene 
grensstrook vinden, dus ik heb uiteindelijk 
twee verschillende huizen moeten bouwen 
op een steenworp afstand – ongeveer een 
kilometer van de groenstrook. De grote scè-
nes zijn in Israël gedraaid, dat werd anders te 
complex; de verzekeringsmaatschappijen wil-
den dat ook niet dekken. Je ziet Ramallah, 
maar het interieur van het advocatenkantoor 
in Ramallah is in de buurt van Tel Aviv opge-
nomen. Mensen dachten dat ik The Syrian 
Bride in de Syrische grensstreek had opgeno-
men en vroegen zich een paar jaar geleden af 
hoe ik in godsnaam voor mijn eerste film Cup 
Final in Libanon had weten te filmen. Ik deed 
net als Scorsese in Mean Streets, die is ook 
voor het grootste gedeelte in Los Angeles 
opgenomen, en niet in New York.’

De cinematografie van Rainer Klausmann 
[Gegen die Wand, Fatih Akin, 2004; Der 
Untergang, Oliver Hirschbiegel, 2004; Auf der 
Anderen Seite, Fatih Akin, 2007] is niet dwin-
gend, maar levert wel prachtige plaatjes op. 
Hoe raakte u met hem in contact? 
‘Ik had Gegen die Wand gezien en vond dat 
zijn stijl perfect was voor deze film. We ont-
moetten elkaar in Parijs en het klikte met-
een. Het liep op rolletjes tijdens de draaiperi-
ode. Zijn werk staat in dienst van het ver-
haal. Ik wilde de hele film op ooghoogte heb-
ben, zodat alle personages gelijk zijn, zonder 
veroordeeld te worden. Ik had Rainer gewaar-
schuwd dat hij op een plek ging filmen waar 
de zon ongenadig brandt, een ramp voor de 
camera. Dat vond hij juist wel leuk, en hij 
heeft het licht prachtig gevangen.’

De cast is nadrukkelijk authentiek gemengd, 
vereiste dat een andere werkwijze?
‘Nee, het interesseert me niet wat mensen 
zijn, ik werk met mensen die talent hebben. 
Zo is mijn coscenarist bijvoorbeeld een Pales-
tijnse journaliste. Maar ik geloof niet in de 
Amerikaanse methode dat een Arabisch per-
sonage door iedereen gespeeld kan worden. 
Daar zoek ik dan een Arabische acteur voor, 
die geeft meer diepte. Maryam, die Salma 
speelt, is ook Palestijnse maar woont al twin-
tig jaar in Parijs. Die Europese verfijning is 
niet gebruikelijk bij Palestijnse vrouwen van 

middelbare leeftijd en doorbreekt het stereo-
type beeld een beetje, dat leek me interes-
sant. De crew was ook een smeltkroes, daar 
liepen Zwitsers, Duitsers en Fransen tussen.’

Gaat u nog meer films maken over grensgebie-
den en de drama’s die zich daar afspelen?
‘Ik denk dat ik met Lemon Tree het meeste 
heb gezegd dat ik wilde zeggen over grenzen 
en belemmeringen. Mijn volgende twee films, 
als ik ze gerealiseerd krijg, gaan over iets 
anders, niet eens over het Midden-Oosten. 
Maar op dit moment voelde het bijna als een 
plicht om deze film te maken. Israëlische 
films schieten alle kanten op, omdat ieder-
een terugschrikt van het conflict. Niemand 

wil te dicht op het nieuws zitten, maar ik 
denk toch dat het belangrijk is om de reali-
teit achter de nieuwskoppen te zien. In die 
zin voel me verwant aan Ken Loach en Mike 
Leigh. Mensen die in hun eigen land dingen 
maken die misschien riskant zijn, maar wel 
belangrijk. Dus als ik morgen een briljante 
inval krijg voor een nieuw verhaal over het 
Midden-Oosten, ga ik ermee aan de slag. Het 
maakt deel uit van wie ik ben.’ !

Etz limon Israël/Duitsland/Frankrijk 2008 regie en productie 
Eran Riklis scenario Suha Arraf camera Rainer Klausmann 
montage Tova Asher geluid Gil Toren muziek Habib Shadah 
production design Miguel Markin distributie Cinéart duur 
106’ met Hiam Abbas, Doron Tavory, Ali Suliman, Rona Lipaz-
Michael, Tarik Kopty, Amos Lavi

rie van Buitenlandse Zaken toont scherpge-
kante fictie tijdens Israëlische evenementen. 
Daarmee tonen ze dat ze de werkelijkheid niet 
uit de weg gaan en openstaan voor kritiek. Zo 
zijn filmmakers Israëls nieuwe diplomaten 
geworden.

Verdoving 
Het werkt, want de heftige, persoonlijke 
ervaringen in ’s werelds eeuwige brandhaard 
leverden, gecombineerd met de volledige 
vrijheid en financiële steun die filmmakers 
krijgen, dit jaar prachtige parels op.
Zoals Waltz With Bashir van Ari Folman. Een 
in verrassende animatie gevatte, woedende 
afrekening met Israëls rol in Libanon in 1982. 
In de vluchtelingenkampen van Sabra en 
Shatila werden ruim achthonderd Palestijnen 
door christelijke Libanezen vermoord, terwijl 
de Israëli’s toekeken. Folman was destijds 
zelf soldaat en deed wat hem werd opdragen: 
niets. De chaos, koortsdromen en verwoesting 
in Waltz With Bashir en de compromisloze 
vorm maakten diepe indruk op het afgelopen 
festival van Cannes.
Ook Beaufort (Joseph Cedar 2007, ‘beste regis-
seur’ tijdens de Berlinale) is een aanklacht 
tegen de zinloosheid van oorlog, gebaseerd op 
traumatische ervaringen in Libanon. Dit keer 
in 2000, wanneer een 22-jarige sergeant zich 
samen met zijn doodsbange soldaten tussen 
anonieme bommenregens moet terugtrek-
ken van een vesting die ze tot dan toe met hun 
leven hebben verdedigd.
Niet alleen mannen, ook vrouwen lijden onder 

het militaire machismo in Israël, zo toonde 
het ontroerende Close to Home (Vardit Bilu 
en Dalia Hagar) in 2005. Afgelopen jaar zocht 
Tamar Yarom voor haar film To See if I’m Smi-
ling een aantal meisjes op die hun tweejarige 
dienstplicht in conflictgebieden hadden vervuld. 
Huilend nam Yarom op het filmfestival van 
Haifa de prijs voor beste Israëlische documen-
taire in ontvangst. Ze was nog steeds onder-
steboven van het leed dat ze had bespeurd. 
Wie de beschadigde jonge vrouwen in To See if 
I’m Smiling ziet en hoort, begrijpt ineens beter 
dat afgezwaaide Israëlische soldaten en masse 
op reis gaan naar India. Yoav Shamir (Check-
point, 2003) toont in zijn warrige documentaire 
Flipping Out dat de meeste ex-soldaten geen 
spirituele balans zoeken in de bergen van India, 
zoals hun ouders denken, maar hun afzwaai-
bonus van 15 duizend shekel letterlijk in rook 
op laten gaan aan verdovende drugs.

Sympathieke band
Persoonlijk en locaal, confronterend, aangrij-
pend en beschuldigend, dat was de Israëlische 
cinema het afgelopen jaar, met zelden een 
sprankje hoop. Of die moest komen van het 
komische, zacht melancholische The Band’s 
Visit (Eran Kolirin, 2007, slotfilm van het film-
festival van Rotterdam) over een Egyptische 
fanfareband die in de woestijn strandt bij de 
Israëlische eigenaresse van een piepkleine 
uitspanning. De tragikomische, o zo mense-
lijke personages zijn wandelende pleidooien 
voor het besef dat we allemaal hetzelfde zijn 
en hetzelfde verlangen. De Oscar-commissie 
wees de inzending voor de categorie ‘beste 
niet-Engelstalige film’ op het laatste moment 
af, omdat er te veel Engels in werd gesproken. 
Dat argument was des te wranger, omdat 
het gesproken houtje-touwtje Engels in The 
Band’s Visit juist schrijnend de na zestig jaar 
nog altijd torenhoge communicatiebarrières 
illustreert tussen de naast elkaar levende Ara-
bieren en Israëli’s. De sympathieke film, die 
een voorzichtige brug probeerde te bouwen, 
moest uiteindelijk het veld ruimen voor de 
gedesillusioneerde soldaten van Beaufort. !

‘Scorsese’s Mean Streets is ook 
grotendeels niet in New York 

opgenomen’

Waltz With Bashir



42 Skrien augustus 2008 augustus 2008 Skrien 43

Een glazen vaas met groene bollen erop. Dat 
neemt de oude huishoudster mee naar huis, 
na het overlijden van de dame voor wie ze 
zorgde. Later zal ze tegen haar neef zeggen 
dat ze niet onbescheiden wilde zijn en dus 
maar iets gewoons uitkoos.
L’heure d’été kwam, evenals Hou Hsiao-
hsiens Le voyage du ballon rouge, tot stand 
in opdracht van het Musée d’Orsay, een 
Parijs museum dat zich normaal gesproken 
richt op kunst uit de periode 1848 tot 1914. 
Een voorwaarde van het museum was dat de 

collectie in beeld kwam; de Franse filmmaker 
Olivier Assayas (Irma Vep, 1996; Boarding 
Gate, 2007) heeft zich daaraan veel meer 
gelegen laten liggen dan de Taiwanees. Hou 
Hsiao-hsien filmde vooral Parijs, met een 
centrale rol voor een geblondeerde Juliette 
Binoche; het museum kwam slechts eventjes 
voorbij, aan het einde. De actrice speelt ook 
de hoofdrol bij Assayas en is daarmee eigen-
lijk de enige overeenkomst tussen beide 
films. Bij Assayas staat het museum in het 
centrum van zijn verhaal.

NALATENSCHAP
Daar, in het Musée d’Orsay, belandt de nala-
tenschap van de oude dame. Het biedt 
Assayas’ camera de gelegenheid om door de 
ateliers van het museum te glijden en de res-
taurateurs aan het werk te tonen. Een van de 
meubelstukken uit de erfenis staat zelfs in 
een tentoonstelling. Een groepje bezoekers 
loopt langs het meubel. Een man neemt zijn 
telefoon op. Zonder te kijken naar het oude 
bureau vertelt hij dat hij bijna klaar is in het 
museum en straks wel een filmpje wil pakken.
Zo gaat dat in een museum. Zelfs als iets ten-
toongesteld wordt, zal het zelden echt 
gezien worden. De vaas met de groene bollen 
had in het museum kunnen staan. Diens 
route is echter een andere.
Kunst. Assayas maakt er iets heel normaals 
van, toont wat er gebeurt met iets waarvan 
een paar mensen om verschillende redenen 
erg houden en vertelt vervolgens over de 
weg die een kunstwerk aflegt wanneer er 
niet meer voor gezorgd kan worden. De vaas 
met de groene bollen werd, toen de dame 
nog in leven was, liefdevol gekoesterd in een 
oud huis. Hij zou, eenmaal op zijn cultuur-
historische waarde geschat, waarschijnlijk 
voor eeuwig opgeslagen worden in een don-
ker depot. Het is dat de oude huishoudster 
een emotionele band heeft met de vaas, 
omdat ze hem zo vaak gebruikt heeft en 
omdat de oude dame ervan hield, en dat ze 
het ding zo lelijk vindt dat ze het in alle 
bescheidenheid durft op te eisen.
Het is een mooie paradox: omdat hij lelijk 
wordt gevonden, wordt de vaas gered van 
een leven in de kelders van een gebouw dat 
is opgericht om schoonheid te conserveren. 
De huishoudster zal het lelijke ding koeste-
ren en altijd aan haar oude dame denken als 
ze er een zelfgeplukt boeketje in zet. De 
zonen en dochter van de oude dame weten 
dat hun huishoudster een waardevol ding in 
huis heeft. Zelf zal ze er nooit achter komen.

AARDIG
Ondanks wat gekibbel bij een notaris probe-
ren de drie volwassen kinderen vooral aardig 
voor elkaar te blijven. Op het laatste verjaar-
dagsfeest van de moeder, waarmee Assayas 
zijn film begint, verduidelijkt hij de verhou-
dingen in de familie door een ongelooflijk 

scherpe camera en geweldig acteerwerk. Wat 
de drie vinden van de relatie van hun moeder 
met Paul Berthier, kunstenaar en verzamelaar, 
staat op hun gezichten te lezen. Een oogop-
slag van dochter Binoche, als haar moeder 
voor de ongetwijfeld zoveelste keer verzucht 
hoe bijzonder hij was, spreekt boekdelen.
Assayas grossiert in laten kijken en bekeken 
worden en monteert een op het eerste 
gezicht alledaags tuinfeestje tot een vlijm-
scherpe analyse van een gezin. Hoewel hij 
filmt met veel medium shots, lijkt zijn came-
ra de poriën van deze familie bloot te leggen. 
Een feestje. Alles begrijp je. Wie wat van wie 
denkt, en dat ze weliswaar uit elkaar 
gegroeid zijn maar toch samen blijven 
komen. De band is hun moeder – zelfs na 
haar dood, door de collectie die ze nalaat. 
Het is een groter mysterie voor de erfgena-
men zelf dan voor de kijker, die door Assayas 
geduldig naar het afronden van de puzzel 
wordt geleid.
De kunst en het gezin, dat zijn de twee pij-

lers van deze film. Assayas brengt ze bij 
elkaar, als de oudste zoon nog één keer dat 
bureau wil zien, samen met zijn vrouw. Het 
doet hem pijn dat niemand anders er enige 
oprechte interesse voor heeft. Zijn broer en 
zus geven er weinig om en ook de museum-
bezoekers kijken er amper naar om. Het is 
kunst ‘voor in de kast’, maar een waardevol 
object voor een familielid dat moeilijk 
afscheid kan nemen van zijn moeder. !
 
Frankrijk 2008 regie en scenario Olivier Assayas camera 
Eric Gautier montage Luc Barnier geluid Nicolas Cantin 
production design Diane Sorin en Fanny Stauff productie 
Charles Gilibert, Marin Karmitz en Nathanaël Karmitz 
distributie A-Film duur 103’ met Juliette Binoche, Charles 
Berling, Jérémie Renier

L’HEURE D’ÉTÉ VAN OLIVIER ASSAYAS

ASSAYAS MONTEERT EEN ALLEDAAGS 
TUINFEESTJE TOT EEN VLIJMSCHERPE 
ANALYSE VAN EEN GEZIN

Een familie en de kunst. Dat 
zijn de twee pijlers waarop 
de nieuwste film van Olivier 
Assayas rust. Hij werkte in 

opdracht van het Parijse 
Musée d’Orsay, maar liet 
zich ook leiden door een 

persoonlijk verhaal.
Gerlinda Heywegen

MUSEUMFILMS
Om zijn twintigjarig jubileum te vieren, nodigde het Musée 
d’Orsay vier filmmakers uit om een film te maken waarin 
de collectie (kort) in beeld moest zijn. Naast Hou Hsiao-
hsien en Olivier Assayas gaat het om producties van Jim 
Jarmusch en Raúl Ruiz. Behalve dat er werken van het 
museum in beeld komen, speelt in alle films Juliette 
Binoche een hoofdrol. Elke film heeft een budget van drie 
miljoen dollar en wordt geproduceerd door de Franse 
productiemaatschappij Margo Films.
Het Louvre gaat de concurrentie aan door zelf ook de 
opdracht te geven voor drie films, waaronder Faces van 
Tsai Ming-liang en een nieuwe productie van Alain Cavalier.

GERED VAN DE 
 EEUWIGHEID
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27 april 2007
Nog één telefoontje gepleegd met de PR-afdeling van Paleis het Loo. 
De PR-medewerkster geeft me weinig hoop dat ik de kamer terugvind 
waar mijn hoofdpersoon heeft gewoond. Er is veel veranderd en ver-
bouwd op het paleis. Ik vind het al heel mooi dat we er mogen draai-
en. Wel bestel ik goed weer omdat de paleistuinen en fonteinen dan 
het mooist in beeld zullen komen.

30 april 2007
Koninginnedag. Ik overnacht in De Keizerskroon in Apeldoorn. Mijn 
cameraman en broer Leonard komt later die avond met Song, zijn Tai-
wanese camera-assistente. Ik heb een bespreking bij Ralph Kneefel, de 
voorzitter van de werkgroep Indisch Erfgoed Apeldoorn. Zij hebben 
mij in contact gebracht met mevrouw Weinsteiner, die ik de volgende 
dag in en rond Paleis het Loo zal filmen en interviewen. Net als ik 
behoort zij tot de 300 duizend Indische Nederlanders die na de Indo-
nesische onafhankelijkheid in 1949 terug moesten naar hun vader-
land. De werkgroep is behulpzaam en betrokken bij het onderwerp: 
contractpensions. Ze zaten net als ik in zo’n pension en vinden het 
belangrijk dat er eindelijk een film over wordt gemaakt. Ervaringen 
worden uitgewisseld. De overeenkomsten in de verhalen van 
ex-pension gangers die inmiddels in Nieuw-Zeeland, Australië en de VS 
wonen, vallen me op. Hoewel iedereen verspreid over Nederland in 
verschillende pensions terechtkwam, keren een aantal thema’s steeds 
terug: het eten dat vaak te wensen overliet, de krappe kamers, de 
belachelijke kleding die werd aangeboden en het slechte meubilair. 
Mijn nieuwsgierigheid groeit naar mevrouw Weinsteiner, die met zes-
tig andere Indische Nederlanders door prinses Wilhelmina werd opge-
vangen in een vleugel van Paleis het Loo.

