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De Federatie Filmbelangen presenteerde eind juni zijn 
‘Sectoronderzoek film en televisie’ aan staatssecretaris 
Medy van der Laan. Het door twee Leidse onderzoekers 
geschreven rapport baseert zich onder meer op een 
enquête onder �500 bedrijven in de audiovisuele sector. 
Nu zijn enquêtes notoir onbetrouwbaar: niet iedereen 
stuurt de vragenlijst terug (wat de representativiteit 
beperkt houdt) en wie dat wel doet is vaak te positief 
of te negatief over de eigen prestaties. Ook biedt het 
onderzoek geen context. Hoe verschillen de resulta-
ten van de situatie in België, Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk of Frankrijk?
De toon van het rapport is uiterst somber. Het over-
heidsbeleid zwalkt, de toekomst van de fiscale steun-
maatregelen aan de filmindustrie is onduidelijk, bij 
de publieke omroep wordt bezuinigd, de beloning is 
schaars (regisseurs verdienen daarbij altijd minder dan 
acteurs en crewleden) en er wordt stelselmatig overge-
werkt. Het ene jaar heeft een producent een (beschei-
den) hit, het andere jaar kan hij failliet zijn. 

Er is gewoonweg te weinig (subsidie)geld om elk bedrijf 
draaiend te houden, waardoor een minimale productie-
continuïteit niet gewaarborgd is. Kortom, het is sap-
pelen.
In dezelfde week dat het rapport verscheen, kwam ook 
het bericht dat de staatssecretaris de NPS wil opheffen. 
Nog minder inkomsten voor een aantal bedrijven. Want 
een aantal distributeurs kreeg voor de uitzendrechten 
van zijn films op Nederland � een substantieel bedrag 
– soms zelfs bijna de helft van het totale bestedings-
budget uitmakend. Vanwege de onzekerheid over zijn 
voortbestaan neemt de NPS die films nu al niet meer 
af. Een aantal culturele of dramaprogramma’s zal ver-
dwijnen, categorieën die sowieso al onder druk stonden 
(zie bijvoorbeeld het verhaal over de Vedra op pagina 
27). En wie de bezoekcijfers van bioscopen bestudeert, 
ziet een teruggang van dertig procent ten opzichte van 
vorig jaar. Alleen zeer succesvolle blockbusters zouden 
het tij nog kunnen keren. Somberte alom.
André Waardenburg
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Flashback

oogzweet

Der neuen Hausfrauen 
Report Teil 6: Warum 

gehen Frauen Fremd?
Lovis & Richtje Reinsma

25 jaar geleden
Skrien 98 
juli & augustus 1980

In Skrien 98 staat een 
verslag over het film-
festival van Cannes door 
Jan Heijs. Hij beschrijft 
de terugkeer van de 
Amerikaanse B-film en 
schrijft daarbij onder 
meer over Samuel 

Fullers The Big Red One, de film die dit 
jaar opnieuw is uitgebracht in een versie 
die dichter in de buurt komt van Fullers 
bedoelingen. Die door criticus Richard 
Schickel gereconstrueerde versie draaide 
op het International Film Festival Rotter-
dam en kwam onlangs uit op dvd.
Heijs was in 1980 niet zo onder de indruk 
van The Big Red One: ‘(…) ook Sam Fullers 
The Big Red One, een nagespeeld verslag 
van zijn oorlogservaringen kon nauwelijks 
boeien en wekte eerder nog afschuw op 
door de geringe afstand tot het onder-
werp. De koelheid waarmee er in deze film 
mensen worden afgemaakt, maakt killers 
opnieuw tot helden of zoals Fuller ze met 
zijn gevoel voor understatement noemt: 
survivors.’

15 jaar geleden
Skrien 173 
augustus & september 1990 

Deze maand komt Gus 
Van Sants Last Days 
uit, een fictief verslag 
van de laatste dagen 
van Nirvana-zanger 
Kurt Cobain (zie recen-
sie op p. 42).
In 1990 stond Van Sant 

op het punt van doorbreken in Nederland. 
Drugstore Cowboy (1989) was uitge-
bracht, gevolgd door het vier jaar eerder 
gemaakte Mala Noche. In Skrien 173 
bespreekt Jan Ewout Ruiter beide films. 
Hij prefereert het voor twintigduizend dol-
lar gemaakte Mala Noche boven het met 
een miljoenenbudget gedraaide Drugstore 
Cowboy (met Matt Dillon). Hij schrijft: ‘De 
zoekende, soms wanhopige instellingen 
van Mala Noche zijn hierbij vervangen 
door comfortabel, vaak luchtig en ‘cool’ 
camerawerk dat in de exploitatie van het 
talent van Dillon de grens van de roofbouw 
vaak gevaarlijk dicht nadert. Vervelend 
wordt het niet echt, maar een gevoel van 
teleurstelling is na het kleine meester-
werkje van twintigduizend dollar niet te 
onderdrukken.’

10 jaar geleden
Skrien 203 
augustus & september 1995

In de recensie van 
NRC Handelsblad (22 
juni 2005) over André 
Téchiné’s Les temps 
qui changent stond 
dat Téchiné een van 
de oudgedienden van 
de Nouvelle Vague 

was. Terwijl hij zijn eerste film pas in 1975 
draaide. Vreemd. 
In Skrien 203 staat een mooi verhaal 
van Céline Linssen over een van Téchi-
né’s meest bekende en beste films, Les 
roseaux sauvages. Ze schrijft: ‘Ondanks de 
dertig jaar die Téchiné van zijn adolescen-
ten scheidt, heeft hij zich niet laten verlei-
den om met de blik van een volwassene 
op die periode terug te kijken. (…) Bijna 
twee uur lang draaien deze personages 
om elkaar heen in de meest sensuele 
beelden waarin altijd wel iets in beweging 
is: als het niet de camera is (zoals tijdens 
de openingsscène waarin de dansende 
gasten van een bruiloftsfeest op het ritme 
van een Weense wals met elkaar worden 
verstrengeld) of de personages zelf, dan 
zijn het wel hun emoties. Téchiné is daar-
bij als het ware tussen hen in gaan staan; 
hij registreert wat hen beweegt.’ AW

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

een recente of recent vertoonde film een afbeelding.

Met ingang van dit 
nummer begint 

Skrien een nieuwe 
rubriek, ‘Flashback’, 
waarin maandelijks 

wordt teruggeke-
ken wat er 5, 10, 15, 
20, 25, 30 of 35 jaar 

geleden in Skrien 
stond. Een van de 

leukste dingen hier-
bij is het ontdekken 

hoe er geschre-
ven werd over 

regisseurs die nu 
gevestigde namen 
zijn of films die zijn 

herontdekt en tot 
de (moderne) canon 

behoren.

juli & augustus 1980

Fullers The Big Red One

augustus & september 1990 

op het punt van doorbreken in Nederland. 

augustus & september 1995

was. Terwijl hij zijn eerste film pas in 1975 
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werk in uitvoering 

Sijbekarspel, 25 april 2005, 17.30 uur
In Sijbekarspel, in de kop van 
Noord-Holland tussen Heerhu-
gowaard en Medemblik, hebben 
de broers Arie en Jack Vriend een 
immense tulpenkwekerij. Twaalf 
jaar geleden namen ze het bedrijf 
over van hun vader. Eerst waren 
ze bijna failliet, toen maakten de 
veredelaars Jan Ligthart en Ger 
Koomen nieuwe soorten die opeens 
zeer gewild bleken. Beleggers en 
kwekers namen, aangestoken door 
de tulpenkoorts, grote financiële 
risico’s. Maar net als in de zeven-
tiende eeuw stort de tulpenhandel 
in; de tulpenmanie ontaardt in een 
Shakespeariaans drama.
Tulpengoud is na Eva Besnyö – de 
Keurcollectie de tweede documen-
taire van Leo Erken (1964). Hij stu-
deerde fotografie aan de Akademie 
voor Kunst en Industrie in Enschede 
en kreeg als fotojournalist bekend-
heid met reportages uit Oost-Euro-
pa en de voormalige Sovjet-Unie.  

InTulpengoud volgt Erken gedu-
rende anderhalf jaar de gezinnen 
Vriend, Ligthart en Koomen.
Op de foto van Bob Bronshoff 
maakt Erken in de strakke velden 
vol felgekleurde rijen bloemen een 
portret van het grote, blozende boe-
rengezin Vriend, voor een later dit 
jaar te verschijnen boek bij het pro-
ject met teksten van Marie Louise 
Schipper.
Tulpengoud is een co-productie van 
Viewpoint Productions en RTV-NH 
en kwam tot stand met steun van 
het Stimuleringsfonds voor Neder-
landse Culturele Omroepproducties 
en het ThuisKopiefonds. 
Jan Pieter Ekker

Tulpengoud Nederland 2005 regie en scenario 
Leo Erken camera Deen van der Zaken e.a. 
montage Marlene van der Kooi geluid  Charles 
Kersten en Wouter Veldhuis muziekredactie 
Frank van der Weij geluidsmixage  Peter Stoel 
en Huibert Boon productie Valérie Schuit (View-
point Productions)
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Al in 2003 wankelde de positie van de gedreven 
festivaldirecteur Eduardo Antin, beter bekend 
als Quintin. Een in Madrid wonende vriend van 
de secretaris van cultuur, de politieke baas van 
het festival, werd aangewezen als superdirec-
teur. Na een eerste kennismaking met de staf 
bleek zijn positie al snel onhoudbaar en ver-
dween de ontslagbrief voor Quintin van tafel.
In de zomer van 2004 hielp Quintin een rijke 
particulier om in Mar del Plata een winterfesti-
valletje te programmeren. Drie maanden later, 
half november, kreeg de conservatieve krant 
Nacion, die al jaren zijn gal spuit op Quintin en 
zijn ‘elitaire’ festivalkliek, er lucht van. Een sug-
gestief bericht was voldoende voor de secreta-
ris van cultuur om toe te slaan. De Bafici-direc-
teur, betaald door de overheid, kon zich niet 
lenen voor een particulier initiatief. Vijf minuten 
later was Quintin, in Turijn en zonder kans op 
weerwoord, ontslagen. Per e-mail. Zijn direct 
benoemde opvolger, Fernando Peña van het 
culturele centrum Malba, mocht voor de derde 
keer een festival opstarten dat in zijn zesjarige 
bestaan, met name in de vier jaren van Quintin, 
uitgroeide tot een van de meest sprankelende 
ter wereld.

Politiek
Politieke bemoeienis met filmfestivals is niet 
uniek. Dat van Venetië, het oudste en opgericht 
als cultuurmanifestatie van Mussolini’s rege-
ring, is onderdeel van de Biennale, waarvan 
de leiding politiek bepaald is, wat regelmatig 
tot beleidswijzigingen leidt. En drie maanden 
na Quintin werden ook Michel Demopoulos 
en Theo Angelopoulos, directeur en voorzitter 
van het festival van Thessaloniki, ontslagen als 
rechtstreeks gevolg van de regeringswisse-
ling die de conservatieve partij aan het bewind 
bracht.
In Buenos Aires heb je niet alleen te maken 
met de landsregering en de autonome stads-
regering, maar ook met verschillende culturele 
instituten en individuen die hun persoonlijke 
en politieke vijanden het leven zuur maken. De 
uitgesproken Quintin, tevens hoofdredacteur 
van het filmblad El Amante , lag al vanaf zijn 
benoeming in 2000 onder vuur. Wat hem over-
eind hield, was een combinatie van passie, kun-
digheid, onvermoeibare werklust en succes. 
Bafici werd een hotspot van de onafhankelijke 
film, een waardige broer van Rotterdam en het 
Aziatische Pusan. Na zijn ontslag stroomden 
de protesten binnen uit de internationale film-
wereld, culminerend in een lijst van honderden 
regisseurs, festivaldirecteuren, critici en ande-

re insiders in het januarinummer van Cahiers 
du Cinéma. De elitaire kliek van Quintin bleek 
wel heel groot.

Bespottelijk
Op het eerste gezicht was het programma van 
Peña ongeveer hetzelfde als altijd. Dat wil zeg-
gen: de buitenlandse selectie, die voor zeker 
veertig procent al door Quintin was gemaakt. 
Daarbuiten genoeg veranderingen. Volgens 
Peña was de programmering van Quintin te 
zeer naar binnen gekeerd en staat hij een meer 
‘open ideologie’ voor. Vandaar misschien dat 
hij de rijke joodse groepering Joint ruimte gaf 
voor een bespottelijk programma van joodse 
films (niet geselecteerd op cinematografische 
kwaliteit). De culturele afdeling van de Franse 
ambassade en het actieve Unifrance, toch echt 
alleen maar uit op promotie van de Franse film, 
was zeer ‘behulpzaam’, wat resulteerde in liefst 
tweeëntachtig Franse films, waaronder een 
retrospectief van Chantal Akerman, gekoppeld 
aan een installatie van haar in het Malba-muse-
um van directeur Peña. En over retrospectieven 
gesproken: er waren er liefst achttien. Het Goe-
the Instituut, voor de internationale verbreiding 
van Duitse cultuur, leverde negenenveertig 
films. Het valt moeilijk te beweren dat in deze 
landen recent zo veel geweldige onafhankelijke 

nieuwe films zijn gemaakt. Peña zou het aantal 
festivalfilms terugbrengen tot tweehonderd-
vijftig, een aantal dat al met deze extra’s was 
bereikt.
En dan de Argentijnse selectie: vijfenzeventig 
films, in een van de zwakste jaren van de laatste 
tijd. Wat natuurlijk Peña niet te verwijten valt. 
Wel zijn keuze van de openingsfilm, Cana Aden-
tra van Jorge Gagero, een weinig vernieuwend 
exposé van twee oude actrices. Heel wat anders 
dan Quintins geplande keus Café Lumière van 
Hou Hsiao-hsien, die door Peña helemaal niet 
geselecteerd was.
De internationale competitie was van een 
behoorlijk niveau, omdat de meeste films prijs-
winnaars waren op andere festivals. Uit Rotter-
dam waren bijvoorbeeld gewoon de drie Tiger 
Award-winnaars overgenomen – dat is dus de 
selectie van de jury in Rotterdam, niet die van 
Peña en zijn staf. Die Tigers waren oké, vond 
ook de jury in Buenos Aires, getuige de prijsuit-
reiking: beste film Tiger Award-winnaar El cielo 
gira (Mercedes Álvarez, 2004), beste regisseur 
Tiger-winnaar Ilja Chrzjanovski voor 4 (2004), 
en ook de derde Tiger Award-winnaar Spying 
Cam (Frakchi, Whang Cheol-Mean, 2004) kreeg 
een eervolle vermelding. Effect: ‘Niets nieuws 
in Buenos Aires’ als de natuurlijke reactie in het 
buitenland.