1 mei 2007
Het mooiste weer van de wereld. Een strakblauwe lucht. Mevrouw 
Weinsteiner arriveert met Jos en Rob van de werkgroep bij ons hotel. 
Ze heeft een respectabele leeftijd en steekt meteen van wal. Ik wil 
niet dat ze al haar kruit verschiet en besluit meteen naar het paleis te 
gaan. Buiten wacht een pr-medewerkster ons op en voorziet ons van 
badges. We mogen staan en gaan waar we willen. Drommen toeristen 
verschijnen bij de toegangspoort. De tuinen liggen er prachtig bij, een 
lust voor het oog. Mevrouw Weinsteiner woonde in een pover con-
tractpension in Haarlem, toen haar man een baan kreeg in Apeldoorn. 
Vanwege de grote afstand zette hij een fotootje van hun tweejarige 
zoon in de Apeldoornse Courant met de zin: ‘2-jarige repatriant wil 
graag elke avond door zijn papa in bed gestopt worden - wie heeft 
plaats voor dit gezin?’ Daarop ontvingen ze een brief van de secreta-
resse van de prinses dat ze welkom waren op het paleis. Enthousiast 
en trots vertelt ze over het leven op het paleis waar haar tweede zoon 

werd geboren, over de ontmoetingen met Willemientje en met konin-
gin Juliana, die vaak op bezoek kwam om bij de repatrianten televisie 
te kijken. Wilhelmina had geen televisie. 
Ook over de oorlog in Nederlands-Indië spreekt mevrouw Weinsteiner 
vrijuit, maar erg emotioneel. Na het interview achterin de paleistuin 
gaan we naar de zijvleugel. De eetzaal en leefruimte zijn volgens haar 
niet veel veranderd. Dan ontdekken we een trap naar boven, na nog een 
paar stappen staan we tot onze verrassing direct in mevrouw Weinstei-
ners kamer van toen. Het is de kamer waar nu de pr-afdeling is gehuis-
vest. En dan te bedenken dat de pr-medewerkster nog waarschuwde dat 
we de kamer niet zouden terugvinden. Mevrouw Weinsteiner was er 
helemaal stil van en kon haar tranen niet meer binnenhouden.

4 mei 2007
Dodenherdenking Nederland. We rijden naar mevrouw Westerkamp in 
Roosendaal, die met man en twee kinderen in kamp Westerbork werd 
opgevangen. Een schril contrast met Paleis het Loo. Als je bedenkt dat 
veel Indische Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog door de 
Japanners in kampen zijn geïnterneerd, dan is het wel heel wrang dat 
ze in Nederland in een Duits interneringskamp werden gehuisvest. Als 
mevrouw Westerkamp ons vertelt over een groot Sinterklaaspakket 
dat de pensionhoudster aanbood en waarin uiteindelijk maar een 
enkel schuimpje zat, had Leonard, doordat we zo moesten lachen, de 
grootste moeite de camera stil te houden.

15 augustus 2007
Dodenherdenking Nederlands-Indië. Bij de jaarlijkse herdenking bij 
het Indië-monument in Den Haag demonstreren Molukkers buiten het 
terrein tegen het Nederlandse beleid. De NOS besteedt er geen aan-
dacht aan en de demonstratie wordt later op televisie buiten beeld 
gehouden. We worden in het persvak gezet, waardoor het voor Leo-
nard moeilijk is om te filmen wat ik hem gevraagd heb. Na de toespra-
ken van onder anderen Willem Nijholt legt premier Balkenende ook 
een krans. Het wordt een emotioneel festijn voor de vele aanwezige 
Indische Nederlanders. Het Wilhelmus galmt nog lang na.

2 September 2007
Ik durf het aan een stukje van twaalf minuten van mijn film te laten 
zien in het Indo-filmcafé in Nijmegen. De mensen beginnen hard te 
lachen als de scène met de botol cebok voorbijkomt. Er is maar één 
man tegen de scène met de zogenaamde botol cebok, een fles gevuld 
met water die in menig Indisch huisgezin op het toilet te vinden is. 
Een Indonesische journaliste van de Wereldomroep interviewt Leonard 
en mij. Of het in het Indonesisch kan? Ik beken dat ik de taal niet 
machtig ben. De meeste Indische Nederlanders spreken nauwelijks 
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Dagboek Hetty Naaijkens-Retel Helmrich

Curriculum Vitae
Hetty Naaijkens-

Retel Helmrich 
(Bandung-1955) 
werkte aanvan-

kelijk als lerares 
Nederlands en 

maatschappijleer in 
Nederland en Cura-
çao, waar ze enkele 

jaren een poppen-
theater had. In 1989 
richtte ze met haar 

broer Leonard Retel 
Helmrich Coöpe-
ratie Scarabee op 
en coproduceerde 

ze zijn Het Phoenix 
mysterie (1990). Met 
Scarabeefilms pro-
duceerde zij daarna 
onder meer de met 
verschillende prij-

zen onderscheiden 
films Oogst van 

de stilte (1995) van 
Eline Flipse, Stand 

van de zon (2001) en 
Stand van de  maan 
(2004) van Leonard 
Retel Helmrich en 
Yang Ban Xi (2004) 
van Yan Ting Yuen. 

Contractpensions – 
Djangan Loepah! is 

het regiedebuut van 
Hetty Naaijkens–

Retel Helmrich. FO
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We lachen ons 
                 kripoet

Hetty Naaijkens-Retel Helmrich produceerde tientallen films; nu maakt ze haar eerste eigen 
documentaire. Het onderwerp – contractpensions waar Indische Nederlanders na de 

onafhankelijkheid van Indonesië werden opgevangen – roept veel emotie en belangstelling op. 
‘Het is me als producente nog nooit overkomen dat men zo reikhalzend naar een film uitkeek.’
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Maleis. Omdat Leonard de taal goed spreekt, dacht ze dat ik het ook 
kon. In het Nederlands leg ik uit dat Leonard pas later Indonesisch 
heeft geleerd om zijn films Stand van de zon en Stand van de maan te 
maken. Leonard is na de repatriëring in Tilburg geboren, waardoor hij 
voor Indonesiërs een echte Belanda (lees: Nederlander) is. Ik ben in 
Bandung-Indonesië geboren. Dat schept een band met de te intervie-
wen personen die in Bandung of omstreken zijn geboren. Bandung 
was destijds een mondaine stad. Het heette niet voor niets het Parijs 
van Java.

2 november 2007
Willeke van Ammelrooy is ook bezig met een film over Indische Neder-
landers en gaat mee naar een lezing van Indisch Erfgoed Apeldoorn. 
Na afloop komt een man naar ons toe en vertelt over uniek 8mm-film-
materiaal dat zijn vader voor de oorlog in Nederlands-Indië heeft 
geschoten. Om mijn film compleet te maken en om de kijker historisch 
besef bij te brengen is dit materiaal onontbeerlijk. Ik maak direct een 
afspraak om het te bekijken.

12 december 2007
Er volgt een presentatie van een aantal filmfragmenten in het stad-
huis van Apeldoorn. Vooral de scènes in Paleis het Loo komen aan bod. 
In de zaal zit de laatste contactambtenaar uit die tijd. Die werd door 
het Rijk aangesteld om de contractpensions te controleren, nauw con-
tact te onderhouden met de maatschappelijk werkster en om een per-
centage van zestig procent van de salarissen van de werkende Indi-
sche Nederlanders te innen. Hij betaalde ook het zakgeld uit. De man 
stelt zich zelf aan mij voor en wil heel graag meewerken aan mijn film.

16 maart 2008
Een grote presentatie op Bronbeek* waar ze een voorpremière van 
mijn film verwachten, terwijl de film bij lange na nog niet af is. Het is 
me als producente nog nooit overkomen dat men zo reikhalzend naar 
een film uitkeek. Het geeft me wel een goed gevoel en ook een zekere 
druk. Gelukkig wordt de 25 minuten-montage goed ontvangen. De 
zaal heeft zich werkelijk kripoet** gelachen. 

17 maart 2008
De Pasar Malam Besar heeft er lucht van gekregen en programmeert 
ongezien de voormontage. Ik bedenk plots dat het me ondanks vele 
inspanningen en oproepen nog steeds niet is gelukt een pensionhou-
der uit die tijd voor de camera te krijgen. 

5 mei 2008
Bevrijdingsdag. Uit nieuwsgierigheid logeren mijn man en ik die nacht 
in het Valkenburgse hotel waar ik als tweejarig kind met mijn ouders 

en zes broers en zussen anderhalf jaar heb doorgebracht. Ik koester er 
warme herinneringen aan maar mijn twee halfbroers, die ook nieuws-
gierig zijn of ze nog wat herkennen van vroeger, reageren apatisch. 
Aan alles is te zien dat ze er geen leuke herinneringen aan hebben. 
Logisch, we moesten toen met zijn negenen twee kleine kamers delen. 
De vriendelijke hoteleigenaar geeft ons de sleutel van juist die kamer 
waar ik met mijn moeder en zussen sliep. Mijn vader en mijn broers 
sliepen op de kamer ertegenover. Mijn man kijkt hoofdschuddend de 
kamer rond en zegt vol medelijden dat hij het ongelooflijk vindt dat 
mijn ouders het hier zo lang hebben uitgehouden.

6 mei 2008
De hoteleigenaar vertelt dat de zoon van onze pensionhouder van des-
tijds achter het hotel woont. Een zus die ook in het hotel woonde en 
werkte, woont nu verderop in het dorp. Mijn man en ik lopen naar het 
huis achter het hotel maar treffen niemand thuis. De hotelier geeft 
hun telefoonnummers maar ze blijken beiden met vakantie te zijn. 
Jammer, want Leonard vertrekt al over een paar dagen naar Indonesië 
voor de opnamen van deel drie van zijn trilogie: Stand van de sterren. 
Ik laat het idee varen dat ik ze nog voor de camera krijg.

10 mei 2008
De dochter van onze pensionhouder belt toch terug. Of ik haar nog 
kan interviewen want ze wil tegengas geven op hetgeen er op onze 
website staat over de film. Ze is het er totaal niet mee eens. De tijd is 
echter beperkt want dit weekend kan ze niet. Op zijn vroegst dinsdag-
avond. Ik overleg met Leonard en gelukkig stemt hij toe de avond 
voor zijn vertrek helemaal in Valkenburg te gaan draaien. Ik regel 
alvast een airporttaxi vanuit ons huis in Goirle, zodat hij de volgende 
ochtend in ieder geval op tijd op Schiphol zal zijn.

13 mei 2008
Het interview vindt plaats bij de dochter van onze pensionhouder. 
Haar broer en man zijn ook aanwezig om de aanval tegen ons te 
beginnen. Ik neem albums mee met foto’s die mijn vader destijds van 
ons en de mede-bewoners van het contractpension heeft gemaakt. Het 
ijs is direct gebroken. Herinneringen worden opgehaald en er volgt 
een heel prettig interview. Fijn om een keer de andere kant van het 
verhaal te laten vertellen. Zo is de film echt compleet.

24 mei 2008
Lachsalvo na lachsalvo klinkt in het Bibittheater tijdens de Pasar 
Malam in Den Haag. 
Ondanks de schrijnende toestanden in de jaren tussen 1949 en 1965 
kan de zaal niet ophouden met lachen. Na afloop komt een meneer 
naar me toe van de INOG, de Indische Na-Oorlogse Generatie. Hij vindt 
het wel een goede film, maar ervaart het als storend dat er zo veel 
gelachen wordt. Ik sta perplex. Ik leg hem uit dat als er geen humor is, 
er nog veel blokkades zijn. Gelukkig kunnen de mensen nu weer 
lachen om wat er is gebeurd. Humor heeft te maken met de pijnlijke 
kant ervan. Het werkt als het ware therapeutisch en bevrijdend.

Contractpensions – Djangan Loepah! Nederland 2008 regie en scenario Hetty Naaijkens – Retel 
Helmrich camera Leonard Retel Helmrich montage Jasper Naaijkens geluid Ranko Paukovic 
muziek Dio Oberon productie Scarabeefilms distributie Cinema Delicatessen duur 90’

Contractpensions – Djangan Loepah! gaat in première tijdens het Nederlands Film Festival in 
Utrecht (24 september t/m 3 oktober) en is als voorpremière te zien tijdens de Scarabee-multi-
culturele filmweek Apeldoorn van 24 t/m 29 augustus in filmtheater Gigant Apeldoorn. 

*) Indisch herinneringscentrum en verzorgingshuis

**) kripoet = verkreukt; Indische uitdrukking: we lachen ons een deuk 

‘Tweejarige repatriant wil graag elke avond door 
zijn papa in bed gestopt worden - wie heeft plaats 
voor dit gezin?’

Het dertigjarig bestaan van de 
sovjetfilm werd kennelijk vergeten 
door de postautoriteiten, want het 
jubileum vond plaats in 1949 terwijl 
de herinneringspostzegel pas ver-
scheen in februari 1950.
Op de zegel zien we een filmvoor-
stelling in een klein zaaltje, een 
archetypisch beeld dat we kennen 
van de eerste voorstellingen van de 
gebroeders Lumière. Op het doek 

van de Russische zegel zien we een 
rook uitbrakende fabriek: een van 
de symbolen van de arbeiders- en 
boerenstaat.
De Sovjet-Unie bracht later onder 
meer postzegels uit van beroemde 
Russische films zoals Sergej Eisen-
steins Pantserkruiser Potemkin 
(1925; zegel uit 1965) en had in 
de jaren zestig een opmerkelijke 
voorliefde voor het uitbrengen van 

zegels van het filmfestival van Mos-
kou, een van de weinige plekken 
waar Russische cinefielen onge-
censureerde films konden zien. 
Het hierbij afgebeelde poststukje 
heeft als extra attractie de ernaast 
geplakte zegel van het beroemde 
revolutionaire standbeeld, dat ook 
gebruikt werd als logo van de film-
maatschappij Mosfilm.
Egbert Barten

ZEGEL VAN EEN VERGETEN JUBILEUM
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Cyd Charisse
86, LOS ANGELES, 17 JUNI, 

HARTAANVAL

Amerikaans danseres en actrice, 
pseudoniem van Tula Ellice Finklea. 
Gracieuze dansster uit MGM-musi-
cals trok de aandacht met een scè-
ne waarin ze Gene Kelly verleidt in 
Singin’ in the Rain (Stanley Donen 
en Kelly, 1952) en een paar veder-
lichte duetten met Fred Astaire in 
The Band Wagon (Vincente Minnelli, 
1953). Met beiden danste ze vaker: 
Astaire in Silk Stockings (Rouben 
Mamoulian, 1957) en Kelly in Briga-
doon (Minnelli, 1954) en It’s Always 
Fair Weather (Donen en Kelly, 1955). 
Officieel debuut tegenover Judy 
Garland in The Harvey Girls (George 
Sidney, 1946). Aanvankelijk gecast 
als dance specialty in Ziegfeld Fol-
lies (1946), Till the Clouds Roll By 
(Richard Whorf, 1946), The Kissing 
Bandit (Laslo Benedek, 1948) en 
Deep in My Heart (Donen, 1955) of 
als Latijns-Amerikaanse in de Es-
ther Williams-vehikels Fiesta (Ri-
chard Thorpe, 1947) en On an Island 
With You (Thorpe, 1948). Al vroeg 
trad ze ook op als actrice in films als 
Three Wise Fools (Edward Buzzell, 
1946), Tension (John Berry, 1949), 
East Side, West Side (Mervyn LeRoy, 
1949), Mark of the Renegade (Hugo 
Fregonese, 1951) en als Indiaanse 
in de western The Wild North (And-
rew Marton, 1952). Later speelde ze 
alleen nog niet-muzikale rollen, te-
genover Rock Hudson in Twilight for 
the Gods (Joseph Pevney, 1958), 

Party Girl (Nicholas Ray, 1958), Ma-
rilyn Monroe’s onvoltooid gebleven 
zwanenzang Something’s Got to 
Give (George Cukor, 1962), Two 
Weeks in Another Town (Minnelli, 
1962), The Silencers (Phil Karlson, 
1966), Won Ton Ton the Dog Who 
Saved Hollywood (Michael Winner, 
1976) en Warlords of Atlantis (Kevin 
Connor, 1978). Getrouwd met zan-

ger Tony Martin.

Jean Delannoy
100, GUAINVILLE (DEP. EURE-ET-LOIR), 

18 JUNI, DOODSOORZAAK ONBEKEND

Frans regisseur. Spreekwoordelijk 
geworden doelwit van de door de 
Nouvelle Vague verachte makers 
van Franse kwaliteitscinema. Truf-
faut bestempelde hem tot de anti-
auteur bij uitstek, door te stellen dat 
de beste film van Delannoy nog al-
tijd minder interessant is dan de 
slechtste van Jean Renoir, omdat 
Delannoy zich zo dienstbaar opstel-
de ten aanzien van het scenario. 
Veel van zijn films waren dan ook li-
teratuurbewerkingen: van André 
Gide (La symphonie pastorale/Ger-
trude, 1946), William Irish (Obsessi-
on, 1954), Victor Hugo (Notre Dame 
de Paris, 1956) of Georges Simenon 
(Maigret tend un piège, 1958; Mai-
gret et l’affaire Saint-Fiacre, 1959; 
Le baron de l’écluse, 1960). Ook ver-
filmde hij scripts van Jean Cocteau 
(L’éternel retour, 1943; La princes-
se de Clèves, 1961) en Jean-Paul 
Sartre (Les jeux sont faits, 1947). 
Begon als bijrolacteur in stille films 
en werkte later als editor. Regiede-
buut in 1934 met Paris-Deauville. 
Voorts onder meer Le bossu (1944), 
Le secret de Mayerling (1949), La 
Route Napoléon (1953), Marie-An-
toinette reine de France (1956) en 

Le soleil des voyous (1967). Maakte 
op hoge leeftijd nog enkele religieu-
ze films: Bernadette (1988) en Marie 

de Nazareth (1995).

Jean Desailly
87, DOURDAN (DEP. ESSONNE), 11 JUNI, 

DOODSOORZAAK ONBEKEND

Frans acteur. Vooral bekend gewor-
den door een hoofdrol als overspeli-
ge schrijver op tournee in La peau 
douce (François Truffaut, 1964) en 
een door de regisseur zelf Neder-
lands nagesynchroniseerde hoofd-
rol in De dans van de reiger (Fons 
Rademakers, 1966). Speelde in zeer 
veel meer films, waaronder Sylvie 
et le fantôme (Claude Autant-Lara, 
1945), La symphonie pastorale/Ger-
trude (Jean Delannoy, 1946), Oc-
cupe-toi d’Amélie (Autant-Lara, 
1949), Si Versailles m’était conté 
(Sacha Guitry, 1953), Les grandes 
manoeuvres (René Clair, 1955), 
Maigret tend un piège (Delannoy, 
1957), Les sept pêchés capitaux 
(segment van Jacques Demy, 1961), 
Le doulos (Jean-Pierre Melville, 
1962), L’ardoise (Claude Bernard-
Aubert, 1969), Un flic (Melville, 
1971), L’héritier (Philippe Labro, 
1972), The Assassination of Trotsky 
(Joseph Losey, 1973) en Le profes-
sionnel (Georges Lautner, 1981). 
Regisseerde in 1955 de korte film 
On ne badine pas avec l’amour met 
zijn vrouw Simone Valère in de 

hoofdrol.

Mel Ferrer
90, CARPINTERIA CA, 3 JUNI, 
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Amerikaans acteur, producent en 
regisseur, voluit Melchior Gaston 
Ferrer. Zal de historie ingaan als de 

eerste echtgenoot (1954-68) van 
Audrey Hepburn, voor wie hij Wait 
until Dark (Terence Young, 1967) 
produceerde, Green Mansions (1959) 
regisseerde en die hij als tegen-
speelster trof in War and Peace 
(King Vidor, 1956). Debuteerde met 
een hoofdrol in Lost Boundaries 

(Alfred L. Werker, 1949), na de low-
budget film The Girl of the Limber-
lost (1945) te hebben geregisseerd 
en John Ford te hebben geassi-
steerd bij The Fugitive (1947). Ook 
regisseerde Ferrer The Secret Fury 
(met Claudette Colbert en Robert 
Ryan; 1950) en de Spaanse musical 
Cabriola (tevens uitvoerend produ-
cent; 1965). De grootste populariteit 
als acteur verwierf Ferrer als pop-
penspeler tegenover Leslie Caron 
in de musical Lili (Charles Walters, 
1953). Voorts onder meer in Born to 
Be Bad (Nicholas Ray, 1950), The 
Brave Bulls (Robert Rossen, 1951), 
Rancho Notorious (tegenover Mar-
lene Dietrich; Fritz Lang, 1952), Sca-
ramouche (George Sidney, 1952), 
als koning Arthur in Knights of the 
Round Table (Richard Thorpe, 1953), 
de Fledermaus-variatie Oh...Rosa-
linda!! (Michael Powell en Emeric 
Pressburger, 1955), tegenover In-
grid Bergman in Elena et les hom-
mes (Jean Renoir, 1956), de He-
mingway-verfilming The Sun Also 

Rises (Henry King, 1957), Le diable 
et les dix commandements (Julien 
Duvivier, 1962), The Longest Day 
(bijdragen van Andrew Marton, 
1962), The Fall of the Roman Empi-
re (Anthony Mann, 1964), de titelrol 
van El Greco (tevens producent; Lu-
ciano Salce, 1966), tegenover John 
Wayne in Brannigan (Douglas Hick-
ox, 1975), Il corsaro nero (Sergio 
Sollima, 1976), Eaten Alive (Tobe 
Hooper, 1977), The Amazing Cap-
tain Nemo (tegenover naamgenoot 
José Ferrer; Alex March, 1978), Il fi-
ume del grande caimano/The Great 
Alligator (Sergio Martino, 1979), 
Mangiati vivi! (Umberto Lenzi, 1980), 
Incubo sulla città contaminata/City 
of the Walking Dead (Lenzi, 1980), 
Lili Marleen (Rainer Werner Fass-
binder, 1981) en Mille milliards de 

dollars (Henri Verneuil, 1982).

Carol van Herwijnen
67, AMSTERDAM, 7 JULI, 

DOODSOORZAAK ONBEKEND

Nederlands acteur. Vooral actief in 
het theater, waar hij mede faam 
verwierf door het uitdelen van een 
klap in 1994 aan toneelrecensent 
Hein Janssen van de Volkskrant. In 
een rechtstreekse uitzending van 
het culturele praatprogramma De 
Plantage had Janssen zich negatief 
uitgelaten over Van Herwijnen, die 
meteen op zijn fiets was gespron-
gen om af te rekenen. Won in 1988 
de Louis d’Or voor de rol van een 
kampbeheerder in Harold Pinters 
Om het af te leren. In films als Rufus 
(Samuel Meyering, 1975), Bekende 
gezichten, gemengde gevoelens 
(Ate de Jong, 1980), De boezem-
vriend (Dimitri Frenkel Frank, 1982), 
De mannetjesmaker (Hans Hyl-
kema, 1983), Zwarte Ruiter (Wim 
Verstappen, 1983), Cheech and 
Chong Still Smokin (Thomas Chong, 
1983), de episode Het wonder van 
Rotterdam (Gerrard Verhage, 1984) 
in het drieluik Rotterdam, Thomas 
en Senior op het spoor van Brute 
Berend (Karst van der Meulen, 
1985), De ijssalon (Frenkel Frank, 
1985), De Johnsons (Rudolf van den 
Berg, 1992), Richting Engeland (An-
dré van Duren, 1993), Belle van Zuy-
len – Madame de Charrière (Digna 

Sinke, 1993), De jurk (Alex van War-
merdam, 1996), Kees de Jongen 
(Van Duren, 2003) en Dennis P. (Pie-
ter Kuijpers, 2007) en korte films als 
De radiodroom (Flip Jansen, 1976) 
en Het brandende verhaal (Menno 
Zeillemaker, 1982). In televisiese-
ries als Kunt u mij de weg naar Ha-
melen vertellen, meneer? (1976), 
Op zoek naar Yolanda (Wim T. Schip-
pers, 1984), We zijn weer thuis 
(Schippers, 1989-94), Charlotte 
Sophie Bentinck (Ben Verbong, 
1996), In het belang van de staat 
(Theo van Gogh, 1997) en Otje 

(1998). 

Kitti Manning
62, BUSSUM?, 24 MEI, 

KANKER

Nederlands filmdocent en -publi-
cist. Auteur van het boekje Met het 
oog op de femme fatale: een ver-
kenning op het terrein van de film 
noir (Nederlands Film Instituut, 
1987) en samen met Aafke Steen-
huis van de brochure De geschiede-
nis van de vrouwenfilm (Filmhuis 
Uilenstede, 1979). Schreef artikelen 
in verschillende publicaties, waar-
onder Skrien, en doceerde filmkri-
tiek aan de School voor de Journa-
listiek in Utrecht. Ook docent aan de 
afdeling Voorheen Audiovisueel van 
de Gerrit Rietveldacademie te Am-
sterdam. Lid van de Kring van Ne-
derlandse Filmjournalisten en van 
de KNF-jury tijdens het Nederlands 
Filmfestival 2003. Speelde een klei-
ne rol in het middellange speelfilm-
debuut Stravers (Peter Delpeut, 
1987) en in Pierrot Lunaire (Del-

peut, 1988).

Nonna (Viktorovna) 
Mordjoekova

82, MOSKOU, 6 JULI, HARTFALEN 
EN LONGPROBLEMEN

Russisch actrice. Kozakse van ge-
boorte werd veelal gecast als boerin 
en sterke sovjetheldin in propagan-
distische speelfilms. Debuteerde 
opvallend in Molodaja gvardija (Ser-
gei Gerassimov, 1948). Internatio-
naal zou ze echter haar grootste 
faam verwerven door de titelrol in 
Komissar (Aleksandr Askoldov, 
1967), een lang verboden film over 
een zwangere commissaris van het 
Rode Leger, die toevlucht zoekt bij 
een joodse familie. Pas vrijgegeven 
tijdens de perestrojka won Komis-
sar in 1988 de Zilveren Beer in Ber-
lijn. Tot haar overige films behoren 
Prostaja istorija/A Simple Story 
(Joeri Jegorov, 1960), Tridtsat tri/33 
(Georgi Danelia, 1965), Vojna i mir/
Oorlog en vrede (Sergei Bond-
artsjoek, 1967), de immens succes-
volle komedie Briljantovaja roeka/
The Diamond Arm (Leonid Gaidai, 
1968), Rodnja/Family Relations (Ni-
kita Michalkov, 1981) en Vokzal dlja 
dvoich/Station for Two (Eldar Rjaza-
nov, 1982). Gescheiden van acteur 
Vjatsjeslav Tichonov, moeder van 

acteur Vladimir Tichonov.

J.M.L. Peters
87, ANTWERPEN, 6 JULI, 

NA EEN LANGE ZIEKTE

Nederlands filmwetenschapper en 
docent, voluit Jan Marie Lambert 
Peters. Richtte in 1958 de Neder-
landse Filmacademie op (aanvanke-
lijk twee dagen per week ‘Leergang 
over het ambacht van filmkunste-
naar’), die hij tot 1967 als directeur 
leidde. Was lang de enige in Neder-
land die filmanalyse doceerde en zo 
voor verschillende generaties een 
controversieel ijkpunt vormde, zo-
wel bewonderd als gehaat door zijn 
studenten vanwege de sterk theo-
retische oriëntatie. Ook de eerste 
(buitengewoon) hoogleraar film-
kunde aan de Universiteit van Am-
sterdam, waar hij aan de wieg stond 
van wat later de opleiding Media en 
Cultuur zou worden. Later ere-ge-
woon hoogleraar Literatuur en Au-
diovisuele Communicatie aan de Ka-

tholieke Universiteit Leuven. Legde 
in zijn lessen de nadruk op literaire 
en scenarioaspecten van het film-
maken. Publiceerde onder meer Het 
bezielde beeld. Inleiding in de film-
montage (2003). Was een van de ge-
interviewden in de documentaire Op 
de fiets naar Hollywood (Robbe De 
Hert en Willem Thijssen, 1993). Won 
in 1984 het Gouden Kalf (Cultuur-
prijs) voor zijn verdiensten voor de 

Nederlandse filmcultuur.

 
Joseph Pevney
87, PALM DESERT CA, 18 MEI, 

NATUURLIJKE DOOD

Amerikaans regisseur en acteur. 
Aanvankelijk vaudeville- en Broad-
way-acteur. Speelde in films als 
Body and Soul (Robert Rossen, 
1947), The Street With No Name 
(William Keighley, 1948) en Thieves’ 
Highway (Jules Dassin, 1949). Re-
gisseerde een lange reeks B-films, 
die zich in enige waardering van de 
Franse critici van de Cahiers du Ci-
néma mocht verheugen. Onder 
meer Shakedown (1950), The Stran-
ge Door (met Boris Karloff; 1951), 
Meet Danny Wilson (met Frank Si-
natra; 1952), Three Ring Circus 
(1954), Congo Crossing (1956), Is-
tanbul (met Errol Flynn; 1957), Tam-
my and the Bachelor (1957), Man of 
a Thousand Faces (biografie van ac-
teur Lon Chaney, met James Cag-

ney; 1957), Twilight for the Gods 
(1958), Torpedo Run (1958), Cash 
McCall (1960), The Crowded Sky 
(1960), Portrait of a Mobster (1961) 
en The Night of the Grizzly (1966). 
Daarna uitsluitend televisie, zoals 
afleveringen van The Munsters, Bo-
nanza en Star Trek. Weduwnaar van 

actrice Mitzi Green. 

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

vinden op www.skrien.nl

Mel Ferrer

Cyd Charisse

Carol van Herweijnen

Joseph Pevney
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Sydney Pollack
73, PACIFIC PALISADES CA, 26 MEI, 

KANKER

Amerikaans regisseur, producent 
en acteur. Veelzijdig filmmaker 
werd het meest bekend door de 
films die niet zijn beste waren. Zo 
won hij twee van de zeven Oscars 
(beste film, beste regisseur) voor 
het überromantische Out of Africa 
(1985) en kreeg hij nominaties in de-
zelfde categorieën voor de traves-
tiekomedie Tootsie (1982). De regie-
nominatie voor een vroeg meester-
werk, They Shoot Horses Don’t They 
(1969) over dansmarathons in de 
Depressiejaren was meer terecht, 
net als die voor de productie van Mi-
chael Clayton (Tony Gilroy, 2007). In 
Indiana geboren televisieacteur 
speelde een hoofdrol in War Hunt 
(Denis Sanders, 1962), tegenover de 
eveneens debuterende Robert Red-
ford. Pollack zou diens belangrijk-
ste regisseur worden, in zes films 
naast Out of Africa: This Property Is 
Condemned (1966), Jeremiah John-
son (1972), The Way We Were (1973), 
de paranoiathriller Three Days of 
the Condor (1975), The Electric Hor-
seman (1979) en Havana (1990). 
Pollack maakte zijn regiedebuut 
met The Slender Thread (1965). 
Daarna volgden The Scalphunters 
(1968), Castle Keep (1969), The Ya-
kuza (1974), Bobby Deerfield (1977), 
Absence of Malice (1981), The Firm 
(1993), de remake van Billy Wilders 
Sabrina (1995), Random Hearts 
(1999), The Interpreter (2005) en de 
door hemzelf gedraaide documen-
taire Sketches of Frank Gehry 
(2005). Behalve de meeste van zijn 
eigen films vanaf 1974 produceerde 
Pollack Honeysuckle Rose (Jerry 
Schatzberg, 1980), Songwriter (Alan 
Rudolph, 1984), Bright Lights, Big 
City (James Bridges, 1988), The Fa-
bulous Baker Boys (Steve Kloves, 

1989), Presumed Innocent (Alan J. 
Pakula, 1990), White Palace (Luis 
Mandoki, 1990), King Ralph (David 
S. Ward, 1991), Dead Again (Ken-
neth Branagh, 1991), Searching for 
Bobby Fischer (Steven Zaillian, 
1993), Flesh and Bone (Kloves, 
1993), Sense and Sensibility (Ang 
Lee, 1995), Sliding Doors (Peter Ho-
witt, 1998), The Talented Mr. Ripley 
(Anthony Minghella, 1999), Birthday 
Girl (Jez Butterworth, 2001), Iris (Ri-
chard Eyre, 2001), Heaven (Tom 
Tykwer, 2001), The Quiet American 
(Phillip Noyce, 2002), Cold Mountain 
(Minghella, 2003), Catch a Fire (Noy-
ce, 2006), Breaking and Entering 
(Minghella, 2006), Leatherheads 
(George Clooney, 2008) en het nog 
niet uitgebrachte Margaret (Ken-
neth Lonergan, 2008). Vanaf 1999 
was Minghella een partner in 
Pollacks productiemaatschappij Mi-
rage Enterprises. Toen hoofdrol-
speler Dustin Hoffman eiste dat 
Pollack zelf zijn agent zou spelen in 
Tootsie, begon diens tweede, suc-
cesvolle acteercarrière, veelal als 
man die achter de schermen de 
touwtjes in handen heeft. Het meest 
karakteristieke voorbeeld was wel 
de organisator van de orgie in Eyes 
Wide Shut (Stanley Kubrick, 1999). 
Ook in The Player (Robert Altman, 
1992), Death Becomes Her (Robert 
Zemeckis, 1992), Husbands and 
Wives (Woody Allen, 1992), A Civil 
Action (Zaillian, 1998), Random 
Hearts (Pollack, 1999), Changing 
Lanes (Roger Michell, 2002), The In-
terpreter (Pollack, 2005), Fauteuils 
d’orchestre (Danièle Thompson, 
2006), Michael Clayton (Gilroy, 2007) 
en Made of Honor (Paul Weiland, 
2008). Ook speelde hij rollen in de 
televisieseries Will & Grace en The 

Sopranos (Alan Taylor, 2006).

Dino Risi
91, ROME, 7 JUNI, DOODSOORZAAK 

ONBEKEND

Italiaans regisseur en scenario-
schrijver. Werd door een toevallige 
ontmoeting met Alberto Lattuada 
samen met hem assistent-regis-
seur van Il piccolo mondo antico 
(Mario Soldati, 1941). Vond enige 
aansluiting bij het neorealisme, bij-
voorbeeld door zijn scenariobijdra-
ge aan Anna (Lattuada, 1951) en re-
gie van een episode in Amore in città 
(1953), maar zou toch vooral bekend 
worden als maker van kwaliteitsko-
medies, die deels de kern uitmaak-

ten van de bloeiperiode van de com-
media all’Italiana. De bekendste zijn 
Il sorpasso (1962) en het voor twee 
Oscars (beste scenario van Risi en 
Ruggero Maccari en beste buiten-
landse film) genomineerde Profu-
mo di donna (1974), beide met een 
opvallende hoofdrol van Vittorio 
Gassman. In de Amerikaanse re-
make Scent of a Woman (Martin 
Brest, 1992) zou Al Pacino voor de-
zelfde rol zijn enige Oscar winnen. 
Regiedebuut Vacanze col gangster 
(1951). Voorts onder meer Il segno 
di Venere (met Sophia Loren; 1955), 
Pane, amore e... (ook met Loren; 
1955), Poveri ma belli (1957), Il ved-

ovo (1959), Una vita difficile (1961), I 
mostri (1963), La moglie del prete 
(1971), Telefoni bianchi (1976), Caro 
papà (1979), Sono fotogenico (1980), 
een episode van Sunday Lovers 
(1980), Fantasma d’amore (1981) en 
een televisie-remake van La Ciocia-
ra (weer met Loren; 1988). Schreef 
de meeste van zijn eigen films. Gou-
den Leeuw voor zijn hele oeuvre in 
2002. Vader van regisseur Marco 

Risi.