7de Buenos Aires Festival International De Cine Indepediente (Bafici)

Sprankelend festival aangetast 
door politieke machinaties

Vorig jaar lag tijdens het festival van Buenos Aires de beroemdste zoon van Argentinië, 
‘Pluisje’ Maradona, op sterven na dood in een ziekenhuis. Het festival bloeide intussen naar 

hartelust. Hoe snel kan het gaan. Een jaar later zwaait Maradona weer bij elke thuiswedstrijd 
van Boca juniors als een gekozen koning zijn volk toe, terwijl het festival lijkt aangetast door 

een levensbedreigend virus. Peter van Bueren

4
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Rare man
Een van de weinige films die programmeur Ser-
gio Wolf in Rotterdam op eigen smaak oppikte 
was Fallen van de Duitser Fred Kelemen, die 
zich in Buenos Aires afvroeg: ‘Wie is die rare 
man? Hij legde mij uitvoerig mijn eigen film uit 
en ik wist niet wat ik hoorde. Al die verwijzin-
gen naar Fassbinder, waar mijn film helemaal 
niets mee te maken heeft. Die man heeft niets 
van mijn film begrepen en toch selecteert hij 
hem.’ Elke keer dat Kelemen zijn film inleidde, 
dankte hij de verstoten directeur Quintin, die 
een paar jaar geleden een retrospectief van 
hem organiseerde. Een van de weinige openlijke 
protestacties.
De ‘open ideologie’ hield ook de selectie voor de 
internationale competitie in van de Argentijnse 
experimentele film Samoa, een quasi-moderne 
maar in feite vreselijk ouderwetse filmvorm uit 
de jaren vijftig en zestig. Daarnaast zette Peña 
de animatiefilm in de schijnwerper, ‘artistiek 
de meest onafhankelijke cinematografische 
expressie’. Eh?
Alles bij elkaar een grondige aantasting van de 
opgebouwde identiteit van Bafici. Het gevaar-
lijkst was de juichende uitspraak van de cul-
turele secretaris Gustavo Lopez, de man die 
Quintin ontsloeg, dat hij blij was dat de Argen-
tijnse filmindustrie zijn stempel op het festival 
had gedrukt. Peña: ‘Zijn woorden, niet de mijne.’ 
Peña ontkent dat het festival een tweede Mar 
del Plata gaat worden, het verwaterde festival 
dat twee weken voor Bafici plaatsvindt. Hij 
ontkent ook dat het Instituto Nacional de Cine y 
Artes Audiovisuales (zoiets als ons Filmfonds) 
de baas wordt in Bafici. Dat instituut bepaalt wat 
voor films er worden gemaakt en hoe. Nieuwste 
regel voor documentaires: ze mogen alleen nog 
op 35mm gemaakt worden, met een bekende 

producent – één die voornamelijk speelfilms 
maakt en commercieel is ingesteld. Deze eisen 
beperken de mogelijkheden van al die aan-
stormende talenten die hebben ontdekt wat er 
mogelijk is met video en zo’n handig digitaal 
cameraatje. ‘Dit is de dood voor de jonge onaf-
hankelijke film’, zei er één somber.

Nieuw Argentijns
Onder de nieuwe Argentijnse films niet veel 
goeds. Een van de weinige onbekende nieuwe 
namen was Luciano Bertone, getraind als 
geluidsmixer maar nog niet in film, die in zijn 
debuut Despues de la tierra gevoel toonde voor 
timing en ritme in een vrije vertelling, merk-
waardig genoeg in de catalogus omschreven 
als ‘documentaire’. ‘Belachelijk’, mopperde 
Bertone. ‘Maar zo heeft hij hem zelf ingestuurd’, 
aldus Peña. Een vraag die je honderd keer per 
dag in Buenos Aires stellen kunt: wie mag je 
geloven?
Zwaar teleurstellend is Geminis van Albertina 
Carri, die twee jaar geleden zo fris debuteerde 
met Los Rubios. Geminis is een half commer-
ciële, artistiekerige draak over de fysieke liefde 
van een broer en een zus, uitmondend in een 
hysterisch drama wanneer hun moeder hen 
betrapt. Onbegrijpelijk dat Geminis, als enige 
Argentijnse film, geselecteerd werd voor de 
Quinzaine van Cannes.
In Rotterdam zullen er wel meer te zien zijn, 
omdat ze medegefinancierd werden door het 
Hubert Bals Fonds. Daaronder Judios en el 
espacio van Gabriel Lichtmann, een volstrekt 
verouderd bonte joodse familiekomedie. 
Onvoorstelbaar dat die ooit door de selectie 
van het Hubert Bals Fonds glipte. En als we het 
daar toch over hebben: een paar jaar geleden 
werd, met steun van Rotterdam, in Buenos 

Aires het BAL (Buenos Aires Lab), een soort 
Hubert Bals Fonds voor Latijns-Amerika, in het 
leven geroepen, zoals dat eerder gebeurde voor 
Aziatische films in Pusan. Dit jaar was er geen 
BAL, omdat Rotterdam Buenos Aires boycotte 
en geen geld gaf aan nieuwe projecten. Het is 
altijd de bedoeling geweest dat BAL een Argen-
tijnse zaak werd, maar de centrale figuur is nog 
steeds Ilse Hughan, van het Hubert Bals Fonds, 
dat dus officieel niet aan deze Bafici meewerkte. 
Dat stond raar: een buitenlandse dame die BAL 
presenteerde en zei dat er dit jaar geen BAL 
was, ‘door allerlei omstandigheden’. Volgend 
jaar wel, en als eerste nieuwe partner kondigde 
Ilse Hughan de culturele man van de Franse 
ambassade aan. Wordt ook BAL weggegeven 
aan ‘belangeloze’ buitenlanders?

Tranen
Alle veranderingen tasten de ziel van het spet-
terende Bafici aan. Door het succes zijn er te 
veel mensen in Buenos Aires die greep op het 
festival willen hebben en de grootste fout is 
dat iedereen zich concentreert op plaatselijke 
twisten en machtsspelletjes. Binnen de kortste 
keren dreigt daarmee de verbinding met de 
rest van de wereld te worden verbroken. Dan 
verdwijnt het festival op de wereldkaart en, nog 
erger, stokt de ontwikkeling van de energieke 
jonge Argentijnse filmbeweging. Opvallend is 
hoe zwijgzaam de Argentijnse pers de ontwikke-
ling volgt. Verschillende critici uiten hun treur-

nis in persoonlijke gesprekken, maar schrijven 
er niets over. Peña: ‘Critici schrijven niet wat ze 
vinden.’ Mijn hart roept: oké, het eerste jaar van 
Peña, en als het niet meteen zijn laatste blijkt, 
kan hij volgend jaar de verkeerde wendingen 
terugkrommen. Maar mijn verstand stuit op 
grote twijfels. Kan verstand ook tranen laten?

El cielo gira

Spying Cam
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In datzelfde tempo werden the Honorary 
Cinema Awards uitgereikt aan Tarık Akan 
(acteur), Nedim Otyam (componist filmmuziek) 
en Yavuz Turgul (regisseur) voor hun bijdrage 
aan de Turkse cinema. Tussen de bedrijven 
door zong Cancan Erçetin, de in Turkije zeer 
geliefde zangeres, in maar liefst vier talen een 
reeks filmliedjes. De zaal was toen al aardig op 

temperatuur maar raakte aan de kook toen de 
Lifetime Achievement Award aan Sophia Loren 
overhandigd werd; de meer dan tweeduizend 
aanwezigen gingen collectief uit hun bol. Daar-
bij stak de openingsfilm Ladies in Lavender van 
Britse acteur Charles Dance met Dame Maggie  
Smith en Dame Judie Dench een beetje bleek-
jes af. 

Istanbul, een festival met een nationale en een 
internationale competitie, een eerbiedwaardige 
jury, prijzen en masterclasses, is geen festival 
met legio internationale premières op het pro-
gramma. De premières die er zijn, zijn uit eigen 
land en figureren in de nationale competitie. De 
programmering is mede daardoor zorgvuldig 
maar niet zo hijgerig als op sommige andere 
festivals. Istanbul heeft geen filmmuseum of 
filmhuis waar men vertrouwd kan raken met 
filmklassiekers, en voor veel mensen is het 
festival de enige gelegenheid om in de vorm 
van Tributes vroeg werk van Roman Polanski, 
Neil Jordan of Yavuz Turgul te bekijken.

In de vierentwintig jaar van zijn bestaan is het 
festival steeds invloedrijker geworden, onder 
meer doordat steeds meer kwaliteitsfilms ook 
na het festival in de bioscopen in Istanbul te 
zien zijn. Voorheen gokten de meeste biosco-
pen toch op de grote kaskrakers, maar nu eist 
het Istanbulse publiek dat er ook buiten het 
festival kwaliteitsfilms vertoond worden. Dit 
jaar worden er na het festival in de reguliere 
bioscoop dertig festivalfilms vertoond, tien jaar 
geleden waren dat er nog twee.

Al jaren wordt er geprogrammeerd aan de 
hand van een aantal terugkerende vaste the-
ma’s, met titels die zich laten lezen als de 
hoofdstukken van een boek: Coming of Age, 
Masters of the Future (de nieuwe generatie), 
Mined Zone (minder makkelijk toegankelijke 
films), From the World of Festivals (het beste 
van internationale festivals) en Human Rights 
in Cinema. Hoogtepunten uit From the World of 
Festivals dit jaar waren het spannende leerstuk 
van Gregg Araki, Mysterious Skin, de laatste 
Claire Denis, L’intrus, en Rois et Reine van 
Arnaud Desplechin. 

Istanbul vormt het decor voor verschillende 
films in de nationale competitie; Anlat Istanbul 
is gekozen tot de beste Turkse film van het jaar 
(nu in de Nederlandse bioscoop met onze Azra 
Akin). Ümit Ünal regisseerde deze vijfdelige 
geraffineerde fabel samen met vier andere 
jonge Turkse regisseurs, die elk een episode 
voor hun rekening namen. De film maakt op 
sprookjesachtige wijze gebruik van de trendy 
stad. Op een heel andere manier toont Uǧur 
Yücel (de grote Turkse filmster) in zijn film Yazı 
Tura (Kop of munt) de stad. De film vertelt het 
verhaal van twee jonge mannen die gewond 
raken in de al twintig jaar durende strijd tussen 
het Turkse leger en de Koerden en behandelt 
moedig problemen die tot voor kort taboe 
waren in de Turkse cinema: oorlogsveteranen, 

24ste International Istanbul Film Festival
Een publieksfestival met allure

De 24ste editie van het filmfestival Istanbul ging in een vliegende vaart van 
start: tijdens de openingsceremonie werden in razend tempo plaquettes 

verdeeld onder de sponsors wier optreden bestond uit opkomst, plaquette 
aannemen, handje, foto en afgang. 

Anneke Reijnders
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Filmtransport in Istanbul

Val van een engel
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Het festival heeft de naam moeilijk 
te zijn, iets waar directeur Lars Hen-
rik Gass het niet mee eens is. ‘Zeker, 
als je het oversimplificeert kiezen 
we wat we niet begrijpen’, aldus 
Gass, ‘maar Oberhausen is geen 
festival van het experiment, maar 
van innovatie.’ Film kijken is hard 
werken in Oberhausen. De films 
knarsen allemaal wat, ontregelen, 
en zoeken de confrontatie over wat 
film is en kan zijn. Het festival, ooit 
opgezet voor de educatieve film, was 
zeker luchtiger dan vorig jaar, toen 
het vijftigjarig bestaan gevierd werd. 
In een speciaal programma toonde 
men toen veel hoogtepunten uit die 
periode, waarbij het zwaartepunt lag 
op experimenteel en moeilijk werk. 
Dit jaar ging het gelukkig weer meer 
om het plezier van film kijken.
Kurzfilmtage Oberhausen is 
internationaal een van de meest 
gerenommeerde festivals voor de 
korte film, maar helaas blijkt ook de 
Duitse overheid in cultuursubsidies 
te snijden. Daarom hield het festival 
samen met enkele andere culturele 
instellingen uit de filmhoek een 
persconferentie om daar aandacht 
voor te vragen. Ook de sponsors van 
het festival kregen een platform voor 
hun filminitiatieven. Zo presenteerde 
BMW een project, waarbij jonge film-
makers werden gekoppeld aan men-
tors om hun plan voor een korte film 
te ontwikkelen. Natuurlijk diende 
wel een auto van dat merk in de film 
centraal te staan. Leuker was het 
idee van Nokia, dat aan het begin van 
het festival een aantal filmmakers 
voorzag van hun nieuwste mobieltjes 
met videofunctie, om daarmee een 
festivalverslag te maken.

De korte film wordt in Oberhau-
sen breed opgevat. Zo is er een 
competitie voor de beste videoclip, 
terwijl tijdens een speciale produ-
centendag zelfs werd gesproken 
over de toekomst van commercials. 
In het hoofdprogramma mocht 
het dan allemaal wat luchtiger 
zijn dit jaar,  in de hoofdmoot van 

het programma, de Internationale 
Competitie, moesten fictiefilms 
met een duidelijk verhaal met een 
lampje gezocht worden. Niettemin 
was er voldoende moois, zoals com-
petitiewinnaar man.road.river van 
Marcellvs L. uit Brazilië: één lang 
shot met een tergend langzame 
zoom-out. In groezelig zwart-wit is 
na enige tijd een rivier die een weg 
overstroomt herkenbaar, met een 
man die langzaam door het water 
waadt. Het publiek bij de voorstelling 
die ik bijwoonde, kon dit alles maar 
matig waarderen en begon jennerig 
te applaudisseren toen de man 
eindelijk de overkant had bereikt. 
Complexer was Optinen ääni van de 
Fin Mika Taanila: een meesterlijke 
filmsymfonie van zes minuten, die 
zich afspeelt binnenin een paar oude 
printers. Terwijl het geluid van de 
printers met elkaar een zoemend en 
ratelend elektronisch geheel vormt, 
zoekt de camera in prachtig gemon-
teerd CinemaScope z’n weg tussen 
de tandwieltjes en rolletjes in het 
binnenste van de apparaten.