Stan Winston
62, LOS ANGELES, 15 JUNI, 

HUIDKANKER

Amerikaans ontwerper van visual en 
special make-up effects. Vooral be-
kend door de dinosauriërs in Juras-
sic Park (Steven Spielberg, 1993), die 
hem zijn vierde Oscar bezorgden. 

Eerdere won Winston voor de visual 
effects en de make-up van Termi-
nator 2: Judgment Day (James Ca-
meron, 1991) en de visual effects in 
Aliens (Cameron, 1986). Genomni-
eerd werd Winston voor de make-
up van Heartbeeps (Allan Arkush, 
1981), Edward Scissorhands (Tim 
Burton, 1990) en Batman Returns 
(Burton, 1992) en de visual effects 
van Predator (John McTiernan, 
1987), The Lost World: Jurassic 
Park (Spielberg, 1997) en Artificial 
Intelligence: AI (Spielberg, 2001). 
Voorts make-up voor onder meer 
The Wiz (Sidney Lumet, 1978), The 
Exterminator (James Glickenhaus, 
1980), The Hand (Oliver Stone, 1981), 
Interview with the Vampire (Neil 
Jordan, 1994), The Island of Dr. Mo-
reau (John Frankenheimer, 1996), 
Pearl Harbor (Michael Bay, 2001) en 
Constantine (Francis Lawrence, 
2005). Visual effects voor Invaders 
from Mars (Tobe Hooper, 1986), 
Congo (Frank Marshall, 1995), The 
Ghost and the Darkness (Stephen 
Hopkins, 1996), Mousehunt (Gore 
Verbinski, 1997), End of Days (Hy-
ams, 1999), Galaxy Quest (Dean Pa-
risot, 1999), Terminator 3: The Rise 
of the Machines (Jonathan Mostow, 
2003), Big Fish (Burton, 2003), Iron 
Man (Jon Favreau, 2008) en het nog 
niet voltooide Terminator Salvation: 
The Future Begins (McG, 2009). 
Winston regisseerde de horrorfilm 
Pumpkinhead (1988) en Michael 
Jacksons 38 minuten durende clip 

Ghosts (1997).

50 Skrien augustus

Het Schimmenrijk, de live uitvoering van The Big Sleep, is op vakantie en keert in september 
weer terug. Meer informatie in de volgende Skrien.

Sydney Plollack

Dino Risi

Stan Winston
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Negentiende Beeld voor Beeld Festival 2008

Eregast was de tachtigjarige Luc de Heusch, de 
befaamde Belgische antropoloog en filmmaker die 
in 1947 zijn carrière begon als assistent bij Henri 
Storck. De Heusch maakte documentaires over Afri-
ka, maar even zo goed documentaireportretten van 
kunstenaars als René Magritte en James Ensor. In 
een kort retrospectief waren enkele van zijn films te 
zien, zoals A Republic Gone Mad: Rwanda 1894/1994 
(1996). Daarnaast ging Luc de Heusch: Wild Thinking 
(2007) in Nederlandse première, een degelijke en 

fantasierijk gemonteerde documentaire van Karine 
de Villers over leven en werk van De Heusch. De film 
ontstijgt het rechttoe rechtaan-recept van pratende 
hoofden die herinneringen ophalen en stelt wezenlij-
ke vragen die uit de mond van De Heusch absoluut 
overtuigend klinken: ‘Waarom vliegen de meeuwen? 
Waarom? Voor wie?’ Voor niets en niemand, en dat 
geldt voor ieder levend wezen, ook voor de mens, vat 
De Heusch samen. Het enige dat de antropoloog en 
documentairemaker rest is de mensheid in al zijn 
hoogte-en dieptepunten observeren, om zo een 
beter begrip te ontwikkelen voor diverse samenle-
vingen en culturen.
De keuze om Wild Thinking te vertonen getuigt van 
de heldere visie van festivaldirecteur Eddy Appels. 
Beeld voor Beeld wil bijdragen aan een beter begrip 
van verschillende manieren van samenleven en 
‘vooringenomen beelden over landen en culturen 
nuanceren’. In de overige programmering is dit ook 
consequent doorgevoerd. Zo was het hoofdthema dit 
jaar ‘fringes of Europe’ dat onbekende kanten 
belichtte in de actuele discussies over nieuwe en 
aspirant EU-landen, op het festival vertegenwoor-
digd door Roemenië en Turkije. 
Hiphopistan: Representing Locality in a Global City 
(Cigdem Akbay, 2006) en She-J (Elvan Kivilcim, 2007) 
geven een verrassend beeld van jongeren- en 
muziekcultuur in Istanbul. Hiphopistan volgt rappers 
en breakdansers. She-J volgt twee vrouwelijke dj’s; 
de alter-ego’s DJ Beyza uit Istanbul en de Neder-

landse DJ Dame. Aardige documentaires als je geïn-
teresseerd bent in deze subculturen of de stad 
Istanbul, maar beide filmmakers slagen er niet in 
om de personages uit te diepen. Zij zijn gekortwiekt 
tot geïnterviewden. Alleen DJ Beyza komt tot leven 
en smaakt naar meer.
Diepgravender was Close-up Kurdistan (2007). De 
Koerdische regisseur Yüksel Yarvuz verbindt hierin 
zijn persoonlijke geschiedenis aan het Turks-Koer-
dische conflict. Een onuitputtelijke schat aan perso-
nen uit diverse lagen van de Koerdische en Turkse 
bevolking passeert de revue, zoals een kritische 
Turkse socioloog die zeventien jaar lang in gevan-
genschap leefde, een Turkse militair, Koerdische 
vluchtelingen en een guerillastrijdster. De film toont 
een totaal ander Turkije dan het moderne en gemê-
leerde Istanbul uit She-J en Hiphopistan: een milita-
ristisch georiënteerde staat die Turks nationalisme 
ademt. Als kijker voel je de intensieve research die 
aan het draaien vooraf is gegaan, maar dat is ook de 
zwakte van de film. 104 minuten zeer gedetailleerde 
relazen van steeds weer andere personen schieten 
soms hun doel voorbij.
Discussies over toetreding van nieuwe landen tot de 
EU gaan vaak over (de angst voor) nieuwe migranten 
naar West-Europa. Maar in de films over Roemenië 
zien we de invloeden op het land zelf en de mensen 
die daar juist achterblijven. Bjorn Reinhardt volgt in 
Mehr oder weniger (2007) en Obcina (2007) markan-

te outcasts, verarmde boeren in de geïsoleerde ber-
gen en dalen van Transylvanië. De openingsscène 
van Mehr oder weniger is onvergetelijk. In omge-
ploegde aarde zien we een mager oud mannetje, 
leunend op een hark. Dan opeens komt een andere 
man, de filmmaker, het beeld in lopen. Reinhardt 
moet knielen om op ooghoogte met het mannetje te 
praten; hij blijkt een soort dwerg te zijn. ‘Wanneer 
ben je geboren Grigori?’ ‘Op de achtentwintigste’ 
‘Van welke maand?’ ‘Achtentwintig’ ‘De achtentwin-
tigste van welke maand?’ ‘Achtentwintig van Pasen. 
Soms is dat in april, soms mei.’ Hoewel de montage 
en daarmee het ritme hier en daar wat willekeurig 
aandoen, is Reinhardts manier van vragen stellen 
onbevangen en zijn zijn hoofdpersonen uniek. Zijn 
bitterzoete films documenteren een archaïsch Euro-
pa, van mensen die amper in hun eigen habitat over-
leven en al helemaal het onderspit zouden delven in 
het nieuwe Europa. Evenals uit de andere films over 
Roemenië en Turkije ontstaat het complexe beeld 
van een Europese lappendeken, waar toetreding tot 
de EU voor sommigen maar niet voor iedereen een-
wording en welvaart betekent. 
De mooiste film dit jaar was Surya (2007) van de Bel-
gische Laurent van Lancker, een wonderlijk meng-
sel van documentaire, beeldende kunst, poëzie en 
muziek. De camera en montage nemen de kijker 
mee op een visuele odyssee van een vertelling langs 
allerlei culturen in België, Slowakije, Turkije, Syrië, 
Iran, India, Nepal, China en Vietnam. Verhalenvertel-
lers ter plaatse rijgen hun kralen aan een ketting-
verhaal over de ‘naamloze Nemo’, een uitgangspunt 
dat speciaal voor de film bedacht werd. Nemo is op 
zoek naar zijn naam, oftewel naar zichzelf en de zin 
van het bestaan. Zo vaag als dit zou mogen klinken, 
zo virtuoos is dit gegeven uitgewerkt in een collage 
van beelden, kleuren, foto’s, geluiden en muziek. 
Vertellers, zangers en musici borduren het verhaal 
verder vanaf het punt waar hun voorganger is geëin-
digd. Van Lancker heeft heel goede mensen voor de 
camera gekregen, zoals leden van de Istanboelse 
groep Babazula, de oogverblindende Indiase zange-
res Ritu Verma en de Chinese hiphopgroep Gumbo.
Met een grenzeloze verbeelding weet Van Lancker 
totaal verschillende plaatsen, personen en culturen 
met elkaar te verbinden en voelbaar te maken dat 
hoe verschillend culturen ook mogen zijn, de mens-
heid uiteindelijk toch eenzelfde taal spreekt en 
dezelfde levensvragen stelt. Toch is Surya geen 
zware of moraliserende film. Een punt van kritiek 
zou kunnen zijn dat de maker zelf een verhaal heeft 
verzonnen als uitgangspunt van zijn documentaire. 
Waren ‘authentieke’ verhalen niet veel beter 
geweest? Voor antropologen zou dit een probleem 
kunnen zijn, maar voor de filmliefhebber hoeft dat 
niets uit te maken. Surya concentreert zich juist door 
zijn vorm optimaal op de essentie van verhalen ver-
tellen. Elk mens vertelt uiteindelijk hetzelfde ver-
haal, alleen op een andere, een eigen wijze.

Voor een overzicht van de hele programmering 2008: 
www.beeldvoorbeeld.nl

In het Tropentheater te Amsterdam beleefde het Beeld voor Beeld Festival onlangs 
zijn negentiende editie. Van oorsprong een festival voor visuele antropologie, inmiddels 

uitgegroeid tot Documentary Festival on Culture and Representation.
Nana Jongerden

Luc de Heusch

Borduren aan Europese lappendeken

Novi Sad ligt zo’n tachtig kilometer ten noorden van 
Belgrado, op weg naar Boedapest. Met de trein kun 
je vanuit Novi Sad ook naar Athene, Istanbul en Mos-
kou, per boot kun je zelfs over de dominerende 
Donau naar Wenen varen. Een centraal knooppunt in 
de Balkan, met een niet grote (een dikke 300 duizend 
inwoners) maar behoorlijk multiculturele gemeen-
schap . Veel bossen en kastelen, een prachtig cen-
trum met veel terrassen en een kwieke bevolking 
met opmerkelijk mooie jongedames, aan wier vrolij-
ke stemming niet te merken valt dat de stad door de 
eeuwen heen door vele machtshebbers bezet werd. 
Evenmin is te zien dat in 1999 vliegtuigen van de 
NAVO de bruggen kapot maakten. Oud, fris en ener-
giek tegelijk.
Er zijn nogal wat kleine en grote festivals, met als 
jaarlijks hoogtepunt sinds 2000 het Exit popfestival, 
dat 200 duizend bezoekers trekt. Na een proef vorig 
jaar met Servische films is er dit jaar een internatio-
naal filmfestival bijgekomen. De binnenstad werd 
omgedoopt in Cinema City en met vier theaters en 
drie openluchtbioscopen is er plek zat om 135 films 
te vertonen, onderverdeeld in veertien program-
ma’s, met als hoekstenen de internationale en natio-
nale competities. Het festival trok 55 duizend bezoe-
kers, een gezonde basis om door te gaan. De organi-
satie is in handen van de mensen die ook het Exit 
muziekfestival maken en dat was te merken: alles 
liep op rolletjes en in deze ideale omstandigheden 
kan Novi Sad zich snel ontwikkelen tot een heel leuk 
en interessant filmfestival, het beste in de regio.
Alleen moet er wel voor gekozen worden om de 

internationale competitie op te krikken en de natio-
nale een beetje in te dempen. Want de balans was 
zoek tijdens de slotceremonie. Voor de twaalf inter-
nationale films waren slechts maximaal twee prij-
zen beschikbaar (die bovendien ook door een natio-
nale film gewonnen konden worden) tegenover liefst 
acht voor de zeven Servische producties, terwijl de 
kwaliteit omgekeerd evenredig was. In de nationale 
competitie werd de hele nationale jaaropbrengst 
vertoond en die was van een bedroevend niveau. Het 
merendeel van de films weerspiegelde het Servi-
sche imago van vechten en zuipen, meestal in aard 
en vorm volgens de dramataal van televisie, of in 
onbeheerste structuurloosheid. Met een uitzonde-
ring: Love and Other Crimes, van Stefan Arsenijevic, 
een naam om te onthouden. De eenendertigjarige 
regisseur won in 2003 een Gouden Beer en een 
Oscar-nominatie voor de korte film (A)Torzija en 
kreeg een maand voor Novi Sad al de regieprijs in 
Sofia met deze eerste lange film. 
Centrale figuur in Love and Other Crimes is Anica 
(een solide rol van de vooral in Duitsland werkende 
Anica Dibra), het liefje van een gangster die van plan 
is het uitzichtloze  kruimelcriminele milieu te verla-
ten. We volgen de laatste dag voor haar vertrek, 
waarop een gangsteroorlogje uitbreekt, de adjunct 
van de gangsterbaas Anica opeens zijn liefde ver-
klaart en diens gesloten dochtertje dreigt van het 
dak te springen, terwijl constant en tot vervelens toe 
de Mexicaanse topsong Besame Mucho klinkt. Stijl-
vast en met onderkoelde zwarte humor penseelt 
Arsenijevic het portret van een maatschappij in de 

overgang naar een weinig hoopgevende en onzekere 
toekomst. Een kleine, beloftevolle film, typisch een 
festivalwinnaar her en der.
In de internationale competitie drie films uit Rotter-
dam: de psychologische thriller Nothing Personal 
van de Russische Larisa Sadilovade, de stijlvolle 
Zweedse vampierfilm Let the Right One In en jawel, 
Shanghai Trance van David Verbeek. Opnieuw viel 
Shanghai Trance buiten de prijzen, want ook hier 
waren een paar juryleden die er niets van begrepen, 
het allemaal te traag en te vaag vonden en de zwak-
ke punten aangrepen  om hun gebrek aan cinema-
gevoel te maskeren. Maar net als in Rotterdam werd 
Verbeek opgemerkt als een veelbelovend talent. Via 
dit soort festivals begint zijn naam toch internatio-
naal een klank te worden. De jury koos unaniem voor 
Ballast van de Amerikaan Lance Hammer, die de 
regieprijs in Sundance won, niets deed in de compe-
titie van Berlijn, maar niet had misstaan in de Tiger-
competitie van Rotterdam.
Het programma zou er beter van worden als de 
selecteurs nog gretiger uit de Rotterdambak zouden 
graaien en vooral ook eens wat Aziatisch handwerk 
zouden selecteren, want dat ontbrak in Novi Sad, 
behoudens een retrospectief van de Koreaanse 
meester Lee Chang-dong.
Makkelijk genoeg om het niveau de volgende keer 
een paar etages hoger te trekken. Dat er in Servië 
geen goede films worden gemaakt, kun je een festi-
val niet verwijten, maar het is een misvatting dan 
maar alle rommel op tafel te gooien met de gedach-
te dat je als Servisch festival een taak hebt buiten-
landse gasten te interesseren voor de nationale 
cinema. Die komen op deze manier alleen maar 
thuis met de conclusie dat er in Belgrado helemaal 
niets gebeurt als Goran Paskoljovic niets heeft 
geproduceerd, want het geloof in de andere voorma-
lige grootmeester Emir Kusturica is allang verloren.Mehr oder weniger

De tweede stad van Servië wil een permanente festivalstad worden. Er is al veel muziek  
en de eerste poging tot een internationaal filmfestival was veelbelovend.
Peter van Bueren

Te veel Servië, te weinig Rotterdam
Het eerste Novi Sad 

Love and Other Crimes

Let the Right One In

Shanghai Trance
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43ste Karlovy Vary International Film Festival

Milos Forman verpulvert er zijn medicijnen mee, 
Danny DeVito gebruikt het om een rinkelende tele-
foon van het nachtkastje te stoten en bij Harvey Kei-
tel lieten ze het beeldje met de kristallen bol tijdens 
de prijsuitreiking op zijn voet flikkeren.
Prachtige staaltjes zelfspot, de festivaltrailers van 
de 43ste editie van Karlovy Vary. Er is beslist lef voor 
nodig om je belangrijkste prijs, de Crystal Globe, als 
ordinair gebruiksvoorwerp neer te zetten en niet als 
belangwekkend prestigeobject. Behalve ironisch zijn 
de filmpjes ook nog eens bitterzoet. Forman is ziek, 
Keitel gewond en DeVito heeft slaapproblemen. 
Sterren op hun retour. Langs welke communicatie-
afdeling van een Nederlands festival was dit idee ooit 
gekomen?
De trailers staan in feite symbool voor veel van de 
films die in het Tsjechische kuuroord, zo’n 150 kilo-
meter ten westen van Praag, te zien zijn. Het festival 
selecteert in de regel op zwart en heel vaak op zwar-
te humor. Ook voor de hoofd- en de ‘East of the 
West’-competitie, waarin een rode draad dus 
gemakkelijk te ontdekken viel. Ongetwijfeld hebben 
de festivalvoorkeuren te maken met het Oost-Euro-
pese levensgevoel, dat de tragische kanten van het 
bestaan met zwarte spot benadert.