Voor sommigen is de Internationale 
Competitie het hart van het pro-
gramma, voor anderen is dat juist 
het speciale themaprogramma. 
De opzet hiervan vormt een unieke 
Oberhausen-traditie, die als een 
rode draad door het festival loopt. 
Het is een mooie manier om oude 
films, bekende en onbekende, 
opnieuw te tonen en door de context 
extra duiding te geven. Als antwoord 
op kritiek dat Oberhausen te weinig 
aandacht zou besteden aan politieke 
films, heette het programma dit 
jaar ‘Der gefallene Vorhang’ met 

als thema hoe wij, na de val van de 
Berlijnse Muur, naar onszelf en 
anderen kijken. De vijftien program-
ma’s binnen dit thema, bestonden 
uit verzamelingen korte films van 
1905 tot heden, waarbij elk deel een 
ondertitel meekreeg, die verwees 
naar het specifieke thema. ‘Der 
gefallene Vorhang’ bleek een bij-
zondere verzameling programma’s 
met veel obscure films en fraaie 
ontdekkingen, zoals het curieuze 
Vernanda (1988), een film uit Estland 
die eruitziet als een regelrechte 
Tati. De maatschappijkritiek ligt er 
dik bovenop in dit verhaal over een 
passant die in een dorpje een brood 
koopt, die later een bom blijkt te 
zijn. Maar de man wil helemaal geen 
bom, hij wil gewoon brood.
Het themaprogramma leverde een 
politiek beeld op met veel facetten, 
met als leidraad vervreemding tus-
sen de mens en de macht, en een 
onderzoek naar grenzen, zowel 
geografische als sociale, politieke 
en culturele. In het programma-
onderdeel ‘Thine Inward-Looking 
Eyes’ werd de blik niet zozeer 
gericht op de omgeving, als wel op 
de psychologie. Hier omspande de 
selectie een brede keuze, van een 
geluidloze komedie in een Engels 
gekkenhuis uit 1929, tot het zeer 
persoonlijke Apologies (1984), die de 
manisch depressieve filmmaakster 
Anne Robertson bij wijze van thera-
pie maakte. Ze biedt hierin – recht 
in de camera – negentien minuten 
lang haar verontschuldigingen aan 
voor zowat haar hele leven, en geeft 
zo een fascinerend maar hartver-
scheurend kijkje in een getormen-
teerde ziel.

51ste Internationale Kurzfilmtage Oberhausen

Begrijpen geen criterium
Op het stadsplein van het landerige Oberhausen 
werd het lokale wijnfeest gevierd, terwijl om de 
hoek in het fantastische Filmpalast Lichtburg van 
de internationale filmcultuur kon worden geproefd. 
Man muß nicht jeden film verstehen, prijkte uitda-
gend op de T-shirts van de medewerkers tijdens het 
afgelopen Kurzfilmtage Festival. 
Frank de Neeve

de kreukbaarheid van het onkreukbare 
Turkse leger, homoseksualiteit, angst bij 
mannen, en de misdaden van de maffia 
in Istanbul. 

Hoewel de tijd voorbij is dat regisseurs 
hun films vanuit de gevangenis moesten 
voltooien, wat Yılmaz Güney (regisseur 
van Yol) meerdere malen overkwam, zijn 
er toch nog voldoende duistere hoofd-
stukken die taboe zijn: de censuur waakt 
over de genocide op de Armeniërs, het 
fundamentalisme en het politiegeweld. 
De politiek leverde dan ook het enige 
schandaal(tje) van het festival op; de 
Franse actrice Emmanuelle Béart zegde 
haar komst als eregaste af uit protest 
tegen het gewelddadige politieoptreden 
tegen een vrouwendemonstratie op 6 
maart ter gelegenheid van de internatio-
nale vrouwendag.

In het fijnzinnige drama Meleǧin 
Düsüsü (Val van een engel) van Semih 
Kaplanoǧlu – met  een Istanbulse volks-
wijk als achtergrond – trachten de beide 
hoofdpersonen zich te bevrijden van hun 
trauma’s, onder wie het kamermeisje 
Zeynep (Tülin Özen) dat zich van haar 
handtastelijke vader probeert te ont-
doen. De voor deze film zo kenmerkende 
‘stille schoonheid’ was voor de pers een 
reden deze film te bekronen.

Het festival eindigde met evenveel verve 
als waarmee het begon; de prijzen voor 
de Turkse films, the Golden Tulip, de 
prijs van de internationale jury (die onder 
leiding stond van Jane Campion) ging 
naar de Japans/Taiwanese film Kôhî jikô 
/ Café Lumiere van Hou Hsiao-hsien en 
de Belgische La femme de Gilles van 
Frédéric Fonteyne, de Lifetime Achieve-
ment Award was voor Harvey Keitel. De 
charmante slotfilm Bombón, el perro 
van Carlos Sorin bracht de zaal niet zo 
op temperatuur als tijdens de opening, 
maar buiten de bioscoop was inmiddels 
de zomer in Istanbul begonnen. Nog een 
goede reden om dit festival te bezoeken.

De premières die er zijn, zijn uit 
eigen land en figureren in de 
nationale competitie

Val van een engel

Optinen ääni
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Laten we beginnen met de laatste 
avond van het Arab Film Festival in 
Rotterdam. Achter de festivalbalie 
is niemand te bekennen. Waar is 
iedereen? Bioscoopmedewerkers 
weten van niks. Er ligt een los-
slingerend papiertje op de vloer: 
‘Afsluitingsavond van het vijfde 
Arab Film Festival in de Arminius 
Kerk, vanaf 18.30 uur’. Een receptie 
op een andere locatie, terwijl hier 
nog films draaien? Een beetje raar.
De organisatie en communicatie 
van het festival laten te wensen 
over. De website is onoverzichtelijk 
en de meeste links werken niet. 
De festivalcatalogus wemelt van 
de drukfouten en is rijk aan onbe-
grijpelijke zinnen als: ‘Een liefde 
onderdrukte hardheid in de wieg 
48 jaar geleden, waar de regen de 
enige getuige was, zorgend voor 
aanbidding, nauwkeurigheid en 
hoop.’ 
Toch is dit zeker een veelbelo-
vend festival met een filmaanbod 
van hoge kwaliteit. De artistiek 
directeur van het festival, Intishal 
Al Timimi, is afkomstig uit Irak 
en heeft jarenlange ervaring als 
programmeur van Arabische films 
en documentaires voor festivals 
van Montréal, München, Leipzig en 
Delhi. Al Timimi’s professionaliteit 
verschilt als dag en nacht van de 
kinderziektes waaraan dit festival 
nog lijdt. De communicatie zal 
volgend jaar anders worden aange-
pakt, belooft Al Timimi beterschap. 
‘Onze website wordt verbeterd. 
En we gaan actiever contacten 

leggen met de Nederlandse pers. 
Onze openingsavond viel trouwens 
samen met de opening van het Hol-
land Festival en het referendum. 
Een geplande televisiereportage bij 
NOVA werd daarom op het laatste 
moment afgeblazen. Dat is pech.’
De zalen zaten dit jaar trouwens 
toch meestal wel halfvol tot vol 
met een gemêleerd gezelschap. 
Van bejaarde autochtoon tot puber-
allochtoon. ‘Wij willen Nederlan-
ders kennis laten maken met de 
Arabische wereld. Bruggen bouwen 
tussen werelden die elkaar heel 
slecht kennen. Filmmakers van 
Marokko tot Irak steken hun nek uit 
met sociaal bewogen en progres-

sieve speelfilms en documentaires 
die westerse clichébeelden door-
breken en thuis discussies kunnen 
aanzwengelen. Die filmmakers 
willen we via dit festival ondersteu-
nen. In de Arabische wereld heeft 
dit festival een goede naam en in 
toonaangevende Arabische kranten 
is veel aandacht geweest voor ons 
festival.’
In de competitie van het festival 
draaiden acht speelfilms. Het 
Marokkaanse Memory in Deten-
tion (Jillali Ferhati, 2004) won De 
Gouden Havik - de prijs voor de 
beste film. Een zoon komt uit de 
gevangenis, vastbesloten om het 
verleden van zijn gestorven vader 
te ontrafelen, die eveneens om 

politieke redenen gevangen zat. 
Een oude vriend van zijn vader is 
ook net vrij gelaten, maar lijdt aan 
geheugenverlies. Samen gaan de 
man en de zoon op zoek naar het 
verleden, waarin staatsterreur, 
politieke gevangenschap en marte-
ling de revue passeren. De film is 
wat lang maar intrigeert. Memory 
in Detention is het zoveelste 
recente signaal dat Marokko open-
staat voor kritisch zelfonderzoek en 
verwerking van een zwaarbeladen 
verleden.
‘Met deze films willen we ook 
allochtone jongeren bereiken’, 
vertelt Al Timimi. ‘Hun mogelijk 
eenzijdige of zelfs extremistische 

blik op de wereld hopen wij te ver-
rijken met goede films over het 
repressieve verleden en heden 
van Arabische landen, en over de 
uiteenlopende Arabische levens 
van alledag.’  Is het niet naïef om 
te veronderstellen dat een festival 
jongeren kan bereiken, laat staan 
‘opvoeden’? ‘Naast moskee en 
straatgehang moet er een alter-
natief zijn. Dat kunnen wij op zijn 
minst aanbieden.’
In de negen korte films geven 
vooral de wat jongere regisseurs 
hun visie op de wereld. De kwaliteit 
kenmerkt zich door uitersten. Al 
Fustan (Abdullah Hassan Ahmed, 
2005) is een erbarmelijk geacteerd 
filmpje, over zelfstandige vrouwen 

die het hoofd boven water hou-
den door op bestelling kleding en 
bruidsjurken te naaien. Maar er 
draaiden ook juweeltjes als Alluga 
(Samir Zedan, 2005), Lahna Lahnih 
(Rachid Boutounes, 2005) en The 
Elevator (Hadil Nazmy, 2004), over 
een meisje dat vastzit in een lift. 
Op haar mobieltje voert zij een 
intiem gesprek met een flirtende 
jongen. Die korte films blinken uit 
in kleine menselijke drama’s die 
zich zelfbewust afspelen tegen de 
achtergrond van Arabische samen-
levingen.
Indrukwekkend onderdeel was 
het documentaireprogramma met 
zeven lange en tien korte documen-
taires. Terwijl de media al geruime 
tijd routineus berichten over de 
zoveelste zelfmoordaanslag in Irak, 
tonen de documentaires over Irak 
pijnlijk de achtergronden. Uitschie-
ter is Iraq, My Country (An Exile’s 
Return to Samawa) uit 2005 van de 
Australische Irakees Hadi Mahood. 
Na de overwinning van de Ameri-
kanen keert Mahood terug naar zijn 
geboortestad; onderdeel van het 
gebied waar ‘onze jongens’ gesta-
tioneerd waren. De filmmaker treft 
chaos en armoede aan. Het leven 
van alledag is voor de burgers een 
levensgevaarlijke onderneming 
geworden. Een eye-opener voor 
de Nederlandse kijker. Is dit het 
relatief rustige As Samawa, die 
oase in het gespannen Zuid-Irak? 
Waarom is deze documentaire nog 
niet op de Nederlandse televisie 
uitgezonden? 

5de Arab Film Festival

Kritisch zelfonderzoek         
Het Arab Film Festival in Rotterdam beleefde 
van 1 t/m 5 juni zijn vijfde jaargang, gevolgd 
door wijkedities in Rotterdam. Ook in 
Amsterdam, Den Haag en Groningen waren 
films uit het festival te zien. Dit jaar draaide 
een selectie van vijftig films; korte en lange 
speelfilms en documentaires. Een wat rom-
melig georganiseerd festival, maar met een 
sterke visie en hoge kwaliteit films.
Nana Jongerden 

Achter de festivalbalie is niemand te bekennen. Waar is  
iedereen? Bioscoopmedewerkers weten van niks

Memory in Detention
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Een stevig begin voor dit festival, dat zich vanuit 
een puur antropologische start ontwikkelde 
tot een breed georiënteerd festival met ‘docu-
mentaires over cultuur en beeldvorming’. Het 
beeldmerk dit jaar was in deze zin erg toepas-
selijk: een vrouw kijkt door een smalle spleet in 
haar zwarte sluier indringend in de lens. Slechts 
haar ogen, een deel van haar wenkbrauwen en 
haar met henna versierde handen zijn zichtbaar. 
Het beeld komt uit de openingsfilm The Veil 
Unveiled (2004) van de Zwitserse antropologe 
Vanessa Langer. Zij deed in Jemen onderzoek 
naar de sluier en vond een enorme diversiteit 
aan stoffen, modellen en manieren van dragen 
van dit in westerse ogen zo eenduidig als instru-
ment van onderdrukking beschouwde kleding-
stuk. Haar film, eenvoudig gemaakt, biedt een 
fris perspectief op het onderwerp. Ineens zien 
we jonge sluierdragende studentes als mode- 
en zelfbewuste vrouwen die vrolijk demonstre-
ren wat er zoal mogelijk is met de sluier. Na 
afloop vraag je je als kijker af wie nu het meest 
beperkte blikveld heeft: de vrouw met het onbe-
dekte hoofd of zij die, zelf onbespied, door een 
spleet in haar sluier de wereld bekijkt.
Op de Marokko-dag van het festival werden 
meer clichés over vrouwen en de islam tegen 
het licht gehouden. Behalve een retrospectief 
van films met een tamelijk toeristisch karak-
ter van Izza Gennini, waren er interessante 
bijdragen van onder meer Dalida Ennadre. 
Vooral haar film El Batalett – Femmes de la 
Medina (2000) is een ontwapenend portret van 
een aantal bewoonsters van de oude medina 
van Casablanca, waarin lijden, veerkracht en 
toekomstdromen centraal staan. In Je voudrais 
vous raconter… (2005) toont Ennadre op pijnlijke 
wijze dat de nieuwe wetgeving met betrekking 
tot familierecht de positie van de meeste (laag-
opgeleide) vrouwen in Marokko niet bepaald 
heeft verbeterd.

Of het nu om een antropologisch onderzoek bij 
vrouwen in Jemen gaat of om een in Neder-
land gemaakte televisiedocumentaire, het 
sleutelwoord van de documentairefilmmaker 
is ‘toegang’. Zonder een ingang in de wereld 
die gefilmd wordt, is een film tot mislukken 
gedoemd. Dit aspect viel op bij twee van de 
Nederlandse premières. Het lijkt een trend om 
als documentairemaker, in navolging van de 
reality-televisiemakers, binnen te dringen in 
werelden die voor anderen gesloten blijven. Zo 
filmde Kim Landstra in De grote stilte bij twee 
retraiteweken in de bossen van Lage Vuursche, 
waar spiritueel leider Isaac Shapiro een groep 
vermoeide en gestresste Nederlanders de 
heilzame werking van stilte wijst en zo de weg 
naar verlichting. Desgevraagd vertelt Kim Land-
stra na de première dat de wereldberoemde 
goeroe tot haar verrassing meteen inging op 

haar verzoek om met de camera aanwezig te 
mogen zijn tijdens de sessies. Wel was daad-
werkelijke participerende observatie gewenst: 
de regisseuse en haar crew mochten filmen op 
voorwaarde dat zij ook zelf zouden meedoen aan 
het groepsproces en dus ook op enig moment 
op het podium zouden plaatsnemen in de stoel 
tegenover Shapiro. (Dit is overigens niet in de 
film terechtgekomen.)