B-categorie
Tot zover het goede nieuws. Want kwalitatief stelden 
de belangrijkste programma’s teleur. De hoofdcom-
petitie, het publicitaire paradepaardje, is eigenlijk al 
jaren het zorgenkindje van het festival. Karlovy Vary 
worstelt met de verplichting die de prestigieuze A-
status met zich meebrengt om alleen internationale 
premières te selecteren, waardoor het zit opge-
scheept met de schrale B-categorie. Het beste gaat 
immers naar Cannes, Venetië en Berlijn. 
Maar de oogst was dit jaar wel bijzonder mager. Zo 
horen de in soapstijl geschoten Pretextos (Silvia 
Munt) en La vérité ou presque (Sam Karmann) 
gewoon niet thuis in de competitie van een belang-
rijk filmfestival, terwijl Dr. Alemán (Tom Schreiber), 

Il mattino ha l’oro in bocca (Francesco Patierno) en 
The Guitar (het regiedebuut van Robert Redfords 
dochter Amy) vergeten kritische kanttekeningen te 
plaatsen bij hun protagonist, terwijl daar alle aanlei-
ding toe is. En uit een bloeiend filmland als China 
moet, zelfs voor Karlovy Vary, iets beters te halen 
zijn dan het sentimentele migratiedrama The Shaft 
(Zhang Chi).
De twee Tsjechische inzendingen voldeden niet aan 
de hoge verwachtingen. Petr Zelenka heeft in het 
verleden goede dingen laten zien met het in Rotter-
dam met een Tiger gelauwerde Knoflíkári (1997) en 
het Crystal Globe winnende Year of the Devil (2002), 
maar weet zijn verhaal over de repetities voor een 
theaterstuk naar de beroemde roman van 
Dostojevski geen moment tot cinema te verheffen. 
The Karamazovs blijft een soort registratie van toneel 
voor televisie, waarbij de opzichtige constructie  
(verschillende op elkaar gestapelde werkelijkheids-
niveaus, die steeds meer door elkaar gaan lopen) 
iedere emotionele betrokkenheid belemmert. Weinig 
verrassend was Night Owls van Michaela Pavlátová, 
een oubollige, wat brave coming-of-age film over een 
chagrijnig puberkind dat zichzelf en haar omgeving 
moet leren accepteren.
Wie durfden er wel te vertrouwen op de kracht van 
het filmbeeld? De beklemmende, vakkundig 
gemaakte, maar ook wat clichématige western-
thriller Terribly Happy van Hendrik Ruben Genz, de 
winnaar van de competitie, en de ironische, vernuf-
tig opgebouwde Hongaarse detective The Investiga-
tor van Attila Gigor. En de sterke Tsjetsjenië-film 
Captive (Crystal Globe voor beste regie) met als 
hoogtepunt een tergend lange scène waarin twee 
soldaten en hun gevangene in de stromende regen 
tegen een modderige berghelling opklauteren. Alle 
grijstinten vervloeien tot een bijna egaal, grauw 
geheel. Ook in de rest van de haast documentair 
gedraaide film over de funeste invloed van oorlogs-
voering op intermenselijke relaties, bewijst regis-
seur Aleksej Utsjitel, geholpen door het desolate, 

dreigende landschap, een goed oog te hebben voor 
visuele patronen.

Muntean
Geen interessante ontwikkelingen in de Oost-Euro-
pese cinema, afgaande op de ‘East of the West’-
competitie, die pretendeert het beste van het afgelo-
pen jaar uit die regio te verzamelen. Of het moet 
Boogie van Radu Muntean zijn, al mag de constante 
kwaliteit van de Roemeense ‘new wave’ geen verras-
sing meer heten. De film, gedraaid in de inmiddels 
typerende langgesponnen shots waarin het kader 
nauwelijks verandert, mist de strakke, zelfbewuste 
regiehand van het meesterwerk 4 maanden, 3 
weken, 2 dagen (2007) van landgenoot Cristian Mun-
giu, maar het verhaal, over de moeizame stappen op 
het volwassenenpad van een mannelijke dertiger, is 
weer uit het leven gegrepen.
Nee, voor de echt goede films moest je uitwijken 
naar de bijprogramma’s Another View, Horizons en 
vooral Open Eyes, een verzameling hoogtepunten uit 
Cannes. Daarin zaten onder meer de Gouden Palm 
winnende, prachtige nieuwe films van de Dardenne-
broertjes (La Silence de Lorna, een van hun beste) en 
Nuri Bilge Ceylan (Three Monkeys, zijn allerbeste), 
en daarnaast het Vlaamse, gewaagd-groteske Aan-
rijding in Moskou en het ruwe maffiaepos Gomorra, 
een nieuwe dimensie in het hand-held filmen.
Verder waren er retrospectieven van oude meesters 
Nicolas Roeg en Arturo Ripstein en een overzichts-
programma met recente Nederlandse films, waar-
onder Guernsey (Nanouk Leopold), Forever (Heddy 
Honigmann) en Nadine (Erik de Bruyn). Genoeg te 
genieten dus, en Karlovy Vary blijft, de hoofdcompe-
titie daargelaten, dan ook een aanrader op de over-
volle festivalkalender. Niet in de laatste plaats van-
wege de bezoekers. Praagse filmstudenten en back-
packers uit heel Europa zorgen voor een gezellige, 
uitbundige sfeer in en om de foeilelijke centrale 
festivallocatie, het grauwe Oostblokhotel Thermal. 
In de zalen wordt om het hardst gelachen en 
geklapt, iedere avond is er wel ergens een feestje en 
het kost allemaal geen drol. Een bioscoopkaartje 
heb je voor twee euro, een pizza voor vijf, een bed 
vanaf twintig.
Het nostalgie ademende spastadje, volgens archi-
tect Le Corbusier een verzameling kleurrijke cakes, 
is bovendien een stijlvolle festivallocatie, die het 
glitter-en-glamourfeest dat Karlovy Vary graag wil 
zijn extra cachet geeft. Iedere dag gaat er wel een 
rode loper uit – dit keer voor oudgedienden Robert 
De Niro, Danny Glover en Armin Mueller-Stahl, en 
voor Christopher Lee, die een speciale Crystal Globe 
in ontvangst mochten nemen.
De nadruk op filmsterren en het pretparkachtige 
karakter van het stadje vloeken op een vreemde 
manier met de films, die hoofdzakelijk gaan over het 
rauwe alledaagse bestaan. Het kost moeite om het 
ellendige leven van de Albanese Lorna niet in no 
time te vergeten, als je voor je gevoel uit de zaal 
rechtstreeks de Efteling instapt. Het is een kleine 
smet op het verder zo sprankelende, energieke 
‘Cannes van het Oosten’.
Niels BakkerBoogie  

Het beste zit in de bijprogramma’s
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Savage Grace Op tweederde van 
Tom Kalins Savage Grace komt eindelijk de 
sleutelscène. Een vrouw, gespeeld door een 
geweldige Julianne Moore, ligt in bed met haar 
jongere minnaar. Eigenlijk is hij dat niet eens, 
hij is haar gigolo en bovendien homoseksueel. 
Dan komt haar zoon de kamer binnen en kruipt 
bij hen in bed. Via de minnaar, die in het midden 
ligt, hebben moeder en zoon seks met elkaar. 
Niet direct, maar in feite doet het lichaam van de 
derde er amper toe.

De film ademt tot dan toe al overduidelijk een 
incestueuze en homo-erotische sfeer, maar het 
merkwaardige en waargebeurde verhaal van 
ene Barbara Daly wordt door regisseur Kalin 
mechanisch verteld als ‘en toen, en toen’. De 
flamboyante, cinematografische pracht en hel-
dere structuur van zijn vorige speelfilm Swoon 
(1992) ontbreken dit keer: bijna plichtmatig 
sleurt Kalin je van de ene gebeurtenis naar de 
andere. Daardoor kan het je weinig schelen wat 
er nu eigenlijk met deze Barbara en haar andro-
gyne zoon aan de hand is. Dat hun relatie vanaf 
het begin verziekt is (waarbij in het midden blijft 
wie het meest afhankelijk is van wie), wordt 
slechts ‘verteld’, niet ‘getoond’. Soms met een 
voice-over, nooit op een filmisch bijzondere 
manier. Alsof het boek waarop Kalin zijn verhaal 
baseerde hem in de weg heeft gezeten. Het 
maakt Savage Grace, met zijn realistische 
decors en oerdegelijke opbouw, vooral een beet-
je saai.
Als Kalin een minder verhalende stijl had geko-
zen, had hij zich waarschijnlijk beter thuis 
gevoeld in zijn eigen film. Dan had hij abstracter 
kunnen werken en zijn bizarre verhaal een bete-
re context kunnen geven. Het is vervelend voor 
Barbara en haar zoon dat het tussen hen uitein-

delijk zo ongezellig werd. Maar wat kan het ons 
schelen? Wie dondert het wat? Het enige wat 
klopt is Moore’s spel. Maar dat doet het waar-
schijnlijk overal.
Tegen het einde, wanneer het treurige, ellendige 
stel er na talloze verhuizingen niet gelukkiger op 
is geworden, neemt de moeder haar zoon op de 
sofa. Simpel, door haar rokken op te tillen en 
hem te bestijgen. Even later maakt zoonlief een 
einde aan de voor hem verstikkende relatie. 
Maar dat hij die zo ervoer, blijkt pas in die voice-
over en in een tekst vlak voor de aftiteling begint. 
En dat is rijkelijk laat.
Die tekstjes vertellen bovendien zo veel idioots, 
dat het nog extra vreemd wordt dat Kalin in het 
begin zo treuzelt om iets van de gevoelens ach-
ter de relatie te verduidelijken. Als een langeaf-
standsloper die zich in het begin van de race te 
veel heeft ingehouden en dan bij de veel te laat 
ingezette eindsprint op zijn bek gaat. 
Gerlinda Heywegen

Verenigde Staten 2007 regie Tom Kalin scenario Howard A. 
Rodman camera Juan Miguel Azpiroz montage John F. Lyons 
geluid Juan Borrell production design Victor Molero productie 
Pamela Koffler, Iker Monfort, Katie Roumel en Christine Vachon 
distributie A-Film duur 96’ met Julianne Moore Stephan Dillane, 
Eddie Redmayne

Keane William Keane zit in elk 
shot van deze film. Een man die rade-
loos op zoek is naar zijn verdwenen 
dochtertje. Het is een intense, gewel-
dige hoofdrol van Damian Lewis – een 
acteur van wie het gezicht bekender is 
dan de naam.
Zijn bekendste hoofdrol speelde Lewis 
in de televisieserie Band of Brothers 
(2001); met Keane geeft hij een dwin-
gend visitekaartje af. Hij leent zijn 
bleke huid en rossige haar aan de ner-
veuze vader, die geestelijk ontspoord 
rond een treinstation scharrelt waar 
‘vorig jaar september’ – dus maanden 
eerder – zijn dochtertje verdween.
Dat Keane voortdurend tegen zichzelf 
prevelt stoort in eerste instantie als 
vertelvorm  – het is een soort hardop 
uitgesproken voice-over – maar Lewis 
maakt er snel iets vanzelfsprekends 
van. Dat alleen al is een prestatie.
Keane staat er alleen voor; een tele-
foontje suggereert dat zijn vrouw hem 
niet wil spreken. Als hij later, in zijn 
smoezelige hotel, een moeder met 
haar dochtertje treft, verrast het niet 
dat hij naar hen toetrekt en ook niet 
dat hij daaraan een zekere rust en sta-
biliteit ontleent. Maar omdat hij onder-
huids zo gespannen blijft en omdat wij 
weten dat de moeder niet weet dat hij 
zijn dochtertje zoekt, blijft deze feel-
good kant van het verhaal schuilgaan 
onder een angstaanjagende dreiging – 
die des te sterker is omdat zijn Ersatz-

dochtertje zo verbluffend naturel 
wordt gespeeld door de destijds acht-
jarige Abigail Breslin, die twee jaar 
later een Oscar-nominatie zou krijgen 
voor haar hoofdrol in Little Miss 
Sunshine (Jonathan Dayton en Valerie 
Faris, 2006).
Mooier nog dan deze sensitieve, onge-
makkelijke driehoeksontmoeting is 
Lewis’ portrettering van Keane als hij 
alleen is. Uit alles blijkt dat Keane pro-
beert om op de een of andere manier 
enige grip op zijn leven te krijgen. Door 
zichzelf steeds – en soms streng – toe 

te spreken, door het ene na het andere 
paranoïde theorietje te verzinnen (als 
hij maar iets kan doen, als hij maar 
een kortetermijndoel heeft), door coke 
te snuiven of een biertje te drinken – 
niet om de werkelijkheid te ontvluch-
ten, maar juist om zich eraan vast te 
klampen.
Het beweeglijke camerawerk, dat zich 
vaak aan Keane’s gezicht vastkleeft, is 
vergeleken met dat van de gebroeders 
Dardenne, maar er is een wezenlijk 
verschil: waar de Dardennes de kijker 
verbinden met de objectieve fysiek van 

hun hoofdpersoon, dwingt Kerrigan 
ons in de subjectieve geestesgesteld-
heid van Keane. Zijn camerawerk is 
nerveuzer, onlogischer en meer op het 
gezicht gericht. De reden is duidelijk: 
Keane’s probleem bevindt zich in zijn 
binnenwereld. Misschien zelfs hele-
maal, want hoe weten we of hij zich de 
ontvoering – of zelfs het dochtertje – 
niet inbeeldt?
Lodge Kerrigan hanteerde deels 
dezelfde thematiek voor zijn doorbraak 
Clean, Shaven uit 1993, over een schi-
zofrene man die zijn dochtertje pro-
beert terug te krijgen uit een adoptie-
gezin. Daarna maakte hij In God’s 
Hands, ook een film over kinderkid-
napping; daarvan raakte echter het 
negatief onherstelbaar beschadigd. 
Kerrigan schreef vervolgens een 
geheel nieuw script rond hetzelfde 
thema. De intensiteit van dat script 
heeft wellicht iets te danken gehad aan 
deze onbedoeld lange voorbereiding. 
Het zou vervolgens nog eens vier jaar 
duren voordat Keane – dankzij distribu-
teur De Filmfreak – eindelijk in de 
Nederlandse bioscoop verscheen.
Kees Driessen

Verenigde Staten 2004 regie en scenario Lodge 
Kerrigan camera John Foster montage Andrew 
Hafitz geluid Larry Blake production design Petra 
Barchi productie Andrew Fierberg distributie De 
Filmfreak duur 100’ met Damian Lewis, Abigail 
Breslin, Amy Ryan, Liza Colón-Zayas, John Tormey Grace is Gone De 

bevrijdingsoorlog in Irak is niet 
uitgedraaid op de reclame voor het 
Amerikaanse oorlogsbedrijf die 
de voorstanders zich ervan had-
den voorgesteld. Vraag is hoe een 
rechtgeaarde Amerikaanse patriot 
daarop reageert. In Grace is Gone 
met een even leugenachtige als 
goedbedoelde vlucht.
Het sympathieke en bij vlagen senti-
mentele drama drijft op de acteer-
prestaties van John Cusack als Stan-
ley Phillips. Zelf wilde hij ooit met zo 
veel geweld bij het Amerikaanse 
leger dat hij de keuringsartsen voor 

het lapje hield, maar toen zijn 
beperkte gezichtsvermogen aan het 
licht kwam, werd hij van de opleiding 
verwijderd. Hij hield er wel zijn vrouw 
aan over, plus twee dochtertjes. Nu 
is Stanley chef van een winkel in 
huishoudelijke artikelen. Op een dag 
komt het bericht dat zijn vrouw, die 
wel het voorrecht kreeg haar vader-
land te dienen, in Irak bij een aanslag 
om het leven is gekomen.
Ongelovig staart Stanley voor zich 
uit, maar hij herpakt zich als zijn 
dochtertjes van school komen. 
Samen gaan ze naar dat educatieve 
pretpark in Florida, waar de jongste 

al zo lang om zeurde. Spijbelen mag 
opeens. Onderweg houden ze een 
tussenstop bij Stanley’s broer, die 
sceptischer tegenover de morele 
superioriteit van de VS staat. Zodra 
z’n broer doorheeft wat er loos is, 
gaat Stanley met z’n dochters verder 
op pad. Het moment van de waarheid 
komt echter onvermijdelijk dichter-
bij.
De film past binnen een reeks waarin 
de Amerikanen het nog altijd voor-
tetterende Irak-debacle trachten te 
verwerken (zie Skrien 3, mei 2008). 
Het omzichtige mededogen met 
militaristische Amerikanen die 
gaandeweg inzien dat oorlog geen 
pretje is, onderstreept dat in Ameri-
ka de tijd nog niet rijp is de Irak-
missie af te doen als een misdadig 
en krankzinnig idee. Het blijft voor-
alsnog een integere dwaling. Maar 
het begin is er.
Paul van de Graaf

Verenigde Staten 2007 regie en scenario James 
C. Strouse camera Jean-Louis Bompoint mon-
tage Joe Klotz geluid Tom Efinger muziek Clint 
Eastwood productie John Cusack, Grace Loh, 
Daniela Taplin Lundberg, Galt Niederhoffer en 
Celine Rattray distributie Paradiso duur 85’ met 
John Cusack, Shélan O’Keefe, Gracie Bednarczyk, 
Alessandro Nivola