Ook de directeur van Vrouwenopvang Amster-
dam was positief over het idee van het docu-
mentaire-echtpaar Petra en Peter Lataster 
om een film te maken in het Amsterdamse 
Blijf-van-mijn-lijfhuis. Opmerkelijk, want de 
openbaarheid van een televisie-uitzending 
lijkt in eerste instantie niet te stroken met de 
privacygevoeligheid en de geheimhouding van 
een dergelijk opvanghuis. Maar kennelijk was 
de behoefte van deze vrouwen om het verhaal te 
vertellen groter. En natuurlijk is er het vertrou-
wen dat tussen de bewoonsters van het huis en 
de filmploeg werd opgebouwd. Dat alles leverde 
een mooie film op, die vooral indruk maakt door 
de manier waarop er werd gefilmd. De makers 
zetten de camera steeds op een vast punt in 

de ruimte, zodat het voor de bewoners van het 
huis steeds helder was waar ze de kans liepen 
in beeld te komen en waar de ‘veilige zone’ was. 
Door de afwezigheid van volgshots en came-
rabewegingen werd als het ware een speciale 
filmruimte in de bestaande ruimte gecreëerd. 
Wie er zich veilig bij voelt, kan erin en wie niet, 
blijft buiten. Deze manier van werken bewerk-
stelligt niet alleen een consequente en strakke 
stijl, maar maakt ook mooi duidelijk hoe de 
relatie tussen de makers en hun hoofdpersonen 
is. De ploeg stelt zich niet verdekt op, ‘als een 
vlieg op de muur’ om zo veel mogelijk intimitei-
ten te vangen, maar is op een bescheiden maar 

onmiskenbare manier aanwezig in de ruimte. 
Gehoopt mag worden dat deze typische Beeld 
voor Beeld-film ook de reguliere bioscoop zal 
bereiken.

16de Beeld voor Beeld 2005

Wat er zoal mogelijk is met sluier
In haar openingswoord van Beeld voor Beeld pleitte Naima Azough voor een open en onbe-
vooroordeelde blik op de wereld. Iets waaraan het in de hokjesgeest van de gemiddelde wes-
terling nogal eens schort. Annelotte Verhaagen

The Veil Unveiled

De openbaarheid van een televisie-uitzending 
lijkt in eerste instantie niet te stroken met de 
privacygevoeligheid en de geheimhouding van 
een dergelijk opvanghuis
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kroniek

Het is een bekend verschijnsel: eerst zie je zelden 
of nooit groene schoenen, je hebt je groene schoe-
nen nog niet gekocht of je wordt door het één na 
het andere paar ingehaald. Zo beleefde ik ook het 
‘groene-schoeneneffect’ in Cannes dit jaar. Goed, 
ik had bedacht dat ik een programma over drugs 
en cinema wilde maken, maar ik had niet durven 
dromen dat ik over de drugsfilms zou struikelen. 
Zat het toch in de lucht? De polsslag van de tijd? Of 
louter in mijn gekleurde waarneming? Ik keek naar 
mijn schoenen en besloot om mijn oordeel nog even 
uit te stellen.

De giftigste groene schoen van Cannes, zeker een 
van de meest besproken en gehate, en ook wel 
bewonderde films, was zonder twijfel The Great 
Ecstasy of Robert Carmichael van de debuterende 
jonge Brit Thomas Clay. Een wonderlijke film,  
waarin achteloos diverse genres worden gemengd 
en die vanuit verschillende perspectieven wordt 
verteld. Er is eerst de schets van een wat verloren 

kustplaatsje: de televisierealistische verbeelding 
van het krampachtige, maar niet wanhopige klein-
burgerlijke leven, de gemeenschapszin, het school-
concert. De Robert uit de titel is een wat slungel-
achtig moederskindje. Hij oefent braaf samen met 
zijn moeder op zijn cello. Zijn sadistische seksuele 
fantasieën ontgaan zijn moeder en de rest van 
zijn omgeving. Zelf weet hij ook niet wat hij ermee 
moet. Buiten de school, buiten het dorp, buiten 
de gemeenschap hangen wat jongeren rond die 
niet willen deugen. Ze stelen wat. Rommelen wat 
met pilletjes. Het moederskindje Robert voelt zich 
sterk tot de foute jongens en meisjes aangetrok-
ken. Slikt net te gretig ook eens een pilletje. Dit had 
nog een tijd goed of maar een beetje fout kunnen 
gaan als niet Larry, de grote criminele neef van één 
van Roberts schoolmaatjes, op het toneel zou zijn 
verschenen - net vrij uit de gevangenis en op zoek 
naar klanten en slachtoffers. Larry is uiteindelijk 
ook maar een kleine dealer, maar hij introduceert 
de jongen bij het echte werk. Wat volgt is de beste 

dealerscène die ooit op film is vastgelegd. Ik word 
graag van het tegendeel overtuigd. Alleen hiervoor 
heeft Clay waarschijnlijk Angelopoulos' cameraman 
Yorgos Arvanitis ingehuurd. In een adembenemend 
smakeloos ingerichte maar o zo coole ruimte, een 
onwaarschijnlijk kruising tussen een kunstgalerij 
en een hotelkamer die je per uur kunt betalen, cir-
kelt de camera vertraagd rond tussen de opperste 
verdwazing. Een dj draait monomaan zijn dreunen 
zonder zich om de om zich heen grijpende waanzin 
te bekommeren. Bijna achteloos vindt in een zijka-
mertje een groepsverkrachting plaats van een door 
drugs verdoofd meisje; de meeste gebruikers in de 
ruimte schijnen er nauwelijks erg in te hebben. In 
Cannes verlieten veel mensen op dit moment de 
zaal. De combinatie van cinematografisch talent en 
sadistische verbeelding was blijkbaar te veel van 
het goede. En het ergste moest toen nog komen. 
Aan het slot zit een door amfetamine en andere shit 
opgewekte, uiterst agressieve groepsverkrachting, 
waarvoor het woord ‘abattoir’ passend is. Geen fijne 
film? Misschien niet, maar moet een goede film ook 
fijn zijn?

Fijner was zeker Johanna van de jonge Hongaar 
Kornél Mundruczó, al was dat ook geen zoetsappige 
film. Variety sprak van gothic-grunge en dat bedoel-
den ze niet positief. Ik denk dat het een van de 
gewaagdste en origineelste films van Cannes was. 
Mundruczó vertelt in de vorm van een filmopera het 
verhaal van een soort hedendaagse Jeanne d’Arc 
(maar in feite ook een soort Florence Nightingale), 
waarbij de oorspronkelijke muziek speciaal voor 
de film werd geschreven. Johanna is een junkie. 
Als ze in het ziekenhuis terechtkomt, werpt ze zich 
op als vrijwillige verpleegster die patiënten weet 
te genezen middels een wel zeer actieve bijslaap. 
Godsdienstwaan of drugsroes, dat blijft nog even de 
vraag, maar een bijzondere film is het zeker.

En die andere groene schoenen?  Barbara Kopple, 
als documentairemaakster een absolute vete-
rane, kwam met haar eerste speelfilm Havoc. Een 
opmerkelijke film over de aantrekkingskracht die de 
criminele zwarte drugscultuur heeft op verwende 
rijke blanke middelbare scholieren in Los Angeles. 
Zeer overtuigend in zijn tekening van de diverse 
subculturen, dankzij het oog van de geschoolde 
documentairemaakster en iets minder overtuigend 
in de dramatisering. Maar alles bij elkaar toch een 
bijzondere film.  

Havoc haalde het officiële festival niet en dat gold 
ook voor Stoned van Stephen Woolley. Stoned is een 
degelijke en onderhoudende speelfilm over de ‘last 
days’ van een van de meest beweende drugsdoden 
Brian Jones. Woolley’s film is artistiek de mindere 
van die van Van Sant, maar de release van Woolley’s 
film zou er wel eens voor kunnen zorgen dat de 
zaak Jones weer wordt heropend. 

En, last but not least, er was natuurlijk Last Days 
van Gus Van Sant, waarvan alleen om juridische 
redenen niet gezegd mocht worden dat het om de 
laatste dagen van de martelaar van de grunge Kurt 
Cobain ging. Jim Hoberman schreef daarover in 
the The Village Voice: '...Last Days may be the most 
evocative heroin movie ever made,...’. En wie zou 
hem willen tegenspreken? 

White Light 

Kroniek van  programmeur Gertjan Zuilhof, die voor het 
Rotterdamse filmfestival van 2006 wereldwijd zoekt naar 

drogerende films en films over drugs. White Light: van 
kleurrijke filmische hallucinaties tot duistere narcocinema.

Het groene-schoeneneffect

Last Days
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Met de opkomst van televisie veranderde de filmreclame. Rond elke film werden 
grote campagnes opgezet, met affiches, tijdschrift- en krantenadvertenties, free-
publicity en trailers. Een van de grondleggers van dit soort campagnes was Steve 

Frankfurt, in de jaren zestig creative director bij het bureau Young & Rubicam.

Involve me!
Met de teloorgang van het Hollywood-studio-
systeem onderging de aanblik van het Ame-
rikaanse filmaffiche een grote verandering. 
Sindsdien werden voor de marketing externe 
bureaus ingezet, die hun ideeën en ontwerpen 
niet meer alleen aan de studiobazen moesten 
voorleggen maar ook aan de regisseur, produ-
cent, agenten, financiers enzovoorts. Na deze 
omwenteling eind jaren zestig wordt tot de 
opkomst van internet de filmreclame bepaald 
door slechts enkele reclamebureaus. Deze 
bureaus merkten dat een paar verhalen/rod-
dels over de filmsterren en een affiche met 
alle filmsterren erop niet meer voldoende 
waren om het publiek naar hun film te lokken. 
Zij zetten voor elke film een aparte campagne 
op: met free-publicity, persbenadering, foto’s, 
trailer, aftiteling, radio- en televisiecommer-
cials, advertenties en affiches. Sinds Saul Bass’ 
The Man with the Golden Arm (Otto Preminger, 
1955) probeerden de reclamebureaus niet lan-
ger zo veel mogelijk in een affiche te stoppen 
om een zo breed mogelijk publiek te bena-
deren, maar concentreerde men zich bij elke 
campagne op één invalshoek - net zoals bij 
advertenties voor andere producten. De nieuwe 
vragen voor de reclamebedrijven werden: wat 
is de kern van het verhaal? En voor wie is het 
aantrekkelijk? Met de antwoorden werd een 
campagne in gang gezet. De doelgroep moest 
zich emotioneel betrokken voelen bij de film.
Zoals Saul Bass de hoeveelheid informatie op 
zijn affiches tot een minimum terugbracht, 
zo focuste Stephen O. Frankfurt (1931) hele 
campagnes op een enkel gegeven. Voor Rose-
mary’s Baby (Roman Polanski, 1968) koos hij 
de kinderwagen. Op elke uiting komt de kin-
derwagen terug, zelfs op de foto’s, waar het als 
een soort logo gebruikt wordt. De trailer voor 
deze film is de eerste trailer zonder acteurs: je 
ziet alleen de kinderwagen en hoort een kind 
huilen, daarna volgt de tekst ‘Pray for Rose-
mary’s baby’, verder niets! Ook op het affiche 
zet hij, samen met grafisch ontwerper Philip 
Gips, de kinderwagen centraal: een eenzame 
kinderwagen, hoog boven op een hoge verla-
ten berg. Mia Farrow ligt daarachter, koud en 
emotieloos als een marmeren beeld. Het beeld 
vertelt niets over  de film, maar intrigeert wel. 
Het lukte Frankfurt alle belanghebbenden te 
laten instemmen met deze bijzondere cam-
pagneopzet; een prestatie van eerste orde. 
Waarschijnlijk hielp het dat William Castle, de 
producent, ook de regisseur was van expliciete 
horrorfilms. 
Steve Frankfurt werkte later ook voor Frank-
furt Gips Balkind and Partners. In die hoeda-
nigheid was hij verantwoordelijk voor een van 
de mooiste taglines uit de filmgeschiedenis:  
‘In space no one can hear you scream’.  
Bastiaan Anink

Rosemary’s Baby  VS, 1968  regie  Roman Polanski  ontwerper 
Young & Rubicam (creative director Stephen O. Frankfurt, desig-
ner Philip Gips)  afmetingen 104x69  collectie Filmmuseum

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



De International Indian Film Academy (IIFA) streek begin juni 
vier dagen neer in Nederland. Koortsachtig werden er allerlei 

activiteiten ontplooid die de belangstelling hier voor de Indiase 
film moesten vergroten: een driedaags filmfestival, een cricket-
wedstrijd, de wereldpremière van Parineeta en, het evenement 

dat de meeste aandacht naar zich toetrok, de uitreiking van de 
IIFA-Awards in de Amsterdam ArenA. Vooralsnog ziet het er niet 

naar uit dat blanke westerlingen in groten getale naar Bolly-
wood-films zullen gaan, hoewel bioscoopketen Pathé sinds mei 

eens per maand een Bollywood-film in zijn theaters vertoont. 
André Waardenburg / fotografie Bram Belloni

in de    BijlmerBollywood 
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Amitabh Bachchan

Roshan
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IIFA-Awards in de Amsterdam ArenA. Vooralsnog ziet het er niet 

naar uit dat blanke westerlingen in groten getale naar Bolly-
wood-films zullen gaan, hoewel bioscoopketen Pathé sinds mei 

eens per maand een Bollywood-film in zijn theaters vertoont. 
André Waardenburg / fotografie Bram Belloni

Veel commercie, weinig inhoud

in de    BijlmerBollywood 
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Roshan Aishwarya Rai

Rani Mukerji
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Films uit India hebben wereldwijd een afzet-
markt van 1,7 tot 2 miljard consumenten. 
Niet alleen in India zelf, maar ook steeds 
meer in de gebieden waar veel non residential 
Indians (NRI’s) wonen, zoals Groot-Brit-
tannië, de Verenigde Staten, Duitsland en 
Canada. Bollywood-films zijn ook immens 
populair in het Midden-Oosten, Rusland en 
onder islamieten. Ook in Nederland is er een 
grote groep NRI’s, vooral in Den Haag, Rot-
terdam en Amsterdam, die via een schotel 
Indiase televisiezenders en radioprogramma’s 
ontvangt. Die Indiase media schenken veel 
aandacht aan de filmliedjes, nieuwste releases 
en – natuurlijk – de sterren. Een Indiase film-
ster wordt aanbeden als een (half)god. 
Nederland was vier dagen getuige van de 
gekte die filmsterren teweegbrengen onder 
de vele fans. Tijdens de ruim vier dagen dat 
de International Indian Film Academy in 
Amsterdam te gast was, sliepen de sterren 
in hotel The Grand. Elke dag weer stonden 
daar de fans te wachten voor de hekken, in 
de hoop een glimp op te vangen van hun 
idolen: Abishek en Amitabh Bacchchan, John 
Abraham, Aishwarya Rai, Shah Rukh Khan, 
Salman Khan en Anil Kapoor. Als er eentje 
gespot werd, volgde gegil en een poging een 
handtekening te bemachtigen. Via sms’jes 
communiceerden de fans met elkaar: toen 
bekend werd dat Abishek Bachchan om de 
hoek bij The Grand thee zat te drinken, ren-
den ze er in vliegende vaart en al gillend op 
af. Menig Amsterdammer fronste de wenk-
brauwen bij zulke uitzinnige uitingen van 
enthousiasme. 
Bij de wereldpremière van de film Parineeta 
(Pradeep Sarkar, 2005) stonden de Hindoe-

staanse fans rijendik tegen de dranghek-
ken, geduldig de komst van de sterren af te 
wachten. Uiteindelijk waren er meer mensen 
buiten dan binnen. In de veertienhonderd 
stoelen tellende zaal 1 van Tuschinski zat niet 
meer dan driehonderd man. De pers mocht de 
film tegelijkertijd zien, maar dan wel in een 
andere zaal. Hoe de sfeer in zaal 1 was? Tja.
Eenzelfde tafereel speelde zich af in de 
Amsterdamse Bijlmer bij de uitreiking van 
de IIFA-Awards, de Indiase Oscars, in de 
ArenA. Buiten gilden de fans, binnen zaten 
naar schatting zes- tot negenduizend. Terwijl 
er plek was voor vijftienduizend. Een grote 
groep (Surinaamse) Hindoestanen verkoos 
het buiten te blijven: voor de goedkoopste 
kaartjes moest 80 euro worden betaald, voor 
de duurste ruim 250. De fans die wel binnen 
zaten, hadden een plaats ver van het podium. 
Hun geschreeuw haalde nauwelijks het 
podium. Slechts toen gastheer van de avond 
Shah Rukh Khan de beginregels van het 
Surinaamse volkslied zong, werd het stadion 
uitzinnig van vreugde. 