Factory Girl Het is een 
mooie ironie. Of misschien is het 
niet eens ironisch, maar volstrekt 
logisch: Andy Warhol, de man die 
met eindeloze reproducties iconen 
maakte van in Amerika beroemde 
beelden, die ofwel geen artistieke 
inhoud hadden (Campbell’s Tomato 
Soup) ofwel hun inhoud door de 
repetitieve afbeeldingen en sim-
pele inkleuringen verloren (Mao), 
is inmiddels zelf een eindeloos 
gerepliceerd clichébeeld geworden. 
De Warhol van acteur Guy Pearce 
en regisseur George Hickenlooper 
(vooral bekend als coregisseur 
van Hearts of Darkness, 1991, de 
making-of van Francis Ford Coppo-
la’s Apocalypse Now, 1979) heeft dan 
ook geen inhoud meer. Hij is een vol-
strekt oppervlakkige figuur, egocen-
trisch, murmelend, een wandelende 
witte pruik met een zonnebril op. 
De vraag is alleen: had de originele 
Warhol al geen inhoud of is hij die 
door alle reproducties kwijtgeraakt?
Warhol is de meest opvallende, maar 
niet de centrale figuur van de film, 
die is gebaseerd op ware gebeurte-
nissen. Het meisje uit de titel is rijke-
luisdochter Edie Sedgwick (gespeeld 
door Sienna Miller), die niet breekt 

met haar klootzak van een vader 
omdat ze zijn geld nodig heeft voor 
drugs en aan Warhols werkplaats 
The Factory, in de film tenminste, 
niet veel meer bijdraagt dan haar 
mooie look, met grote zwartomran-
de ogen en een modern kapsel. Ook 
een vrij inhoudsloos persoon, dus, 
net als de Dylaneske rockmuzikant 
op wie ze verliefd wordt. Die spreekt 
weliswaar met serieuze blik over 
inhoud en echtheid en wereldproble-
men, maar kickt op camera’s en 
schrikt terug voor hoffelijkheid of 
zelfreflectie. Alles vlot gemonteerd 

en soepel in beeld gebracht, dat wel. 
Vorm zonder inhoud: Warhol zou 
tevreden zijn.
Kees Driessen

Verenigde Staten 2006 regie George Hickenloo-
per scenario Captain Mauzner camera Michael 
Grady montage Dana E. Glauberman en Michael 
Levine geluid Dan Edelstein muziek Ed Shear-
mur production design Jeremy Reed productie 
Kimberly C. Anderson, Morris Bart, Aaron 
Richard Golub, Malcolm Petal en Holly Wiersma 
distributie BFD duur 99’ met Sienna Miller, Guy 
Pearce, Hayden Christensen, Jimmy Fallon, 
Jack Huston, Armin Amiri, Tara Summers, Mena 
Suvari, Shawn Hatosy, Beth Grant

Julia In 1998 maakte regis-
seur Erick Zonca een verplet-
terende indruk met La vie rêvée 
des anges. Tien jaar (en één 
televisiefilm) later keert hij terug 
in de bioscoop met Julia, een 
film over een alcoholica die haar 
grip op het leven verliest en op 
gewelddadige manier probeert 
haar lot opnieuw in handen te 
krijgen.
Door een reeks gebeurtenissen, 
die ze wel veroorzaakt maar nau-
welijks onder controle heeft, 
belandt een negen jaar oud ventje 
in haar gezelschap. Maar als 
alcoholica heeft Julia met nie-
mand een waarachtige band – 
zelfs niet met haar enige overge-
bleven echte vriend Mick. Het 
script is intelligent genoeg om 
haar niet opeens te vervullen van 
opwellende moedergevoelens: 
ook tegen het jongetje blijft Julia 
egoïstisch, agressief en gevoel-
loos.
Het verhaal en de ruwe filmstijl 
doen enigszins denken aan John 
Cassavetes’ Gloria (1980); regis-
seur Zonca noemt de Amerikaan-
se auteur een van zijn inspirato-
ren. Als hoofdrolspeelster castte 
hij Tilda Swinton. Haar ijle, etheri-
sche schoonheid maakt aanne-
melijk dat Julia, ondanks haar 
alcoholisme en verlopen uiterlijk, 
toch voldoende mannen in bed 
kan krijgen – haar manier om de 
tijd door te brengen en aan wat 
geld te komen.
Ondanks het talent van regisseur 
en actrice is Julia geen goede film 
geworden. De voornaamste reden 
is dat er zo veel externe factoren 
zijn die Julia voortbewegen, van 
de alcohol tot de onverwachte 
gevolgen van haar eigen gedrag, 
dat het onmogelijk wordt nog met 
haar mee te leven. Zonca wilde, 
vertelde hij in interviews, een 
personage maken zonder motiva-
tie en een film zonder moraal. Dat 
is hem in grote lijnen gelukt (hoe-
wel hij die consequente houding 
tegen het einde deels loslaat). 
Alleen geeft hij niets anders om 
ons bij het verhaal te betrekken.
Kees Driessen

Frankrijk/Verenigde Staten/Mexico/België 
2008 regie Erick Zonca scenario Aude Py en 
Erick Zonca camera Yorick Le Saux montage 
Philippe Kotlarski geluid Gert Janssen pro-
duction design François-Renaud Labarthe 
productie Bertrand Faivre en François Mar-
quis distributie Cinéart duur 138’ met Tilda 
Swinton, Saul Rubinek, Kate del Castillo, 
Aidan Gould, Jude Ciccolella, Bruno Bichir, 
Horacio Garcia Rojas, Kevin Kilner, John 
Bellucci
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Als toegewijd lezer van Tolkiens trilogie The Lord 
of the Rings kan Martin Barker geen waardering 
opbrengen voor de verfilming uit 2001-2003 door 
regisseur Peter Jackson. Maar als filmweten-
schapper, verbonden aan de universiteit van 
Aberysthwyth, is Barker gefascineerd: de avon-
turen van hobbit Frodo vinden overdonderende 
weerklank in de populaire cultuur. Wereldwijd 
wordt er voor drie miljard dollar aan bioscoop-
kaartjes verkocht. Kinderen, ouders en grootou-
ders hunkeren naar Extended Edition-dvd’s. Tol-
kiens boeken vliegen de winkel uit. Maar, vraagt 
Barker zich af, wat zien mensen eigenlijk in 
Jacksons The Lord of the Rings? Die vraag groeit 
geleidelijk uit tot een internationaal onderzoeks-
programma, waarvan de resultaten gepubli-
ceerd worden in Watching the Lord of the Rings.
Barker pakt het groots aan: samen met collega-
filmwetenschapper Ernest Mathijs mobiliseert hij 
statistici en filmsociologen uit twintig landen. Uit-
eindelijk groeit het project volgens hen uit tot ‘de 
langste en meest complexe poging ooit om 
publieksreacties op een film te bestuderen’. Het 
internationale gezelschap – onder wie twee 
Nederlanders – deelt 25 duizend vragenlijsten uit, 
interviewt bioscoopgangers en verwerkt de ver-
zamelde gegevens tot overzichtelijke grafiekjes.

Marketing
Waarom gaan mensen naar de film? Meestal 
omdat ze nieuwsgierig worden gemaakt door 
een poster of een bij het waspoeder gekregen 
speeltje. Dat heeft producent New Line Cinema 
goed begrepen: met een marketingbudget van 
ruwweg 170 miljoen dollar (op een totale begro-
ting van 450 miljoen dollar voor de drie films) 
herdefinieert het bedrijf zo ongeveer het concept 
‘marketing’. Maar, zo stelt Ernest Mathijs in het 
artikel An Avalanche of Attention, de producen-
ten profiteren ook van de massale cultus die 
sowieso om Tolkiens boeken hangt. Fans zitten 
al jaren te wachten op de verfilming van hun lie-
velingsboek – regisseur Peter Jackson vroeg 
zich al op zijn zeventiende af waarom niemand 
The Lord of the Rings had verfilmd. Ver voor de 
premières bespreken trouwe lezers op websites 
als theonering.com en aintitcool.com de mate 
waarin Jackson trouw zal blijven aan de oor-
spronkelijke vertelling. En telkens als er een 

deel in première gaat, komen de fans, gehuld in 
maliënkolders en capes, bijeen voor marathon-
voorstellingen. Een deel van het succes van The 
Lord of the Rings zoeken Barker en Mathijs dan 
ook in de ongeëvenaarde kijkerparticipatie: 
mensen willen zich onderdeel voelen van Tol-
kiens wereld.

Vreemde elementen
Waarin de aantrekkingskracht van die wereld 
ligt, lezen we in What Do Female Fans Want?, een 
artikel van onderzoeker Barbara Klinger. Hoe-
wel vrouwen over het algemeen niet de grootste 
fans zijn van het sword & sorcery-genre, blijken 
zij Jacksons trilogie juist hogelijk te waarderen. 
Eén reden daarvoor is, volgens Klinger, de aan-
trekkelijkheid van acteurs Viggo Mortensen en 
Orlando Bloom (respectievelijk troonopvolger 
Aragorn en boself Legolas); maar volgens de 
ondervraagde vrouwen – en daarin verschillen 
ze nauwelijks van de mannen – is het belangrij-
ker dat ze zich aangetrokken voelen tot de ‘utopi-
sche sfeer van de film’. (Een sfeer, zo merkt Klin-
ger fijntjes op, die ontstaat doordat blanke 
acteurs, uitgedost als fantasiewezens, een 
sprookje uitbeelden over non-constitutionele 
monarchieën, raszuiverheid en de verdediging 
van het thuisland.)

Nu is die utopische wereld in grote mate een 
construct van Jackson en zijn marketingteam, zo 
stelt Kate Egan in het essay The Books, the 
DVDs, the Extra’s, And Their Lovers. De fans den-
ken dat wat ze zien allemaal des Tolkiens is: het 
rechtzetten van een groot kwaad, zijn menselijke 
helden en de inspirerende liefdesrelatie tussen 
Aragorn en halfelf Arwen (Liv Tyler). De dvd-
extra’s houden dat beeld op een subtiele manier 
in stand: de talking heads in de documentaires 
verdedigen Jacksons aanpassingen unaniem als 
‘wat Tolkien had willen doen, maar niet kon’. Tol-
kien wilde dolgraag van Arwen een moderne, 
zelfstandige vrouw maken, met een belangrijke 
rol in het verhaal, maar zag daartoe geen enkele 
mogelijkheid vanwege de complexiteit van het 
verhaal; Jackson heeft dat probleem voor hem 
opgelost. Tolkien hield te veel van zijn fantasie-
wereld om triviale personages te schrappen; 
Jackson deelde die liefde, maar moest wel 
karakters verwijderen omdat hij maar negen uur 
film had. En zo verder. Zonder de extra’s is de tri-
logie een grootschalige boekverfilming; met de 
extra’s worden Jacksons films Tolkiener dan 
Tolkien. Die gesimuleerde getrouwheid stelt de 
fans op hun gemak.
Academische artikelen, vooral van de statisti-
sche soort, staan niet bekend om hun vlotte 
leesbaarheid. Maar Barker en Mathijs geven elk 
hoofdstuk een paar pakkende eye-openers en 
weten hun nieuwsgierigheid goed over te bren-
gen op de lezer. Als de schrijvers de machinaties 
van New Line’s marketingcampagne in kaart 
brengen, rijzen de wenkbrauwen tot de kruin; en 
als ze citeren uit de oprechte liefdesverklaringen 
van de fans, glunder je vanzelf mee. Terwijl de 
artikelen toch door verschillende auteurs in ver-
schillende landen zijn geschreven, blijft de rode 
draad van het boek helder.
Waarom kijken mensen naar The Lord of the 
Rings? Waarom kijken mensen überhaupt naar 
films? Door hun studie naar de dynamiek tussen 
maker, kijker en marketing komen Barker en de 
zijnen dicht bij een antwoord.

Martin Barker en Ernst Mathijs (red.). Watching the Lord of the 
Rings: Tolkiens World Audiences. Uitgeverij Peter Lang, New 
York 2008 (298 blz.). ISBN 978 0 8204 6397 1.

Cognitivistisch ingestelde filmwetenschappers 
wijzen al decennia op de rampzalige invloed van 
de postmoderne attitude op onderzoek in de 
menswetenschappen, met name op het gebied 
van cinema. Noël Carroll richtte al in 1983 zijn 
filosofische pijlen op de psychoanalytische bena-
dering van film, met een artikel dat gericht was 
tegen de ideeën van de invloedrijke psychoana-
lytische filmtheoreticus Stephen Heath en dat 
een fikse polemiek teweegbracht.
In 1988 publiceerde hij een boek met de veelzeg-
gende titel Mystifying Movies: Fads and Fallacies 
in Contemporary Film Theory. Het gaat hierbij 
overigens niet alleen om de ongegronde toepas-
sing van begrippen uit de psychoanalyse op cine-
ma. Dat is slechts één onderdeel van een veel 
ruimere houding die niet alleen binnen filmstu-
dies, maar ook op andere departementen van 
Letterenfaculteiten welig tiert en waarbij wordt 
voorbijgegaan aan elementaire principes van 
rationeel empirisch onderzoek.

Bom
In 1996 ondernamen David Bordwell en Noël 
Carroll nogmaals een poging om een halt toe te 
roepen aan deze situatie. Hun bundel Post-Theo-
ry: Reconstructing Filmstudies sloeg weliswaar 
in als een bom, maar het blijft vechten tegen de 
bierkaai, zoals ook blijkt uit David Bordwells 
inleiding tot zijn onlangs verschenen Poetics of 
Cinema. Zo schrijft hij het volgende in verband 
met het notoire obscurantisme van zijn postmo-
derne collega’s: ‘We moeten deze teksten al der-
tig jaar verduren. Onze zintuigen zijn verdoofd 
door hun strompelende cadans, verkrampte 
grammatica en strategische verwarring. Waar-
schijnlijk heeft nog nooit iemand in de geschie-
denis van de Engelse taal zulk onbegrijpelijk 
proza gepubliceerd als deze Theoretici. (...) De 
massa, merkte Nietzsche ooit op, beschouwt 
iets als diep zolang hij de bodem niet ziet. Dat 
geldt ook voor de Modern Language Association 
[de Amerikaanse vereniging van universitaire 
onderzoekers in Hedendaagse Letterkunde, een 
vereniging waarvan heel wat leden zich ook 

bezighouden met film of culturele studies; PK]. 
Combineer een Hegeliaanse ambitie voor een 
wereldomvattend denksysteem, samengeraapt 
vanuit onverenigbare doctrines, met proza dat 
tegelijkertijd wil ondersteunen en ontwijken, en 
je krijgt een trend die de taak ontduikt waaraan 
academici, dachten we, hun professionele leven 
hadden gewijd: het produceren van kennis die 
betrouwbaar is en bij benadering waar.’
Framed Time behoort tot de categorie die David 
Bordwell aan de kaak stelt. De auteur, Garrett 
Stewart, is hoogleraar Engelse Letterkunde aan 
de Universiteit van Iowa, een universiteit waar 
gedegen filmexpertise toch in overvloed aanwe-
zig is. Zijn uitgangspunt is het volgende: de plots 
van digitale (zogenaamde ‘postfilmische’) films 
gaan op een eigenzinnige en inherente wijze om 
met de narratologische categorie tijd. Een veel-
belovende intuïtie, die de auteur tracht uit te 
werken aan de hand van een vrij uitgebreide 
selectie Amerikaanse en Europese hedendaag-
se films. Hiertoe verdeelt hij zijn boek in zes 
hoofdstukken, die de volgende titels dragen: 
Lexeme to pixel: an experiment in narratography; 
Trick beginnings and the European uncanny; Out 
of body in Hollywood; Temportation; VR from 
cimnemonics to digitime; Media archaeology, 
hermeneutics, narratography.

Concepten
Dit boek behoort overduidelijk tot de traditie die 
stelt dat een zichzelf respecterende onderzoe-
ker in de humane wetenschappen zijn publica-
ties opbouwt rond ‘concepten’ van eigen makelij, 
waarbij helaas de opwinding van het bedenken 
van een ronkend neologisme de schrijver vaak 
belet om de implicaties van zijn vondst goed door 
te denken of zelfs maar een heldere definitie te 
geven. Want waar termen als ‘narratography’, 
‘temportation’ of ‘cimnemonics’ precies voor 
staan, ben ik na het doorworstelen van meer dan 
280 gecondenseerde bladzijdes niet te weten 
gekomen. Ook de woordenlijst van vier bladzij-
den lest mijn dorst niet. Zo ‘definieert’ de auteur 
het begrip cimnemonics als volgt: ‘Temporal 

succession and its mnemonic chain, understood 
as cognate with the serial manifestation and 
vanishing – and potential replay – of cinematic 
projection; a portmanteau coined to evoke the 
inextricable relation of cinema to memory as 
modes of the virtual.’
Dat het kijken naar een film een beroep doet op 
cognitieve processen, waarbij met name het 
geheugen betrokken is, staat niet ter discussie. 
Op welke wetenschappelijke wijze het door de 
auteur voorgestelde concept aan de discussie 
bijdraagt, blijft onduidelijk. Wat doet de auteur 
dan wel? Hij parafraseert de thema’s van de 
films die ter bestudering voorliggen, om er 
vervolgens de gecombineerde woordenschat 
van Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard en 
Slavoj !i"ek op los te laten. Het resultaat is een 
onverteerbaar amalgaam. Vanzelfsprekend is 
cinema geen zuivere wiskunde of nucleaire 
geneeskunde en blijft er bij het schrijven over 
cinema ruimte voor de schrijfstijl en dus de 
persoonlijkheid van de filmanalist. Maar er zijn 
grenzen. En die grenzen heeft Garrett Stewart 
in zijn Framed Time ruimschoots overschre-
den. Ik vind het schandelijk dat Chicago Univer-
sity Press dergelijke onzin uitgeeft en raad dit 
boek ten stelligste af.

Peter Kravanja is docent Filmstudies en Visuele Cultuur aan de 
Universiteit van Antwerpen.

Garrett Stewart, Framed Time: Toward a Postfilmic Cinema. The 
University of Chicago Press 2007.

Wetenschappers over het publiek van The Lord of the Rings

De dynamiek tussen maker,
 kijker en marketing

Wereldwijd werd voor drie miljard euro aan bioscoopkaartjes gekocht voor Peter Jacksons 
The Lord of the Rings-trilogie. Waarom zijn mensen zo dol op die films? Martin Barkers 

internationale team van filmwetenschappers zocht het uit, in Watching the Lord of the 
Rings: Tolkiens World Audiences. Over utopische wensdromen en kijkerparticipatie.

Paul Boon
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Een onverteerbaar amalgaam

Al tientallen jaren strijden 
rationeel empirisch ingestelde 
filmwetenschappers tegen de invloed 
van het postmodernisme. Toch 
brengt de Universiteit van Chicago 
nog maar eens een boek uit dat 
uit het postmoderne woordenboek 
begrippen knutselt van een niets 
verklarende vaagheid.
Peter Kravanja



Het klinkt haast te mooi om waar te zijn: zeven dagen per week, achttien 
uur per dag kunstfilms in de openbare ruimte, op een scherm van veertig 
vierkante meter. Het gebeurt sinds 2007 op het Zuidplein in Amsterdam, in 
het hart van de zakenwijk Zuidas, en het heet CASZ: Contemporary Art 
Screen Zuidas.
Iedereen op het Zuidplein is onderweg, in beslag genomen, in bespreking. 
Het is niet onaannemelijk, dat de kunstfilms op het scherm slechts in 
uiterst fragmentarische glimpen worden gezien. In feite zijn de mensen op 
het plein net zo continu in beweging als de beelden op het scherm. Zo ont-
staat een soort wonderlijke parallelle werkelijkheid – juist omdat het 
scherm zich niks van het plein aantrekt en het plein zich niet bekommert 
om het scherm, wordt het kijken naar de publieke films weer een individue-
le ervaring. Je krijgt het gevoel een scharnier te zijn tussen twee werelden, 
een spion die zich tussen twee domeinen in begeeft. Dat schept een span-
nende vrijheid voor de fantasie. Het scherm functioneert als een portal voor 
wie zin heeft een moment zijn grip op tijd en plaats los te laten, zich een 
ogenblik te verliezen in een andere dimensie.
Bij de programmering (door curator Jan Schuijren) is duidelijk veel aan-

dacht besteed aan afwisseling. Het ene moment lijkt de tijd op het scherm 
zo ingedikt dat hij bijna stilstaat, zoals in de video Public Figures van Erik 
Olofsen (2007), die in een eindeloze pan in superslowmotion mensen toont 
die op de metro staan te wachten. Even later zie je beelden gefilmd met een 
ADHD-achtige cameravoering, zoals in de stuiterende grasfilm Lijnen van 
Frans van Lent (2004). Dan weer is het scherm gevuld met de wonderlijke 
performances van John Wood en Paul Harrison, die zichzelf onderwerpen 
aan strak uitgevoerde, absurde experimenten met zelfgemaakte objecten 
die zij niet zonder risico in beweging brengen. Abstract en figuratief werk, 
drukke en sobere video’s, ultrakorte films en langer herhaalde loops – het 
scherm biedt voortdurend andere snelheden, andere perspectieven, ande-
re ruimte. Daardoor ontstaan telkens nieuwe vormen van rijm of contrast 
met de omgeving. Wie zich tot kijken laat verleiden, ziet niet alleen tal van 
bijzondere films, maar ook steeds een iets ander plein.
Richtje Reinsma

CASZ (Contemporary Art Screen Zuidas), Zuidplein, Amsterdam,  
zie www.caszuidas.nl.

Videokunst
   op de Zuidas

BUITEN  DE BIOS

Stills uit video’s vertoond op 
CASZ op 1, 2 en 3 juli 2008, 
van (van boven naar beneden 
en van links naar rechts): 
Shaun Gladwell (SG), Tiffany 
Holmes (TH), SG, TH, SG, 
Niklas Goldbach (NG), Dagmar 
Keller / Martin Wittwer, Martin 
Takken, NG, Jan Verbeek, Frans 
van Lent (FvL), Guido van der 
Werve (GvdW), FvL, Pascual 
Sisto, GvdW, John Wood / Paul 
Harrison, Michel François.
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De revolutie bleef uit. Het internet is niet uitge-
groeid tot wat ervan werd verwacht. Stuart 
Moulthrop en George Landow, grote voorvech-
ters van de hypertekst, hoopten dat radicale 
veranderingen in het lezen en schrijven met het 
World Wide Web eindelijk werkelijkheid zouden 
worden. Niet eerder kwam een nieuw medium 
zo dicht in de buurt van de twee gedroomde 
idealen van hypertekst: non-lineariteit en inter-
activiteit. De rigide, lineaire structuren van 
gedrukte teksten, waarin de auteur de scepter 
zwaait, zouden eindelijk verdwijnen. In plaats 
daarvan zou de hypertekstlezer zijn eigen weg 
door de tekst bepalen, mogelijk gemaakt door 
een variabele, netwerkachtige structuur.
De revolutie werd hoogstens een evolutie. De 
hegemonie van de lineaire, auteursgecentreer-
de tekst is op internet niet doorbroken. Voor 
bewegend beeld ligt dat niet anders. YouTube 
expandeerde in een paar jaar tijd tot een onme-
telijke afvalbak voor videomateriaal. Ieder film-
pje is via associatieve links verbonden met vele 
andere, je kunt er razendsnel doorheen schake-
len. Maar met het ondersteunen van interactieve 
mogelijkheden in de filmpjes is de Google-doch-
ter nog maar net begonnen. Begin juni stond pas 
de eerste ‘interactieve video’ online: Interactive 
Card Trick.

Spelelement
De interactiviteit wordt daarin gebruikt om een 
spelelement aan de video toe te voegen. Dat is in 
feite de meest primaire vorm. Maar ook al domi-
neren experimenten met interactieve teksten en 
video’s het internet niet, ze bestaan wel degelijk. 

Het lijkt er alleen op dat ze al even snel zijn uit-
gestorven als dat ze verschenen. De hyper-
tekstroman, waarbij lezers zelf het vervolg van 
het verhaal kiezen, wordt grotendeels gene-
geerd door critici en lezers. Interactiviteit is in de 
bioscoop altijd een probleem geweest, want hoe 
zorg je voor overeenstemming onder het 
publiek? Cd-rom, dvd en internet, die zich indivi-
dueel laten besturen, lijken wat dat betreft nieu-
we kansen te bieden, maar echte interactiviteit 
blijft in film lastig te realiseren.
Dat illustreert de vorig jaar voor de Lotto 
gemaakte reclamefilm Millionaire van Tim Olie-
hoek (Vet hard, 2005). Daarin wordt de hoofdrol 
gespeeld door... jou. De situatie is als volgt. Je 
hebt de jackpot in de loterij gewonnen en woont 
in een kast van een huis. Er is een butler die alles 
voor je regelt, jij hoeft alleen nog even de knopen 
door te hakken. Eerst moet je voor een feestje  
’s avonds een vrouw kiezen. De butler tovert een 
donkere advocate tevoorschijn en een mysteri-
euze blondine – type mooi koppie, geen inhoud. 
Vervolgens moet je klikken op de vrouw naar 
keuze, maar in feite maakt het helemaal niet uit 
wie je voorkeur heeft. De blondine blijkt een vent, 
je krijgt dus sowieso de ander. De tweede stap is 
plastische chirurgie. Wil je dat ze een deel van 
haar lichaam laat verbouwen of haar hele 
lichaam? Weer blijkt de keus er niet toe te doen: 
het wordt hoe dan ook een complete make-over.

Illusie
De interactiviteit in Millionaire is een illusie. Net 
als in de bioscoop word je gewoon in een door de 
regisseur bepaalde richting geduwd. Zo ont-

breekt ook de mogelijkheid om, met behulp van 
een navigatiestructuur, meerdere ingangen in 
het verhaal te kiezen. Iedereen begint op hetzelf-
de punt en krijgt dan opties voorgelegd die geen 
echte opties blijken.
Het lijkt erop dat praktische overwegingen hier-
voor verantwoordelijk zijn. De keuze daadwerke-
lijk aan de kijker laten betekent voor iedere 
verhaallijn meerdere scènes opnemen, ook in 
het vervolg van de film waarin de resultaten van 
de keuzes terugkeren. Ga maar na: als je echt 
een van de twee vrouwen mag uitzoeken, en zij 
vervolgens ook de gewenste make-over krijgt, 
zit Oliehoek eerst met twee verschillende op te 
nemen scènes en daarna zelfs met acht (er zijn 
vier make-over opties). En zo moet het aantal 
mogelijkheden bij iedere volgende stap worden 
vermenigvuldigd.
Het zou een eindeloos aantal draaidagen opleve-
ren en een schier onbetaalbare film. En dan heb-
ben we het nog over een filmpje van minder dan 
tien minuten, met een eenvoudig verhaal. Inter-
activiteit in films is tot nu toe daarom vrij beperkt 
gebleven: zowel in het aantal keuzemogelijkhe-
den per keer als in het aantal keuzemomenten. 
Het resultaat stelt meestal teleur, want de kijker 
had op meer invloed gehoopt. 
Idealistische vergezichten als die van Moulthrop 
en Landow zijn mooi, maar de weg ernaartoe is 
vaak onvoorspelbaar. Zijn meest volwassen 
pendant heeft de interactieve film tot nu toe 
gevonden in videogames. Die benaderen qua 
vormgeving inmiddels de kwaliteit van de digita-
le film en bieden echt een oneindig aantal scena-
rio’s. Je zit er de hele tijd aan de knoppen, en dat 
is niet slechts schijn.

preview.redsrv01.net/millionaire/movie/index2.html
Millionaire The Film van Tim Oliehoek

http://www.youtube.com/watch?v=tbEei0I3kMQ 
Interactive Card Trick.

Het lange wachten op de interactieve film
Internet staat nog in de kinderschoenen. De mogelijkheden van het jonge medium worden 
volop verkend. Ook door filmmakers, die zich vooral richten op kruisbestuivingen van hun 

vakgebied en het web. Deze rubriek brengt de ontwikkelingen in kaart. Deze maand: waar-
om een doorbraak van de interactieve film op zich laat wachten.  Niels Bakker

Millionaire 
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Eveneens in 1992 ging zijn muziek voor de zwij-
gende film Konets Sankt-Peterburga (Het einde 
van Sint-Petersburg, Vsevolod Pudovkin, 1927) in 
première. Zijn eerste compositie voor een zwij-
gende film en de eerste in lange tijd voor een 
film. Bij de eerste Biënnale van het Filmmuseum 
in 2003 werd deze muziek bij de film uitgevoerd. 
Een suite hiervan is terug te vinden op de cd 
Music for the Movies, gedirigeerd door de Duit-
ser Frank Strobel. Hij was ook de dirigent bij de 
wereldpremière, destijds live uitgezonden door 
de ZDF.
De muziek is geschreven in een tijd dat Lenin-
grad weer haar oude naam heeft teruggekregen, 
voor een film die handelt over de omstandighe-
den waardoor het historisch noodzakelijk werd 
dat in Rusland een revolutie plaatsgreep. In 
plaats van keurig de beelden te begeleiden, gaat 
de muziek van Schnittke een beetje zijn eigen 
gang en is te horen hoe hij vanuit 1992 commen-
taar geeft op de periode tussen het ontstaan van 
de film en het componeren van de muziek. Net 
zoals Poedovkin een film maakte over de perio-
de 1913-1917 met een blik vanuit 1927, voor het 
publiek van 1927.
Het gevolg is dat deze soundtrack zeer goed te 
genieten valt zonder de beelden te kennen. Dat is 
ook de opzet van Strobel, die is doorgegaan met 
het op cd zetten van Schnittke’s filmmuziek. Niet 
in de originele filmuitvoeringen, maar in suite-
vorm, om vooral het traditionele publiek van 
klassieke muziek te bereiken, dat meestal een 
andere kant opluistert als het de term ‘film’ 
hoort.
Voor Schnittke was film een uitkomst. Hij werd 
geboren in 1934 in de Sovjet-Unie met een Duit-
se vader en een Wolgaduitse moeder. Hij woon-
de na de Tweede Wereldoorlog kort in Wenen, 
toen zijn vader daar als tolk en journalist werkte, 

begon daar serieus aan zijn studie muziek en 
maakte die in de jaren vijftig af in Moskou.

Censuur
Daarna begon zijn carrière als componist en, het 
kon niet anders in de Sovjet-Unie, begonnen ook 
zijn moeilijkheden met de autoriteiten. Zijn stijl 
werd al snel gezien als formalistisch en zijn 
muziek werd niet meer uitgevoerd. Gelukkig was 
daar nog de cinema, waarvoor hij tussen 1961 en 
1984 meer dan zestig scores schreef, wat in 
ieder geval brood op de plank bracht. En in de 
cinema was wel ruimte om te experimenteren. 
In de meeste gevallen luisterden de censoren 
niet naar film en keken ze alleen oppervlakkig 
naar de inhoud van het verhaaltje. Een van de 
uitzonderingen is de film Agoniya (Elem Klimov, 
1974-1981), een biografische film over Raspoetin, 
waarvan de inhoud te duidelijk controversieel 
was. Zozeer zelfs dat ook de muziek die Schnitt-
ke voor de film geschreven had negatief opviel 
en verboden werd.
Schnittke werkte vaker voor het echtpaar Elem 
Klimov-Larisa Shepitko en hun films bereikten 
in de jaren tachtig ook de Nederlandse filmhui-
zen, zodat we bij die titels nog enigszins een idee 
hebben waarvoor de muziek geschreven is. 
Opnieuw gaat het om muziek die niet louter illu-
stratief is, maar zijn eigen verhaal vertelt.
Klimovs film Agoniya ging natuurlijk niet alleen 
over de waanzinnige tijd van Raspoetin aan het 
Russische hof van de tsaar, maar ook over de 
zestig jaar die daarop volgden en dat zagen zelfs 
de censoren. De muziek brengt daar nog een 
extra laagje op aan in een stijl die door Schnittke 
zelf als ‘polistylisme’ werd omschreven. In 
plaats van zich vast te bijten in een stroming, 
zoals dodecafonie of minimalisme, citeerde hij 
iedereen van Bach tot Sjostakovitsj en van jazz 

tot pop, en schuwde hij ook humor en mooie 
melodieën niet. Het levert spannende stukken 
muziek op, ook bij suites van zijn soundtracks 
voor gewone sovjetfilms, die ongetwijfeld in de 
oude sovjetrepublieken zeer populair waren, 
maar hier onbekend zijn. Gelukkig keek dirigent 
Frank Strobel in zijn jeugd veel televisie en zag 
hij ze wel op de ZDF.

Sober
Net op het moment dat de perestrojka midden 
jaren tachtig inzette, besloot Schnittke niet lan-
ger voor film te schrijven. Hij kreeg steeds meer 
bekendheid in het Westen, ging deels in Duits-
land wonen, kreeg daar ook veel opdrachten en 
werd uiteindelijk Duits staatsburger. Hij had een 
zwakke gezondheid sinds hij midden jaren tach-
tig door een aantal beroertes was getroffen en 
woonde de laatste jaren van zijn leven uitsluitend 
in Duitsland, waar hij in 1998 overleed.
Die compositie uit 1992 voor de film van Poedov-
kin klinkt weer heel anders, soberder, dan zijn 
eerdere werk voor films van zijn eigen tijdgeno-
ten. Hij ontwikkelde zich, zoals alle kunstenaars 
dat doen. Dat was ook al te horen in die eerdere 
composities, die nu gelukkig door Strobel op cd 
zijn gezet.

Alfred Schnittke – Film Music (1994). (55:19) Olympia OCD 606 
U.S.S.R., Cinematography Symphony Orkestraal -  
Emin Khachaturian.
Alfred Schnittke – Music for the Movies (2001). (59:58) CPO 999 
796-2, Rundfunk-Sinfonie-Orchester Berlin - Frank Strobel.
Alfred Schnittke – Film Music Edition Volume 1 (2005). Capriccio 
71 041 Rundfunk-Sinfonie-Orchester Berlin - Frank Strobel.
Alfred Schnittke – Film Music Edition, Vol. II (2006). Capriccio 71 
061 Rundfunk-Sinfonie-Orchester Berlin - Frank Strobel.
Alfred Schnittke – Film Music Edition, Vol. III (2007). Capriccio 71 
127 Rundfunk-Sinfonie-Orchester Berlin - Frank Strobel.