Handel
Tijdens de ceremonie werden nauwelijks clips 
vertoond van de genomineerden. Net als eer-
der bij de persconferentie van de IIFA over-
heersten commerciële motieven. Voor de fans 
zijn de sterren belangrijker dan de films, voor 
de IIFA moet koste wat kost handel gedre-
ven worden. Amitabh Bachchan – de angry 
young man die al sinds begin jaren zeventig 
een superster is – ging op bezoek bij premier 
Balkenende en er was een door het Ministerie 
van Economische Zaken georganiseerd ‘global 
business forum’ met als doel de zakenrelaties 

tussen beide landen te versterken. Zowel de 
persconferentie als de uitreiking van de IIFA-
Awards begon met twintig minuten commer-
cials: van sponsors, relaties en de gemeente 
Amsterdam. Die had immers flink wat geld 
in het evenement gepompt en daar moest 
dan wel wat tegenover staan. Begeleid door 
ouderwets pompende techno werd een filmpje 
vertoond dat de campagne ‘I AMsterdam’ 
ondersteunt. Alle sterren werd geïnstrueerd 
zo veel mogelijk de slogan te roepen, of als 
dat echt tot tongbreken leidde ‘Amsterdam is 
a beautiful city’. 
Twee belangen stonden voorop: het vergroten 
van het marktaandeel Bollywood-films en 
het verdrievoudigen van het aantal Indiase 
toeristen dat Nederland (lees: Amsterdam) 
bezoekt tot negentigduizend per jaar. Om 
dat doel te bereiken worden naar verluidt de 
IIFA-Awards volgend jaar opnieuw in Amster-
dam uitgereikt.

Meezingen
Hopelijk gaat het dan ook wat meer over 
de inhoud: de films zelf, de industrie en de 
verschillen tussen Bollywood, andere Indiase 
films, Hollywood-films en andere culturele 
uitingen. Door steeds maar te hameren op 
de grootte van de filmproductie (tussen de 
achthonderd en duizend per jaar), het aantal 
bezoekers (twaalf miljoen per dag) en de ster-
ren, wordt nooit de interesse verlegd naar de 
hoogst particuliere mix tussen genres, ver-
mengd met liedjes, die de mainstream Indiase 
film is. 
De narratieve vorm is ontleend aan de Mahab-
harata, de Ramayana, de Veda’s en andere 
Indiase mythologieën en/of orale tradities. 
Een ‘standaard’ Bollywood-film combineert 
verschillende genres en heeft altijd een lief-
desverhaal. Een voorliefde voor melodrama’s 
komt daarbij om de hoek kijken, evenals 
spectaculaire zang- en dansnummers. Twee 

Kennelijk is het taboe op het kussen op de lippen en lichamelijk 
contact wat minder dwingend geworden
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stream film uit India kun je hen niet kwalijk 
nemen, zakelijke motieven spelen nu eenmaal 
een grote rol in hun poging de wereld te 
veroveren. Toch kan het geen kwaad te bena-
drukken dat er in India ook arthouse-films 
worden gemaakt (de zogenaamde parallelle 
cinema), films in andere talen dan Hindi (er 
zijn ongeveer 18 regionale dialecten) en dat 
de verschillen in kwaliteit tussen Bollywood-
films uitzonderlijk groot kunnen zijn. Geluk-
kig triomfeerde Veer-Zaara, een superieur 
melodrama met liberale trekjes van groot-
meester Yash Chopra (2004), bij de prijsuit-
reiking, met prijzen voor beste film, verhaal, 
regie, acteur en vrouwelijke bijrol.  
Andere relativerende gedachte: naast de IIFA-
Awards worden nog vele andere prijzen door 
de Indiase filmindustrie uitreikt, waaronder 
de National Film Award, de Filmfare Awards 
en de prijzen van televisiekanaal Zee-TV. 
Of volgend jaar de IIFA-lobby wel slaagt, valt 
te bezien. De meeste in Nederland woonach-
tige Hindoestanen  kijken al naar Bollywood-
films, al is het vaak op dvd. Voor Nederlan-
ders zijn de films vaak te lang en te zoet. 
Bovendien kan de nadruk op uiterlijk vertoon 
– sterren, glamour, glitter – wel eens gaan 
tegenstaan. Niet voor niets concludeert Nas-
reen Munni Kabir zijn bijdrage ‘The Branding 
of Bollywood’ in het boek Behind the Scenes 
of Hindi Cinema met de waarschuwende woor-
den: '…tenzij het westerse publiek een wer-
kelijke liefde ontwikkelt voor de films zelf, 
en niet alleen voor de wereld van Bollywood, 
met zijn glamoursterren en betoverende lied-
jes en dans, is het moeilijk te geloven dat hun 
interesse in Indiase cinema meer is dan een 
modegril.' n

Behind the Scenes of Hindi Cinema. A Visuel Journey through 
the Heart of Bollywood. Johan Manschot en Marijke de Vos 
(red.). KIT Publishing, Amsterdam 2005 (160 blz.). ISBN 90 
6832 186 2

In de 1400 stoelen tellende zaal 1 van Tuschinski 
zat niet meer dan driehonderd man

maanden voordat een film in de bioscoop 
uitgaat, wordt de soundtrack al op de markt 
gebracht zodat iedereen in het theater de 
liedjes hardop kan meezingen. Elke film 
begint steevast met een liedje dat de protago-
nisten introduceert en kort de thema’s weer-
geeft of het verhaal samenvat. Daarbij zijn de 
films episch opgezet, niet alleen qua lengte 
– langer dan drie uur is niet ongewoon – maar 
ook qua inhoud: een mensenleven omspan-
nend verhaal is een vereiste. 
Waar in een Hollywood-film de expositie (de 
introductie van de belangrijkste karakters 
en het in werking stellen van de plot) altijd 
snel plaatsvindt, duurt het in een Indiase film 
soms wel een uur voordat duidelijk is waar 
het verhaal heen gaat. 
Wie wat meer mainstream Indiase films heeft 
gezien, herkent al snel thema’s en motieven: 
de krachtige familieband, het (bijna heilige) 
ontzag voor ouders, liefde die alles overwint 
– ook sociale en religieuze verschillen – het 
belang van de natie, de Indiase (koloniale) 
geschiedenis en de sterk ruraal gerichte, nos-
talgische blik op het eigen land. 

Broeierige blikken
Omdat lichamelijke intimiteiten vrijwel taboe 
zijn, wordt in Bollywood de toevlucht geno-
men tot symbolen en metaforen om de gepas-
sioneerde liefdesverhalen in beeld te brengen. 

Water speelt daarbij een belangrijke rol, zoals 
ook beschreven wordt in het boek dat vlak 
voor de IIFA-activiteiten uitkwam: Behind 

the Scenes of  Hindi Cinema. Daarin worden 
in korte hoofdstukjes diverse aspecten van 
de Hindi-film belicht. Zoals de legende over 
Radha en Krishna. Krishna ontmoette zijn 
favoriete gopi (koeienherder) bij de water-
plaats en schiet haar waterkruik kapot die 
ze op haar hoofd draagt. Zo worden de twee 
geassocieerd met water: wolken, regen, wind, 
beekje. In films wordt daarvan dankbaar 
gebruikgemaakt: legio zijn de voorbeelden 
van scènes tussen de geliefden waarbij ze nat 
worden. Het erotisch effect is evident; close-
ups van natte traditionele gewaden die strak 
tegen het lichaam worden gedrukt, zijn eer-
der regel dan uitzondering. Om nog maar te 
zwijgen van de broeierige blikken die worden 
uitgewisseld tussen de geliefden. Kennelijk 
is het taboe op het kussen op de lippen en 
lichamelijk contact wat minder dwingend 
geworden: in Bunty aur Babli (Shaad Ali Sah-
gal, 2005) kust Abishek Bachchan drie keer 
Rani Mukerji op haar mond, en in Parineeta 
zit een voor Indiase begrippen expliciete 
vrijscène. 

Kwaliteit
Dat de International Indian Film Academy 
alleen oog heeft voor de commerciële, main-
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NFTA  LICHTING 2005
Opdorp zelf. Who Buried Paul McCartney? is 
een vermakelijke reconstructie van het brood-
je-aap verhaal dat stamt uit oktober 1969, 
toen ene Tom in de show van het radiostation 
WKNR-FM in Detroit diskjockey Russel Gibb 
vertelde dat hij het einde van het Beatles-
nummer Revolution 9 maar eens achterstevo-
ren moet beluisteren. Daaruit zou blijken dat 
Paul McCartney was overleden; tal van andere 
aanwijzingen waren te vinden in songteksten 
en hoesontwerpen.
Van Opdorp, die eerder studeerde aan het 
Grafisch Lyceum/Media College in Rotterdam, 
maakte een bewerking van de elpeehoes van 
Sgt. Pepper (zoals Frank Zappa bijvoorbeeld 
deed voor zijn album We’re Only in it for the 
Money). Hij draaide alle figuren om, behalve 
Paul McCartney, en verwerkte beelden uit zijn 
documentaire: Tim Harper leest het kranten-
artikel dat hij over de zaak schreef. Russ Gibb 
is te zien op het televisiescherm.
Van Opdorp hoopt dat zijn affiche een col-
lector’s item wordt op e-Bay, waar enorme 
bedragen worden geboden voor Beatles-para-
fernalia. De oplage van zijn affiche bedraagt 
250 stuks. n Jan Pieter Ekker

De affiches

1: alt.suicideholiday.net (ontwerp: Koji Nelissen) 2: The Beast in Me (ontwerp: Alexander Six) 3: Dochter (ontwerp: Kojie Nelissen) 
4: Docklands, afl 1: Lubna en Nadine (ontwerp: Wall-Russ Vidual Design) 5: Docklands, afl. 2: Nina en Jelle (ontwerp: Wall-Russ 
Vidual Design) 6: Grip (ontwerp: Wall-Russ Vidual Design) 7: Hold the Line (ontwerp: Joost Hiensch / CGI5.org) 8: Een ingewikkeld 
verhaal, eenvoudig verteld (ontwerp: Jonathan Tamboer) 9: Lena (ontwerp: Joost Hiensch / CGI5.org) 10: Mokum (ontwerp: Joost 
Hiensch / CGI5.org) 11: Nachtwaker (ontwerp: Joost Hiensch / CGI5.org) 12: Vivre (ontwerp: Désirée Delauney) 13: Who Buried Paul 
McCartney? (ontwerp: Wouter van Opdorp) 14: Ziezoo (ontwerp: Jurriaan Esmeijer)

Zo goed als de films zijn van Lichting 2005, 
zo mager zijn de affiches. De meeste lijken 
haastklussen: een still (en lang niet altijd met 
het meestzeggende beeld) met gecentreerd 
de titel erop, in een lukraak gekozen let-
tertype. Hoewel de meeste academiefilms de 
bioscoop niet zullen halen, en de affiches dus 
ook de concurrentie niet aan hoeven gaan 
met ‘echte’ films, zou er in het productie-
proces best iets meer – en eerder – rekening 
mee kunnen worden gehouden. Doe het goed 
of doe het niet. Wout Konijn, wiens En nu ik 
een van de hoogtepunten van deze jaargang 
is, was zo lang met de geluidsmixage bezig 
dat er helemaal geen tijd overbleef om een 
affiche te maken.
Veertien filmposters produceerde Lichting 
2005. Drie daarvan werden ontworpen door 
Wall-Russ Visuel Design, waaronder die voor 
Docklands, twee delen van een blijmoedige 
jeugdserie die inmiddels is uitgezonden in 
VPRO’s Villa Achterwerk. Het zijn grafische 
bewerkingen van de skyline van Amsterdam, 
waarop de kinderen die de hoofdrol spelen 
nauwelijks nog te herkennen zijn. Joost 
Hiensch maakte er zelfs vier, die stuk voor 
stuk veel minder eigenzinnig en tot de ver-
beelding sprekend zijn dan de academie- 
affiches die hij vorig jaar maakte.
Het aardigste affiche is van de documen-
taire Who Buried Paul McCartney?, en werd 
gemaakt door regisseur/scenarist Wouter van 
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In het derde studiejaar, als de plannen voor de 
afstudeerfilm moeten worden ingeleverd bij de 
examencommissie, stond argwaan over het 
sterk autobiografische gehalte een groen licht 
in de weg. ‘Ze waren bang dat het te persoon-
lijk zou worden, zeker als beginnend onder-
werp’, vertelt Wout Conijn die zijn film echter 
als een noodzaak zag. ‘Een verhaal dat ik 
moest vertellen.’ Even belangrijk als de uitein-
delijk toch verleende goedkeuring van de aca-
demie was de steun van zijn broer waar En nu 
ik ook over moest gaan. Joost Conijn is beel-
dend kunstenaar (maker van een echt rijdende 
houten auto en zelfgebouwd vliegtuig) die met 
zijn dominante en flamboyante persoonlijk-
heid als kind al meer in de schijnwerpers stond 
dan zijn broer. Moeder Conijn geeft in een 
pijnlijke scène ook gewoon toe altijd meer 
aandacht aan Joost te hebben gegeven dan 
aan Wout. Volgens haar logisch, want ‘dat doe 
je met je eerste kind’. 
De documentaire kent een mooie opbouw: 
eerst wordt de kinderlijke bewondering voor 
zijn broer getoond, dan de drang zich met hem 
te meten, gevolgd door het gevoel die rivaliteit 
te willen ontstijgen en uiteindelijk het inzicht 
dat de strijd zelfontplooiing in de weg zit. En 
nu ik laat op kwetsbare wijze dit zelfonderzoek 
zien. Hoewel de vaak geestige scènes met zijn 
broer de aandacht trekken – de tips die Joost 
aan zijn broer geeft over hoe hij zijn eindexa-
menproject moet filmen, het hem afblaffen als 
hij geen automotor in en uit elkaar kan halen 
– gaat het uiteindelijk om de achterliggende 
psychologie. Dat maakt de film ook meer dan 
‘slechts’ een persoonlijk onderzoek. Waarom 
voelen broers competitiedrang? Valt hieraan te 
ontsnappen? Zijn deze gevoelens op andere 
wijze uit te drukken? Het einde van En nu ik 
spreekt wat dat betreft boekdelen. De onerva-

ren maar vastberaden Wout Conijn poogt (ver-
geefs) de top van de Mount Everest te berei-
ken. De persoonlijke strijd met zijn broer 
wordt ingeruild voor een fysieke en metafysi-
sche uitdaging. 

In misschien wel de meest rake en grappigste 
scène zien we Wout zijn telefonerende broer 
filmen. Als hij de camera kantelt krijgt hij vrij-
wel direct commentaar. ‘Waarom hou je die 
nou schuin? Dat doe je misschien met een 
fototoestel, maar niet met een filmcamera.’ 
Het had een geslaagde grap kunnen zijn over 
beginnende filmmakers met artistieke inten-
ties, maar de dialoog ontstond ongepland. 
‘Mijn broer wilde heel duidelijk zijn goedkeu-
ring geven over alles wat ik schoot. Nog tij-
dens de opnames besloot hij zijn medewerking 
aan de film op te schorten. Joost waakt over 

zijn zorgvuldig gecreëerde imago als kunste-
naar. Waarschijnlijk was hij bang om die te 
verliezen naar de buitenwereld toe.’ De film 
heeft de relatie tussen Wout en zijn broer ver-
anderd, maar hij wil daar niet te veel over 
kwijt. Belangrijker vind hij dat hij zelf nu niet 
meer meedoet aan broederstrijd: ‘En nu ik is 
een film die gaat over het aanvaarden van 
jezelf om wie je bent, niet gerelateerd aan 
wedijver of het succes van iemand anders.’ 
Uiteindelijk was er ook vanuit de Filmacademie 
niets dan lof. Gastdocent en editor Herman P. 
Koerts bekroonde de film bij de eindexamen-
evaluatie zelfs met een tien plus. ‘Hij zei dat 
hij er een brok van in zijn keel kreeg.’ n

En nu ik regie  Wout Conijn productie Karel May camera Gerko 
Jonker e.a. geluid Bouk Bouwmeester montage Rini van den 
Bergh

Wout Conijns eindexamenfilm En nu ik is een autobiografische documentaire over 
de door hemzelf in het leven geroepen wedijver met zijn broer Joost, een bekend 
beeldend kunstenaar. De film ontstijgt echter gemakkelijk het gevaar van 

narcisme. Door een frisse aanpak, met veel humor 
en ironie, wordt En nu ik een universeel verhaal over 
de wens competitiedrang uit de weg te gaan.  
Gudo Tienhoven en André Waardenburg 

‘ Een verhaal dat ik  
moest vertellen’

Zeker zes van de vijftien eindexamenproducties van de Nederlandse Film en Televisieacademie (NFTA) 
waren van uitstekend niveau. Bij de fictiefilms sprongen Dochter (Marleen Jonkman), het sober vertelde, 
door Nescio geïnspireerde melodrama Een ingewikkeld verhaal, eenvoudig verteld (Jaap van Heusden) 
en David Verbeeks at.suicideholiday.net eruit. De documentairelichting was sterk vertegenwoordigd met 
Ziezoo (Joeri Bleumer), het filmgedicht Vivre van Désirée Délauney (zie het Dagboek in Skrien 5) en het 
zelfportret van Wout Conijn, En nu ik.  

NFTA  LICHTING 2005
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‘De academietijd zit erop’, constateert regis-
seur David Verbeek (24), net voor zijn vertrek 
naar Shanghai, waar hij gaat proberen een film 
van de grond te krijgen. Na succesvolle pro-
jecten als de nobudgetfilm Beat (2004), gese-
lecteerd door het International Film Festival 
Rotterdam en bescheiden uitgebracht, en de 
‘Nieuwe Lola’ Yu-lan (2004) (budget 125.000 
euro) moest de afstudeerfilm alt.suicideholi-
day.net worden gemaakt met een aanzienlijk 
bescheidener bedrag. ‘Best moeilijk’, geeft Ver-
beek toe. Verder heeft zijn tot nu voorspoedig 
verlopen carrière hem niet gehinderd: geen 
hete adem in zijn nek, geen gevoel aan allerlei 
verwachtingen te moeten voldoen. ‘We wilden 
niet op safe spelen.’
Zelf noemt hij alt.suicideholiday.net een 
moeilijke film. Een Noor, een Koreaan en 

een Nederlandse ontmoeten elkaar voor het 
eerst in een vakantiehuisje aan zee. Ze ken-
nen elkaar via een chatroom en hebben de 
illusie dat ze op dezelfde golflengte zitten. In 
levende lijve blijft die klik uit. Alleen als ze, 
zoals de titel verraadt, gezamenlijk zelfmoord 
plegen, versmelten ze even helemaal. Verbeek 
gebruikt flashbacks naar de chatroomsessies, 
weergegeven zoals een deelnemer het op zijn 
scherm zou zien: witte letters die één voor één 
op een zwart vlak verschijnen. Hij gebruikt 
deze om de situatie begrijpelijk te maken, 
maar ook om het verhaal te structureren. Aan 
het begin en het eind komen beelden terug 
van het drietal op bed, wachtend op het einde, 
om te benadrukken dat dat is waarnaar de per-
sonages verlangen. 
‘Together is het laatste woord in de film’, ver-

klaart Verbeek. ‘Als je er in het echte leven 
niet in slaagt contacten te leggen die voor 
jezelf betekenisvol zijn, kan het zijn dat je je 
gevoelens wel kwijt kunt in communicatie met 
mensen die je niet kent en die jou niet kunnen 
zien. Het lijkt dan of het contact heel diep en 
gemeend is, maar eigenlijk projecteer je van 
alles in de woorden die je terugkrijgt. Om aan 
elkaar te bewijzen hoeveel ze gemeen hebben 
en hoeveel ze voor elkaar betekenen doen de 
personages het allerheftigste dat je maar kunt 
bedenken. Het wrange en kille is dat ze ken-
nelijk zoiets nodig hebben om een gemis op te 
vullen.’
Hij is zich ervan bewust dat de kijker weinig 
gevoelsmatige handvatten krijgt aangereikt, 
maar dat is voor hem tegelijkertijd de kracht. 
‘De moeilijkheid van de film is dat je de eerste 

‘In eerste instantie deelde ik het cliché dat 
elk jaar naar aanleiding van de eindexamen-
vertoningen door de pers wordt herhaald: de 
films zien er allemaal mooi uit, maar gaan 
eigenlijk nergens over. Dat beeld mag best 
wat genuanceerd worden, het is te gemak-
kelijk om te zeggen dat er geen verbeeldings-
kracht uit de academiefilms spreekt. Maar 
door mijn gesprekken en mijn gedachten 
over wat hier binnen de school leeft, heb ik 
binnen die nuance wel geconstateerd dat er 
een probleem bestaat. Een van de problemen 
is dat er binnen het geheel van de school te 
weinig consistentie is in het nadenken over de 
verbeeldingskracht.’
‘Mijn fundamentele analyse is dat de school 
zijn onderwijs te veel opbouwt vanuit vak-

matige competenties en te weinig vanuit 
inhoudelijke competenties. De opnametijd, 
de beoogde lengte van de film, de apparatuur 
waarop men moet draaien, wordt zo belang-
rijker dan de inhoud, de urgentie van het 
verhaal dat verteld moet worden. Ik denk dat 
je dat moet omdraaien. Als in de hoofden van 
alle docenten en studieleiders het idee voorop 
zou staan dat inhoud vooraf moet gaan aan 
techniek, zou in het onderwijs op zich – de 
oefeningen en zelfs de technische grenzen 
die je daaraan stelt – vrijwel hetzelfde kun-
nen blijven, maar zou er toch iets wezenlijks 
anders met die films gaan gebeuren. Je maakt 
dan aan de studenten duidelijk waar het in de 
filmwereld überhaupt om gaat: je hebt iets te 
vertellen en daar zoek je vervolgens de tech-

niek bij. Alleen al die omdraaiing is iets wat ik 
graag teweeg zou willen brengen, maar dat is 
niet eenvoudig.’

Toekomst
‘De meest cruciale figuur in het proces is de 
regisseur, de artistiek leider van de film. Een 
film heeft zo’n artistiek leider nodig om een 
eigen stem te krijgen, om werkelijk iets bij-
zonders uit te dragen. En dus moet je ervoor 
zorgen dat die figuur notie heeft van wat er 
komt kijken bij de verschillende vakgebieden 
waarmee hij moet werken. Ik vind dat de vak-
klassen te weinig hun verantwoordelijkheid 
nemen om naast hun eigen studenten ook de 
regisseurs op te leiden, en in het verlengde 
daarvan de scenaristen en de creatieve produ-

Met een debuutfilm en 
een ‘Nieuwe Lola’ in je 
achterzak kun je je wat 
veroorloven. Regisseur David Verbeek en scenarist Rogier de Blok studeren af met 
een in formele zin afstandelijke, gedurfde film over de ultieme behoefte aan 
samenzijn. ‘De film trekt je er niet in: je moet er zelf in meegaan.’ Wendy Koops

‘Dit is de laatste keer 
dat we op ons bek konden gaan’

Filmmaker Peter Delpeut was het afgelopen jaar aan 
Nederlandse Film en Televisieacademie verbonden als 
‘artist in residence’. De academie wilde weten hoe het 
staat met de verbeeldingskracht van de studenten en 

hoe het onderwijs die verbeeldingskracht kan 
stimuleren en ontwikkelen. De balans van zijn 

bevindingen. René van Uffelen

interview Peter Delpeut

Inhoud  boven techniek
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centen. Uit die creatieve driehoek moet het 
verhaal, de inhoud van de film komen, maar je 
ziet dat die eigenlijk te weinig gevoed wordt 
door de kennis die binnen de meer technische 
vakklassen leeft.’
‘Nadenken over de richting die de Filmacade-
mie op moet, is ook nadenken over waar de 
Nederlandse film over tien jaar zou moeten 
staan. De klacht over de academiefilms lijkt 
toch verdacht veel op de klacht over de Neder-
landse film in zijn algemeen. De school moet 
nadenken over waar ze voor wil staan: vind je 
dat de essentie van de Nederlandse film ligt 
bij Pietje Bell of bij Het zuiden? Ik vraag me 
af of daar binnen de school consensus over 
bestaat, misschien wel onderhuids, maar ik 
geloof dat daar nooit in alle openheid over 

wordt gediscussieerd.’

Reflex
‘Binnen de verschillende afdelingen op school 
werd natuurlijk wisselend gereageerd op mijn 
analyse. In mijn gesprekken met de studielei-
ders en docenten was er een grote openheid 
om te luisteren naar mijn verhaal. Maar de 
tweede reflex is toch dat men probeert de sta-
tus quo te verdedigen, dat zie je vooral binnen 
de technische vakklassen. Daar kan ik me best 
iets bij voorstellen. Die vakklassen hebben in 
de afgelopen tien, vijftien jaar hun curriculum 
moeten bevechten en dat hebben ze nu goed 
voor elkaar. Dan komt er iemand klagen dat 
ze weer over hun grenzen heen moeten kijken 
en andere verantwoordelijkheden moeten 

nemen. Toch vind ik dat een cameraman 
of editor pas werkelijk schittert als de film 
geslaagd is. En een film slaagt doordat er één 
persoon is die alle talenten van alle medewer-
kers van de film bij elkaar weet te brengen en 
daarmee iets weet te vertellen. Anders gaat 
het alleen maar over hoe mooi iets technisch 
is afgewerkt en is de toeschouwer uiteindelijk 
toch teleurgesteld. Het grootste deel van het 
publiek wil iets meekrijgen van een film of 
dat de film iets met hen doet, en dat gebeurt 
pas alle elementen in een film samen iets ver-
tellen. Vandaar mijn stelling dat een film zo 
goed is als zijn regisseur.’ n

Dit is een ingekorte en licht bewerkte versie van een artikel 
uit Dutch Angle, het tijdschrift van de Nederlandse Film en 
Televisieacademie.

twintig minuten naar een sfeer zit te kijken. 
Hopelijk kruipt die onder je huid, maar je 
bouwt niets met de karakters op, je weet 
absoluut niet waarom ze dit doen. De groep 
en het fenomeen zijn de hoofdpersonen.’
Bij de beperkte buitenscènes valt de bijna 
grafische weergave van de omgeving op: een 
flatgebouw lijkt alleen nog te bestaan uit 
lange horizontale lijnen en scherpe verdwijn-
punten, een verlaten plein in Zandvoort lijkt 
wel een 3D-animatie. ‘In de montage is steeds 
meer benadrukt dat voor mensen die zo hech-
ten aan de virtuele wereld de grens tussen de 
virtuele en de echte wereld vertroebeld is. We 
hebben er nu en dan shots van een computer-
spelletje in gemonteerd.’ In het computerspel 
wordt een soldaat neergeschoten: ook hier 
is de dood aanwezig. Daarnaast wisselen 
statische en langzaam bewegende shots zich 
af. Er is qua tempo of montagetechniek niet 
geprobeerd om de wereld van de games na te 
bootsen. Niet alleen de beeldtaal sluit aan op 
de eerdere films, ook de thema’s: eenzaam-
heid, leegte, het gebrek aan geborgenheid en 
identiteit, het onvermogen volledige aanslui-
ting te vinden. n

alt.suicideholiday.net regie David Verbeek scenario Rogier de 
Blok productie Koji Nelissen en Nana Lodewijks camera Vin-
cent Visser geluid Hein Verhoeven montage Dusan Petkovic

interview Peter Delpeut

Inhoud  boven techniek
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Jeanne Moreau heeft vrijwel uitsluitend in 
auteursfilms opgetreden. Naast de Nouvelle 
Vague-regisseurs, werkte ze ook met interna-
tionaal vermaarde filmmakers als Michelan-
gelo Antonioni, Luis Buñuel, Orson Welles, 
Joseph Losey en Rainer Werner Fassbinder. 
In ‘The indiscreet charm of Jeanne Moreau’ 
in Sight and Sound (1998) analyseert Ginette 
Vincendeau de star persona van Jeanne 
Moreau. Waar andere Franse sterren als Bri-
gitte Bardot en Catherine Deneuve rollen in 
artcinema afwisselden met populaire films, 
heeft Moreau alleen in auteursfilms gespeeld. 
Volgens Vincendeau was Moreau zo geliefd bij 
de Nouvelle Vague-regisseurs vanwege haar 
uitstraling: een combinatie van sensualiteit 
en intellectuele diepgang. Op het witte doek 
verpersoonlijkte ze de moderne, naoorlogse 
vrouw: ze rookte en dronk en liep over de 
straten en boulevards van hippe steden als 
Parijs en Rome, niet zelden vergezeld van 
al even hippe jazzklanken (bijvoorbeeld de 
schitterende score van Miles Davis bij Ascen-
seur pour l’échafaud). 