Duitse polistylist uit de Sovjet-Unie

Alfred Schnittke werd in 1992 eindelijk wereldberoemd in Nederland, toen zijn opera Life With an Idiot in 
Amsterdam in wereldpremière ging. Hij was toen al enige tijd een van de invloedrijkste componisten ter wereld. 
Minder bekend is dat hij ook filmmuziek componeerde.
Piet van de Merwe

Two Evil Eyes behoren 
toe aan George A. Romero en 
Dario Argento (kennelijk 
hebben ze er elk één), die 
beide een verhaal van Edgar 
Allen Poe verfilmden voor dit 
beoogd vierluik, waaraan ook 
Wes Craven en John Carpen-
ter een bijdrage zouden leve-
ren. Was ook Romero nog 
maar afgevallen, dan had 
Argento zijn superieure stijl 

en vormbeheersing kunnen 
uitwerken tot een volwaardi-
ge speelfilm. Nu is het alleen 
maar een aardige film 
geworden, met enkele stilis-
tische uitschieters – zie bij-
voorbeeld hoe Argento zijn 
agressief dronken hoofdper-
soon (prima gespeeld door 
Harvey Keitel) soepel mee 
omhoog volgt de trap op. 
Prachtig. 
Verenigde Staten/Italië 1990 regie 
George A. Romero/Dario Argento dis-
tributie Living Colour Entertainment 
(Mr Horror Presents)

Nuit noire speelt in een 
Lynchiaanse parallelwereld, 
waarin het slechts enkele 
seconden per dag licht is – 
wat, wordt gesuggereerd, 
samenhangt met de wankele 

psyche van een ogenschijn-
lijk onverstoorbare entomo-
loog. De Belgische debuut-
film jongleert op moeilijk 
duidbare, maar prikkelende 
manier met het koloniale 
verleden, met een naakte 
zwarte vrouw die de plaats 
opeist van de verloren blanke 
zus van de hoofdpersoon. 
Nuit noire mist Lynch’ psy-
chologische en stilistische 

dreiging, maar wordt gaan-
deweg wel bijna even enig-
matisch en verwarrend. En 
dat is niet niks. 
België 2005 regie Olivier Smolders 
distributie De Filmfreak

Death Note is de eerste in 
een beoogde reeks en daar-
door heeft de mangaverfil-
ming geen einde. Dat is jam-
mer, want het script is slim in 
elkaar geknutseld, rond een 
jongen die bad guys ver-
moordt door hun naam in 
een magisch boek te schrij-
ven. Het verhaal draait op 
een goede manier rondjes: 
de jongen kraakt de politie-
computer; de vader van de 
jongen is de commissaris die 
het onderzoek leidt; zijn 
vriendinnetje discussieert 

met hem over de moorden 
zonder dat ze hem verdenkt. 
De God des Doods, wiens 
boek het is, is weliswaar 
opzichtig computergeani-

meerd, maar wel leuk ont-
worpen – vooral als hij met 
zijn grote vleermuisvleugels 
kalmpjes met de jongen 
meezweeft. 
Desu nôto Japan 2006 regie Shusuke 
Kaneko distributie De Filmfreak (Kaze)

Ook Kult

Amerikaanse 
pinku eiga Met een 
beetje fantasie zijn de grind-
house-films uit de jaren 
zestig en zeventig, waaraan 
Quentin Tarantino en Robert 
Rodriguez een ode brachten 
met hun ‘double bill’ Death 
Proof en Planet Terror 
(2007), de Amerikaanse 
tegenhangers van de Japan-
se pinku eiga: lowbudget, 
sensationalistisch, vreemd 
(hoewel niet zo vreemd als 
de Japanners), met veel 
bloot – vaak in combinatie 
met geweld – maar geen 
expliciete seks. De Film-
freak heeft er onlangs 
meerdere uitgebracht, met 
fraaie hoesjes en leuke 
extra’s, zoals instructiefilm-
pjes uit dezelfde periode.
Confessions of a Psycho Cat 
is een van de interessantste 
releases, met het altijd 
leuke thema van de jacht op 
mensen – ditmaal in New 
York, waar een rijke jagers-
vrouw veel geld belooft aan 
wie 24 uur aan haar wapens 
weet te ontkomen. De 
zwart-witfilm onderscheidt 
zich van enkele andere 
recent uitgebrachte, slecht 

geacteerde en stilistisch 
rammelende grindhouse-
titels met jachtig camera-
werk (met veel point of views 
en groothoekopnamen, 
onder meer bij een wilde 
achtervolging in Central 
Park), daadwerkelijk 
vreemde scènes (zoals de 
man die wordt gespeeld 
door voormalig wereldkam-
pioen boksen Jake LaMotta 
– door Robert de Niro ver-
eeuwigd in Martin Scorse-
se’s Raging Bull, 1980 – en 
die wordt vermoord gelijk 
een bull door een toreador) 
en een goed shot van een 
vrouw die zichzelf kust op 
een spiegel.
Confessions of a Psycho Killer 1968 
regie Herb Stanley distributie De 
Filmfreak (The American Grindhouse 
Untamed Film Collection; www.ame-
rican-grindhouse.tv)

Door Kees Driessen

Allo allo?Oftewel, in 
goed Japans: mushimushi? 
Zo wordt in Japan de telefoon 
opgenomen en zo heet de 
fascinerende reeks pinku 
eiga, lowbudget softcore ‘roze 
cinema’, waarvan De Filmfreak 
kunstzinnige of grensuitda-
gende voorbeelden uitbrengt 
(zie ook Skrien 6, 2007; Skrien 
1, 2008). Zoals gebruikelijk 
in dit grootste filmgenre van 
Japan (dat in de jaren zeventig 
zelfs, samen met de ruimer 
gebudgetteerde variant Roman 
Porno, zeventig procent van de 
Japanse jaarproductie verte-
genwoordigde) duren de films 
ongeveer een uur.
Een recente uitschieter is Juji 
Tajiri’s Sex Machine (2005). 

Geestig (met een nerderige 
hoofdpersoon), verwarrend 
(het verhaal wordt voortdurend 
gecontrasteerd met krekelge-
vechten) en bij vlagen waarlijk 
mooi geschoten, met brede 
opnamen die duidelijk voor de 

bioscoop bedoeld zijn. Er zijn 
verassende kadreringen en 
close-ups, er is een cultureel 
opvallende djembé-soundtrack 
en soms boeiende montage: 
een man rent achter een vrouw 
aan, struikelt – het beeld 
bevriest voordat hij de grond 
raakt en met een harde cut 
toont het volgende beeld hoe zij 
wellustig zijn bloedende knie 
likt. Regisseur Juji Tajiri wordt 
gerekend tot de ‘Seven Lucky 
Gods of Pink’, zeven contempo-
raine pinku eiga-regisseurs die 
het genre hebben verrijkt met 
hun individuele stijl.

Sex Machine/Himo no Hiroshi Japan 2005 
regie Juji Tajiri distributie De Filmfreak 
(Mushimushi)

Elke Kulttitel is geselecteerd volgens het criterium dat door Skrien is 
vastgesteld op 7 november 2006 en is aangepast op 11 februari 2007: een 

film die met stijl en vooral zonder saai te worden ethische, esthetische 
en/of fysieke grenzen van een groot deel van het publiek overschrijdt.

Strip je langzaam Een waanzin-
nige geleerde, die amateuristisch en om ondui-
delijke redenen grijs is geschminkt en spreekt 
als Bela Lugosi’s Dracula, krijgt bezoek van 
een buitenaards mannetje, dat spreekt als Stan 
Laurel, die een dienstbare vrouw zoekt voor 
zijn monoseksuele planeet. De professor toont 
het ene strippende of badende exemplaar na 
het andere, met subtiele namen als Boobra en 
Gina Catchafanny. Tussendoor komen het mon-
ster van Frankenstein en Dracula voorbijlopen. 
Zomaar.
Kiss Me Quick is in essentie een reeks langzame 
stripteases van volborstige dames in omvangrijk 
ondergoed. De feestelijke nonsens die – niet 
gestoord door een gebrek aan kunde of midde-

len – daaromheen is gedrapeerd verheft het 
werkje tot cult. Dat de professor en zijn galacti-
sche gast hemeltergend slechte oneliners debi-
teren wordt gecompenseerd door de fantasierij-
ke manier waarop ze worden gefilmd als een 
strengeltje rook (omdat ze halverwege een tele-
portatie zijn blijven hangen).
Kiss Me Quick is een extra vreemd voorbeeld van 
de sexploitation-films van producent Harry 
Novak. Cameraman was Lászlo Kovács, die later 
roem zou vergaren met onder meer Easy Rider 
(Dennis Hopper, 1969), Five Easy Pieces (Bob 
Rafelson, 1970) en Ghostbusters (Ivan Reitman, 
1984). Wie het eraan afziet, mag het zeggen.
Kiss Me Quick Verenigde Staten 1964 regie Bethel Buckalew 
distributie De Filmfreak (Sodementedcinema)
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4 maanden, 3 
weken en 2 dagen  
Aan Cristian Mungiu’s Gouden Palm 
winnende 4 maanden, 3 weken en 
2 dagen zijn al heel wat woorden 
besteed. Ook in Skrien, waar de film 
door de redactie als beste film van 
2007 werd verkozen. Nu is de film op 
dvd verschenen, met extra’s die de 
film meer dan waard zijn.
Meest in het oog springend is de 
extra dvd met de documentaire 
Children of the Decree. Daarin wordt 
verteld hoe Ceausescu aan de 
macht kwam en wat zijn motieven 
waren voor het uitvaardigen van zijn 
bevolkingswetten. Die wetten waren 
erop gericht het Roemeense volk 
explosief te laten groeien, maar ook 
te vervolmaken. Voorbehoedsmid-
delen waren er in die tijd nauwelijks 
en abortus werd verboden, zodat 
Ceausescu’s oogmerk inderdaad 
werd vervuld: in korte tijd verdub-
belde de bevolking. In interviews 
wordt duidelijk wat de keerzijde was: 
vrouwen vertellen over hun illegale 
abortussen en de fysieke en soms 
politieke gevolgen ervan. Artsen 
vertellen beschaamd hoe ze 
gedwongen werden controles te 
doen in fabrieken waar vrouwen 
werkten, om in een zo vroeg moge-
lijk stadium zwangerschappen te 
ontdekken en begeleiden. De inter-
views zijn gemixt met veel archief-

beelden over de opkomst en uitein-
delijke ondergang van het echtpaar 
Ceausescu (inclusief de beelden van 
de executie) en ook met de schok-
kende opnames van de verblijven 
waar de gehandicapte kinderen 
werden weggestopt om te sterven – 
om maar de schijn van de volmaakte 
Roemeense bevolking op te houden.
Op de dvd van de film staat een uit-
gebreid interview met regisseur 
Mungiu, waarin hij vertelt over de 
keuzes die hij maakte in de regie. Hij 
beantwoordt daarmee veel vragen 
die bij het zien van de film opkomen: 
over de belichting, die vooral in de 
buitenscènes opvalt door soberheid. 
Maar ook over de kadrering, waarbij 
personen in en uit het beeld lopen, of 
conversaties geheel buiten beeld 
plaatsvinden. Mungiu legt heel pre-
cies uit wat hij heeft proberen te 
bewerkstelligen: het filmen van een 
dag uit iemands leven op zo’n wijze 

dat duidelijk is dat het maar om één 
dag gaat in een leven dat doorgaat, 
in een context die veel groter is dan 
wat wordt getoond. Daarom ook vin-
den er kleine gebeurtenissen plaats 
die verder in het verhaal geen con-
sequenties hebben.
Ook het korte interview met Oleg 
Mutu levert mooie informatie op en 
vergroot nog de bewondering voor 
het camerawerk, dat onder lastige 
omstandigheden en een veeleisende 
regisseur gedaan moest worden. Er 
is ook nog een ongebruikte scène 
van Gabita (het meisje dat zwanger 
is) en haar vader, die op bezoek komt 
in haar studentenkamer. De dialoog 
is impliciet en ontroerend en het 
kostte Mungiu veel moeite de scène 
weg te laten, maar hij moest sneu-
velen omdat de focus van het ver-
haal kwam te liggen op de vriendin 
Otilia. Verder nog – een tikkeltje 
overbodig – twee alternatieve eind-
scènes. Wel weer heel onderhou-
dend en informatief is het verslag 
van de filmtournee die 4 maanden, 3 
weken en 2 dagen maakte door Roe-
menië. Voor veel Roemenen was de 
vertoning in de Duitse reisbioscoop 
de enige mogelijkheid om de film te 
zien: in Roemenië zijn in veel steden 
nog nauwelijks bioscopen.
Nicole Santé

4 luni, 3 saptamâni si 2 zile Roemenië 2007 regie 
Cristian Mungiu distributie De Filmfreak

Nosferatu Film draaide om schaduwen, vol-
gens Albin Grau. Grau was niet alleen een occultist die 
bevriend was met Aleister Crowley, maar ook de pro-
ducent en art-director van Friedrich Wilhelm Murnau’s 
Nosferatu, eine Symfonie des Grauens (1922). Let op die 
ondertitel: als je de prachtige tekeningen ziet die Grau 
maakte ter inspiratie van de productie, krijg je inderdaad 
het idee dat het zijn symfonie was. Het was bovendien 
Grau die Murnau had gevraagd om de roman van Bram 
Stoker te verfilmen.
Het benadrukken van Grau’s rol is een van de weinige 
sterke punten in de documentaire over Nosferatu, die op 
een tweede dvd is bijgevoegd. De film zelf is voor deze 
release volledig gerestaureerd, op basis van een getinte 
Franse kopie uit 1922. Natuurlijk zijn sommige aspecten 
verouderd: er wordt overdreven geacteerd en enkele 
special effects werken inmiddels op de lachspieren, 
zoals het Benny Hill-achtige versnelde rijden van Nosfe-
ratu’s koets.
Maar de film als geheel blijft overeind als de beste Dra-
cula-verfilming aller tijden (wat, voor de goede orde, iets 
anders is dan de beste vampierfilm – daarvoor bestaan 
meer concurrenten). Dat komt door de beelden die Mur-
nau en Grau componeerden, maar ook door hoofdrol-
speler Max Schreck, die juist niet overacteert. Net als 
‘Albin(o) Grau’ is ‘Maximale Schrik’ een onwaarschijnlij-
ke naam voor een medewerker van deze productie – toch 

is het geen artiestennaam. De speelfilm Shadow of the 
Vampire (E. Elias Merhige, 2000) speelde al eens met het 
idee dat Max Schreck een echte vampier was; volgens de 
documentaire werd Schreck door de Tsjechische bevol-
king tijdens locatieopnamen ‘gemeden als de duivel’. Bij 
het herzien van Nosferatu is duidelijk waar die angst 
vandaan komt. Schreck blijft een onweerstaanbare vam-
pier – niet de zwoele verleider van Universal en Hammer 
Horror, maar Stokers monsterachtig hypnotiserende 
bloedzuiger.
Kees Driessen
Duitsland 1922 regie F.W. Murnau distributie Living Colour Entertainment

No(r)way of Life is de beetje 
kinderachtige Engelse titel 
van Den brysomme mannen, 
ook bekend als The Bother-
some Man. Hij onderstreept 
wel – voor wie dat nodig had – 
dat het absurde verhaal (over 
een man die belandt in een 
catalogusperfecte, alom glim-
lachende, maar grijze wereld 
waarin iedereen tevreden is 
terwijl smaak, dronkenschap 
en seksuele opwinding ver-
dwenen zijn) bedoeld is als 
een kritiek op het egalitaire 
Noorwegen. Hoofdrolspeler 
Trond Fausa Aurvaag geeft de 
goede mate van verbazing aan 
zijn aarzelend rebellerende 
personage en het wat voor-
spelbare verhaal fleurt op 
door een dosis droge zwarte 
humor. Geen meesterwerk, 
maar toch: waarom worden er 
in Nederland nooit zulke 
ambitieuze, fantasierijke films 
gemaakt? KD Noorwegen/IJsland 

2006 regie Jens Lien distributie De 

Filmfreak (Imagine)

The Royle Family heeft, ach-
teraf gezien, de Britse sitcom 
met name vernieuwd door te 
versimpelen. De familie Royle 
hangt voor de televisie, op 
ouderwetse bankstellen, 
rookt zich suf aan siggies, laat 
zoon Antony nog eens een 
brew (thee) opzetten en 
ouwehoert over bekenden, 
televisie, geld en – de rode 
draad van dit eerste seizoen – 
het aanstaande huwelijk van 
dochter Denise. Alles gescho-
ten in een documentair aan-
doende stijl. Veel kleine run-
ning gags en een alledaagse 
manier van ouwehoeren, 
waarbij iedereen elkaar lief-
devol afzeikt, creëren het 
gevoel aan te schuiven bij 
John met de pet, zonder dat 
er veel echte gebeurtenissen 
of echte grappen zijn – die 
maar zouden afdoen aan de 
lamlendige geloofwaardig-
heid van deze familie Door-
snee. Uitstekende acteurs 
tonen met blikken en ver-
zuchtingen de onderlinge 
verhoudingen, waarbij minder 
(maar weer eens) meer blijkt 
te zijn. KD 
Verenigd Koninkrijk 1998 regie Caroline 

Aherne en Steve Bendelack distributie 

Just Entertainment

Ook uit



Une affaire de goût
De rijke, gedistingeerde indu-
strieel Delamont is in een chic 
restaurant zeer te spreken 
over de jonge kelner Nicolas. 
Hij vraagt hem om bij hem in 

dienst te treden als zijn voorproever. Maar al 
snel blijkt dat het geen gewone baan is: tot in 
het bizarre probeert de werkgever de per-
soonlijkheid van zijn employé te kneden, zeer 
tot ongenoegen van Nicolas’ vriendin Béatrice.

Water Lilies (Nais-
sance des pieuvres)
De debuutfilm van de Franse 
regisseur Céline Sciamma 
roept op imponerende wijze de 
leefwereld van tieners op. Ze 

volgt een zomer lang drie meisjes: de drome-
rige Anne is bevriend met de schuchtere Ma-
rie, die verliefd wordt op het mooiste meisje 
van de klas, van wie iedereen denkt dat ze ‘het’ 
al vaak gedaan heeft. Een zeer zintuiglijke film, 
met groeipijnen, eenzaamheid, behoefte aan 
affectie en seksuele experimenten.

Fotografie Kris Dewitte
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Met dank aan Homescreen

 Meer Skrien? Word abonnee! 
En ontvang 10 nummers voor ¤52,25 + Une affaire de goût of Water Lilies

De volgende Skrien, met onder meer de afstudeerproducties van meerdere Nederlandse filmopleidingen, verschijnt 19 september.

Ik neem een abonnement voor ¤ 52,25 per jaar (8 nummers) en ontvang de dvd van  ! Une affaire de goût
(Instellingen ¤ 66,–; studenten/cjp/pas 65 ¤ 42,25; buitenland ¤ 72,– )        ! Water Lilies
naam pc/plaats email

adres telefoon geb. datum

Ik geef een jaarabonnement cadeau en ontvang als dank de dvd van   ! Une affaire de goût  of van  ! Water Lilies
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 september 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.   

Vijf jaar na De zaak Alzheimer draait Eric Van Looy de thriller LOFT naar een scenario van Bart De Pauw met een cast  met louter Belgische sterren,  
onder wie Matthias Schoenaerts en Charlotte Vandermeersch. 