Vincendeau merkt echter ook een interes-
sante contradictie op in haar imago: vaak zag 
Moreau eruit als een dame uit de bourgeoi-
sie, met tuttige rok, parelketting en netjes 
gekapt haar, terwijl ze juist in haar rollen de 
conventies van diezelfde bourgeoisie tartte: 
in Ascenseur pour l’échafaud is ze een femme 
fatale, die haar minnaar aanzet om haar 
man te vermoorden, in Les amants is ze een 
getrouwde vrouw, die echtgenoot en kinderen 
in de steek laat om er met een ander vandoor 
te gaan, en als Catherine in Jules et Jim is ze 
de verpersoonlijking van de vrije liefde. Die 
dubbelheid blijkt terug te keren in andere 
films. In Bertrand Bliers Les valseuses (1972) 
ziet ze er met knot en mantelpakje uit als een 
schooljuffrouw. Maar even later beleeft ze een 
stomend triootje met twee jonge mannen: 
Patrick Dewaere en Gerard Depardieu.

Jeanne Moreau werd op 21 maart 1928 in 
Parijs geboren. Haar vader was een Franse 
barman, haar moeder een Engels revuemeisje, 
dat danste bij het Casino de Paris. Reeds op 

jonge leeftijd wist Moreau dat ze wilde gaan 
acteren. Naar eigen zeggen in eerste instan-
tie niet zozeer om het acteren zelf, maar 
om spannende dingen te beleven. Op haar 
twintigste stond Moreau op de planken bij 
de Comédie Française. Later volgden rolletjes 
in misdaadfilms. De doorbraak kwam echter 
pas op haar dertigste, met Ascenseur pour 
l’échafaud. En het meest beroemd is ze gewor-
den om haar rol van Catherine in Truffauts 
Jules et Jim. Volgens sommigen leek Moreau 
ook in het echt op Catherine. (Ze is twee keer 
kortstondig getrouwd geweest, respectievelijk 
met Jean-Louis Richard en William Friedkin, 
en had talloze verhoudingen, onder andere 
met Louis Malle, François Truffaut en mode-
ontwerper Pierre Cardin). Feit is in elk geval 
dat de rol van Catherine als een rode draad 
door haar carrière zou lopen. De meeste van 
haar andere rollen zijn uiteindelijk variaties 
op die van Catherine: de ongrijpbare, ideale 
vrouw met dodelijke aantrekkingskracht.

Jules et Jim, gebaseerd op het gelijknamige 

Jeanne Moreau (1928) 
 brak door met haar rol in  

Ascenseur pour l’échafaud 
(Louis Malle, 1958) en groeide 

vervolgens uit tot boegbeeld 
van de Nouvelle Vague met 
rollen in Les amants (Louis 
Malle, 1958) en Jules et Jim 

(François Truffaut, 1962). Met 
haar cerebrale sensualiteit 

was Moreau de ideale actrice 
voor de naoorlogse auteurs-

cinema en de lieveling van 
menig regisseur. 

Marie-Claire Melzer

 
Jeanne Moreau, de ideale vrouw met 
          dodelijke aantrekkingskracht 
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boek van Henri-Pierre Rochard, vertelt het 
verhaal van een driehoeksverhouding. In 
het Parijs van rond 1900 ontmoeten twee 
vrienden, de Oostenrijker Jules (Oskar Wer-
ner) en de Fransman Jim (Henri Serre), de 
ideale vrouw: Catherine (Jeanne Moreau). 
Beiden worden verliefd op haar, maar Cathe-
rine trouwt met Jules en vertrekt met hem 
naar Oostenrijk. De wispelturige Catherine is 
echter niet geschikt voor het huwelijksleven 
en heeft al snel allerlei minnaars. Wanneer 
Jim hen na de Eerste Wereldoorlog opzoekt, 
beginnen hij en Catherine een verhouding. 
Jules staat dit toe, omdat hij vreest Catherine 
anders helemaal kwijt te raken. De verhou-
ding tast de vriendschap tussen Jules en Jim 
niet aan, integendeel, lyrische beelden van 
het drietal, huppelend door groene weiden, 
suggereren een gelukkige tijd. Als vrolijke 
lofzang op de vrije liefde, was Jules et Jim 
destijds een baanbrekende film. De rol van 
Catherine werd gezien als bevrijdend voor de 
vrouw. Moreau ziet dit ook zo en heeft hier-
over eens gezegd: ‘In de jaren vijftig werden 
relaties tussen mannen en vrouwen verbeeld 
zoals ze graag zouden willen dat ze zijn, maar 
in de jaren zestig probeerden ze te begrijpen 
wat er werkelijk aan de gang was. De Nouvelle 
Vague ging verder dan films alleen, het was 
een nieuwe houding ten opzichte van het 
leven.’ 

Dat de Nouvelle Vague conventies omtrent 
huwelijk en seksualiteit doorbrak, valt moei-
lijk te ontkennen. Echter, zowel Vincendeau 
in het eerder genoemde artikel, als Molly 
Haskell in ‘La lumière’ in Film Comment 
(1990) plaatsen kanttekeningen bij de rol van 

de vrouw hierin. Haskell merkt op dat onder 
de oppervlakte van vrolijke losbandigheid in 
feite een inktzwart verhaal schuilgaat over 
een vrouw, die alles vernietigt wat ze heeft 
– uiteindelijk ook zichzelf. Vincendeau noemt 
ook de dodelijke seksualiteit van Catherine 
en merkt op dat dat element in veel van haar 
rollen zit: ook al in Ascenseur pour l’échafaud 
en later nog in Eva (Joseph Losey, 1962) en 
La mariée était en noir (François Truffaut, 
1967). Haskell vraagt zich af wat er eigenlijk 
zo bevrijdend is aan de femme fatale, het is 
immers slechts een mannenfantasie. Daaraan 
kan worden toegevoegd dat ‘de ideale vrouw’ 
ook slechts een mannenfantasie is. Catherine 
moet beiden verbeelden. Ze is dus eigenlijk 
geen vrouw, maar een hersenschim, zonder 
emoties, gedachtes of een eigen wil – voor 
altijd gevangen in het mannenbrein. Goed 
beschouwd is Some Like it Hot (Billy Wilder, 
1959) – die rond dezelfde tijd uitkwam – in al 
zijn blijmoedigheid een stuk bevrijdender als 
het gaat om seksuele moraal en gender-rol-
len: Marilyn Monroe, die met veel ironie het 
domme blondje neerzet – een rol die daardoor 
een subversieve lading krijgt – Jack Lemmon 
die zichtbaar geniet van zijn verkleedpartij 
als vrouw, en tot slot de oude rijkaard (Joe 
E. Brown), die zo dol is op zijn Daphne (Lem-
mon), dat hij haar nog steeds wil, zelfs als ze 
een man blijkt te zijn etc. De film is bijna een 
halve eeuw later nog steeds geestig en fris, 
terwijl genoemde Nouvelle Vague-films nu 
gedateerd overkomen.  

Zijn er dan toch nog redenen om naar het 
retrospectief rond Jeanne Moreau te gaan? 
Jazeker, om te beginnen Le journal d’une 

femme de chambre (Luis Buñuel, 1964). Hierin 
is Moreau een berekenend kamermeisje, dat 
haar seksualiteit gebruikt om hogerop te 
komen. De film is een venijnige satire op de 
schijnheiligheid en bekrompenheid van de 
bourgeoisie en is nog altijd verbluffend door 
de manier waarop Buñuel het alledaagse 
griezelig wist te maken. ‘Vindt u ook niet 
dat het platteland altijd iets grimmigs heeft’, 
zegt Moreau op de haar typerende koele toon 
tegen de chauffeur, op weg naar het landhuis. 
En inderdaad, het landschap met koeien en 
boerderijtjes ziet er heel griezelig uit. Een 
prachtige rol van de surrealistische camera 
- en van Moreau op haar venijnigst. En dan 
is er ook nog Une histoire immortelle (1968) 
van Orson Welles en natuurlijk Antonioni’s 
La notte (1960) waarin Moreau met Marcello 
Mastroianni de desintegratie van een huwelijk 
verbeeldt. Twee films waarin Moreau wel een 
echte vrouw is. n

Retrospectief rond Jeanne Moreau van 21 juli tot en met 31 
augustus in het Filmmuseum, Vondelpark en Filmmuseum, 
Cinerama, Amsterdam. www.filmmuseum.nl

Ascenseur pour l’échafaud vanaf 7 juli in Filmmuseum, Cine-
rama (Amsterdam) en Filmhuis Den Haag. Daarna ook te zien 

in andere filmtheaters.

Ze is dus eigenlijk geen vrouw, 
maar een hersenschim, zonder 
emoties, gedachtes of een eigen 
wil - voor altijd gevangen in het 
mannenbrein

Jules  et Jim

Les amants
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Dit is de zesde aflevering van een reeks over boekverfilmingen. Welke 
mechanismen spelen een rol als van een boek een film wordt gemaakt? 
Deze keer de hard-boiled misdaadroman Eva van James Hadley Chase.  

Regisseur Joseph Losey wilde meer dan zo maar een misdaadfilm 
maken. Het resultaat werd met gemengde gevoelens ontvangen. Eva, 

geroemd en verguisd, achteraf bekeken. Harry Peters

De reacties op Joseph Losey’s Eva in 1962 
waren cynisch. De NRC zette boven de recen-
sie dat het een ‘poging tot diepgang van een 
veelzijdig regisseur’ betrof en pakte in de 
eerste zin al flink uit met ’mateloos pretenti-
eus, uitermate modieus en slopend serieus’. 
In de Volkskrant had Bertina het over ‘Ame-
rikaanse na-aperij van Antonioni’ en in Vrij 
Nederland omschreef Doolaard de hem nog 
niet zo bekende regisseur met ‘zijn eigen stijl 
is gedurfd en bezield, met een felle hang naar 
oorspronkelijkheid, die soms het “niets te 
veel” vergeet en dan wel eens indruist tegen 
de goede smaak’.
Deze meningen waren nogal tegengesteld 
aan die in Frankrijk, waar het op dat moment 
toonaangevende en normbepalende Cahiers du 
Cinéma hoog opgaf van Losey’s nieuwste film. 
Naast de voorkeur van dit filmtijdschrift voor 
Amerikaans vakmanschap en de daarmee in 
gang gezette Europese waardering voor regis-
seurs als Howard Hawks, John Ford en Douglas 
Sirk, stelde men dat de regisseur de feitelijke 
auteur van de film moest zijn en diens herken-
baarheid zich vooral in de vormgeving moest 
manifesteren. Met Eva kwamen die twee zaken 
bij elkaar. Het leverde het indirecte bewijs dat 
er een Europese invloed op de Amerikaanse 
cinema bestond, waarmee in feite het belang 
van de eigen stroming werd onderstreept.
Er lag echter nog een tweede reden ten grond-
slag aan die Franse waardering. Eva was al de 
zestiende verfilming van een boek van James 
Hadley Chase en liefst negen daarvan waren 
uit Frankrijk afkomstig. Het jaar 1957 kende 
zelfs een recordaantal van vier Franse Chase-
verfilmingen. De gevestigde orde, met Julien 
Duvivier, Yves Allegret en Henri Verneuil en 
de wat jongere Denys de la Patellière, grepen 
dat jaar naar een van de vele thrillers van 
Chase. De boeken waren bijzonder populair en 
bevatten kennelijk een zekere garantie voor 
een filmsucces.

rené brabazon raymond
In 1932 verscheen The Postman Always Rings 
Twice van James M. Cain. Het was direct een 

van de toonaangevende boeken binnen de 
golf van Amerikaanse hard-boiled novels. 
Naast Dashiel Hammett en Raymond Chandler 
was Cain een van de grondleggers van deze 
populaire en vernieuwende stijl, waarin het 
realisme en de dialogen zo bepalend waren. 
Door de opkomst van de georganiseerde mis-
daad en de daaruit voortvloeiende rivaliteit 
waren uiterlijk vertoon, bedreiging en wraak 
nieuwe negatieve waarden in de Amerikaanse 
samenleving geworden; een dankbare voe-
dingsbodem voor iemand die om een span-
nend verhaal verlegen zat.
De in 1906 in Ealing, Engeland, geboren 
René Brabazon Raymond las als encyclopedie-
verkoper Cains verhaal over de Griekse 
pompstationeigenaar en besloot dat het 
schrijven van boeken veel interessanter werk 
was. Hij stortte zich op het werk van de drie 
misdaadauteurs en las even intens de boeken 
van William Faulkner, John Steinbeck en 
Ernest Hemingway. Geïnspireerd door deze 
literaire en hard-boiled scholen schreef hij in 
de nazomer van 1938 in zes weken No Orchids 
for Miss Blandish, nam het pseudoniem van 
James Hadley Chase aan en leverde het boek 
dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de 
Amerikaanse soldaten in hun plunjezak werd 
gestopt. Het toneelstuk – door hem zelf naar 
het boek geschreven – bleef lang in Londen 
lopen en vormde kennelijk een uitstekende 
afleiding van de bombardementen tijdens 
die oorlog. Het misdaadverhaal gaat over Ma 
Grissom en haar zonen die de dochter van 
miljonair Blandish kidnappen en de verden-
king op een ander stel misdadigers weet te 
schuiven die ze al lang hebben omgebracht. 
De interesse van een van de zonen in de jonge 
vrouw breekt de groep op wanneer een privé-
detective haar uiteindelijk weet te bevrijden, 
waarna zij… 
En dat slot hangt sterk af van de versie van 
het boek die men in handen heeft. Zo zijn 
er versies verschenen waarin de realistisch 
beschreven moorden werden gecensureerd 
en zijn er in Engeland maar liefst vier ver-
schillende versies, waaronder één met een 

De bezienswaardige  mislukkingDe bezienswaardige
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De bezienswaardige  mislukking
happy end. Ed Schilders heeft ooit eens 
een diepgaand onderzoek gedaan naar de 
editoriale geschiedenis van het boek. (‘Het 
onderzoek is ronduit om volslagen gek van te 
worden, zoveel is er met de tekst afgeleurd, 
slecht vertaald, gesneden en herschreven 
door de auteur.’) Het boek werd verschillend 
beoordeeld en het was George Orwell die in 
1944 in een uitgebreid artikel de doorbraak 
toelichtte die het boek betekende. Hij vond 
de verschuiving naar nog hardere en soms wel 
als fascistoïde omschreven handelingen grens-
overschrijdend en stelde dat het tijdperk van 
de gentleman en de taboes in de literatuur 
voorbij was: ‘Freud en Macchiavelli hebben de 
voorsteden bereikt.’ Orwell constateerde dat 
middels Chase’ verbeelding van corruptie en 
geweld een totalitair en fascistoïde levensge-
voel de literatuur was binnengeslopen. Over 
het merkwaardige fenomeen dat dit misdaad-
verhaal zo gewild was bij de soldaten op de 

Europese slachtvelden merkte hij op: ‘Het mag 
als vanzelfsprekend worden beschouwd dat 
een imaginaire kogel spannender is dan een 
echte.’
In een rechtszaak die door Raymond Chandler 
was aangespannen wist Chase zelf de belas-
tende kritiek te weerleggen als zou hij Sanc-
tuary van Faulkner hebben geplunderd. De 
overeenkomsten waren weliswaar opvallend, 
maar hij kon bewijzen dat de rudimentaire 
intrige al diverse malen was gehanteerd en 
dat er in die tijd regelmatig miljonairsdoch-
ters werden ontvoerd. Chase had zich vooral 
laten inspireren door de krantenberichten 
over Ma Barker, die als bendeleidster optrad.
James Hadley Chase zou na zijn debuut nog 
92 boeken schrijven, deels onder de pseudo-
niemen James L. Docherty, Ambrose Grant 
en Raymond Marshall. Steeds betrof het mis-
daadverhalen die zich in Amerika afspeelden 
en waarin het slang van de gangsters de dia-

logen bepaalden. Dat veel van de keiharde en 
realistisch overkomende verhalen door Chase 
werden verzonnen is een opmerkelijk feit, 
maar dat de schrijver zelf nooit in Amerika 
was geweest (pas in 1964 bracht hij een kort 
bezoekje) is bijna onvoorstelbaar. 
Kaarten, gidsen en plattegronden hielpen 
hem de Amerikaanse steden te beschrijven en 
speciale woordenboeken waren de basis voor 
zijn sfeerbepalende dialogen. Hij was er nooit 
geweest, maar zag het allemaal voor zich. 
Zoals ook talloze filmmakers naar zijn boeken 
zouden grijpen.

Eva
Zijn tiende roman wijkt op één punt sterk af 
van het eerdere werk. In tegenstelling tot 
zijn eerdere werk is de psychologisering van 
de karakters een belangrijk aspect. Na de 
opening, waarin de lezer direct wordt aange-
sproken door een man die per toeval schrijver 
is geworden, volgt een bekentenis over diens 
ervaringen met een bijzondere prostituee, 
Eva. De man heeft een succesvol toneelstuk 
op zijn naam staan, maar het stuk is eigenlijk 
van een ander, een schrijver die reeds dood is. 
Hoewel hij dan zelf nog enkele romans weet 
te produceren, wacht men tevergeefs op een 
tweede succesvol stuk. Wanneer hij van een 
filmproducent de opdracht krijgt om een idee 
uit te werken komt hij, ondanks de hulp van 
zijn vriendin, niet tot een script. Eva houdt 
hem meer bezig. Zijn vele vergeefse pogingen 
een echte relatie met haar te krijgen richten 
hem vervolgens ten gronde. De man verliest 
alles: zijn vriendin, zijn geld, zijn werk en 
zijn toekomst.
Het is vooral de stijl die Eva tot een opmerke-
lijk boek maakt: direct en bondig, eenvoudig 
ogend. Zijn korte zinnen bevatten weliswaar 
vaak impliciete conclusies en interpretaties 
over de karakters en situaties, maar de lezer 
wordt daarmee niet voor de voeten gelopen. 
Men blijft benieuwd naar de afloop. Cynisme 
is steeds dichtbij of zelfs daadwerkelijk aan-
wezig. Chase is op zijn best wanneer hij met 
zijn stijl een zekere afstand weet te bewaren.
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Vooral de dialogen zijn realistisch en geven 
inzicht in de psyche van de personages. 
Niet in de laatste plaats doordat Chase slang 
gebruikt. De clichés van de roman-noir (zoals 
het licht van koplampen op een nat wegdek) 
zijn volop aanwezig, maar bepalen desalniet-
temin de sfeer. Interessant zijn de karakters, 
die zich nauwelijks ontwikkelen. Men is zoals 
men denkt te zijn, praat en handelt daarnaar; 
al neemt de man zich diverse keren voor te 
veranderen of haar te vermoorden, hij doet 
het niet en blijft dezelfde. Juist die standvas-
tige fluctuatie maakt dat Eva tegelijk charac-
ter-driven en plot-driven is. Dat maakt het 
boek interessant voor een film, hoewel men 
dan wel een keuze moet maken, wil men niet 
in een permanente voice-over vervallen.    

hadley Chase en de films
Het duurde tot na de oorlog voordat No  
Orchids for Miss Blandish verfilmd werd, maar 
na die succesvolle adaptatie, waarbij regis-
seur St. John Legh Clowes de acteurs uit het 
toneelstuk inzette, beseften producers en 
regisseurs dat de boeken van Chase als het 
ware voor film waren bedoeld. Maar liefst 
44 keer werd een roman van hem gebruikt; 
een aantal dat Hammett, Chandler noch Cain 
bereikte. Van een enkel boek werd na verloop 
van tijd zelfs een remake gemaakt. Zo was 
het Robert Aldrich die in 1971 met The Gris-
som Gang een keiharde tweede versie van No 
Orchids maakte. De tijd voor zoiets was rijp, 
want een jaar ervoor had Roger Corman met 
Bloody Mama de feiten rond Ma Barker ook al 
opgediept. 
Behalve de vier Fransen die zich dus in 1957 
op het gestaag groeiende oeuvre van Chase 

hadden gestort, waren het onder anderen 
Terence Fischer, Jacques Deray, Nicolas Ges-
sner, Patrice Chereau, Ivan Passer, Guy Hamil-
ton, Georges Lautner, Krzysztof Zanussi, Clare 
Peploe en – het meest recent – Volker Schlön-
dorff (met Palmetto in 1998) die een boek van 
Chase verfilmden. 
Chase was daarin wel degelijk geïnteresseerd, 
zoals bleek uit zijn bemoeienissen met de 
scripts en de situering van enkele romans 
in de filmwereld. Het meest nadrukkelijk 
was dat het geval met Moordfestival dat zich 
afspeelt tijdens het filmfestival van Cannes. 
Een jonge producent brengt iemand om het 
leven en probeert vervolgens de politie op 
een dwaalspoor te zetten. De beschreven 
situaties getuigen wel van bekendheid met de 
plaatselijke situatie, maar beperken zich toch 
vooral tot de grote hotels, het toenmalige 
Palais de Festival en enkele niet gedetailleerd 
beschreven locaties. Ook dit werk zou wel 
eens na het bestuderen van wat kaarten en 
boeken kunnen zijn ontstaan. Al in eerdere 
romans vormde de filmwereld het decor en 
meestal was het verhaal voldoende om de 
film te dragen, zodat ingrepen of toevoegin-
gen nauwelijks nodig waren. Er zijn echter 
uitzonderingen; Eva van Joseph Losey is er 
één van.

Joseph Losey en het boek
Nog tijdens de productie van The Damned 
werd Losey door de broers Hakim benaderd 
om Eva te verfilmen. Zij hadden eerder  
L’Eclisse en L’Avventura van Antonioni gepro-
duceerd en zagen in hem na zijn Criminal 
(uit 1960) de regisseur voor een intellectuele 
thriller. Losey, die al zes keer eerder een boek 
verfilmd had, ging op het aanbod in. Hij liet 
The Damned even los en ontwikkelde samen 
met Hugo Butler, met wie hij al veel gewerkt 
had, en Evan Jones, later zijn vaste scenarist, 
een script waarin het verhaal weliswaar het-
zelfde bleef, maar er toch veel veranderde. 
Omdat het een Frans-Italiaanse coproductie 
betrof werd het verhaal gesitueerd in Italië en 
werd een nieuwe opening bedacht, zodat de 
schrijver en Eva elkaar tijdens het filmfestival 
van Venetië konden ontmoeten om vervol-
gens uit te komen bij de ijzersterke opening 
van Hadley Chase, waarin de schrijver een 
man en een vrouw in zijn woning aantreft 
nadat deze daar door noodweer zijn gestrand. 
De impliciete aanduiding van Hadley Chase 
– dat het nooit wat zou worden met de schrij-
ver die eigenlijk geen schrijver is – werd niet 
benadrukt; Losey legde vooral het accent op 
het mysterieuze handelen van de vrouw. Het 
lijkt of hij het element van de psychologise-
ring tot de kern van het gegeven heeft willen 
maken.  
Echter voor de typische aanpak van Chase, 
die de lezer bijna dwingt de logica van het 
verhaal te blijven zoeken – belangrijke 
gebeurtenissen aankondigen, deze verder niet 

beschrijven, maar ze later slechts terloops 
noemen – heeft Losey geen filmisch equi-
valent kunnen vinden. De wens een nieuwe 
Antonioni-film te maken is van het begin af 
aan merkbaar: dezelfde verzorgde beelden, 
dezelfde snelle montage en bovenal dezelfde 
ernst en zwaarmoedigheid. De prachtige foto-
grafie van Gianni di Venanzo en zijn assistent 
Pasquale de Santis (hij zou een van de grote 
cameramannen van Italië worden) staat min 
of meer op zichzelf en ontaardt een enkele 
keer (door bijvoorbeeld de camera in het pla-
fond te plaatsen) zelfs in maniërisme. De in 
1952 uit Amerika verbannen en in Engeland 
levende Losey wilde kennelijk een Europese 
film maken, keek met een schuin oog naar 
de films van Malle, Resnais, Antonioni en 
Godard, maar bleef erg aan de buitenkant. In 
de jazzy muziek van Michel Legrand is vooral 
te horen dat het in de bedoeling lag om Miles 
Davis te vragen en de volledige ontkenning 
van diëgetische muziek levert een bizarre 
scène op wanneer de muziek van drie muzi-
kanten in een gondel volledig vervangen is 
door dat van een jazzorkest. De kunstzinnige 
invalshoek werkt nergens versterkend en 
blijkt telkens een doel op zich. Ook Jeanne 
Moreau in de rol van Eva heeft niet veel meer 
ruimte gekregen dan Monica Vitti te imiteren. 
Was het verhaal van Hadley Chase in feite 
een beetje dun en werd het eigenlijk door de 
realistische stijl interessant; de exuberante 
vormgeving van de film lag totaal niet in 
het verlengde van het gegeven. Ondanks 
het veelvuldig gebruik van de dialogen uit 
het boek, zat Losey er op interessante wijze 
naast. Hij werd dan ook bekritiseerd; niet 
door Cahiers du Cinéma, maar wel door de 
niet-Franse pers.  
De film had eigenlijk twee gezichten en daarom 
kon C.B. Doolaard in Vrij Nederland conclude-
ren dat Eva (in Amerika als Eve uitgebracht) 
een bezienswaardige mislukking was. n

Dit artikel is gebaseerd op de 106 minuten durende kopie van 
Eva die in omloop is. Het Filmmuseum restaureerde de film 
voor het Jeanne Moreau-zomerprogramma en bracht de film 
tot dichtbij de versie die Joseph Losey zelf monteerde (135'). 
Deze nieuwe kopie duurt 128 minuten. Voor meer informatie 
en achtergronden over de reconstructie en de verschillende 
versies, zie: www.filmmuseum.nl 

Eva. James Hadley Chase, Rainbow Crime, Uitgeverij Maarten 
Muntinga, 1997 (1945), vertaling Marije de Jager
Geen orchideën voor Miss Blandish. James Hadley Chase, 
Uitgeverij De Arbeiderspers, 1984 (1939, 1942), vertaling H. J. 
Oolbekkink 
Moordfestival. James Hadley Chase, Uitgeversmaatschappij De 
Combinatie, 1960, vertaling Henri Sonda
 

Eva  Frankrijk/Italië 1962 regie Joseph Losey scenario Hugo 
Butler, Evan Jones, naar het boek van James Hadley Chase 
camera Gianni di  Venanzo, Henri Decae montage Reginald 
Beck, Franca Silvi geluid Paul Boistelle muziek Michel  
Legrand production design Richard MacDonald, Luigi  
Scaccianoce productie Raymond Hakim, Robert Hakim  
duur 106/128’ met Jeanne Moreau, Stanley Baker, Virna Lisi, 
James Villiers, Riccardo Garrone, Lisa Gastoni, Checco Ris-
sone, Alex Revidis, Vittorio de Sica, Joseph Losey (bareigenaar)

Losey legde vooral het accent op het 
mysterieuze handelen van de vrouw
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In de screeningzaal van het postacademi-
sche Maurits Binger Instituut in Amsterdam 
beraadt een aantal Nederlandse dramaturgen 
zich op hun toekomst. Net als de Duitse 
Vereniging voor Dramaturgen (Vedra) wil-
len zij een beter draagvlak creëren voor hun 
beroep. Het wordt immers tijd dat scenario-
schrijvers, fondsen en producenten weten 
welke bijdrage een script-editor levert aan 
een project. Daartoe zullen de dramaturgen 
tijdens  het Nederlands Film Festival – op de 
Dag van het Scenario – een aantal activiteiten 
organiseren. Ook komt er een website (Vedra.
nl), die professionele belangstellenden helpt 
te bepalen welke dramaturg bij hun project 
past. Het Stimuleringsfonds Nederlandse Cul-
turele Omroepproducties is volgens Maarten 
Almekinders (voorheen NCRV-dramaturg, nu 
freelance script-editor) enthousiast over dit 
initiatief. Want de ontwikkeling van Neder-
lands kwaliteitsdrama dreigt in het nauw te 
raken. Joost de Wolf (voorzitter werkgroep 
drama Publieke Omroep): ‘Het verdwijnen 
van dramaturgen is des te pijnlijker, omdat 
de groep mensen die met fictie bezig is al 
ondervertegenwoordigd was. Een bijsturing, 
desnoods van de overheid, lijkt me voor het 
aandeel fictie in het programma-aanbod 
hoogst urgent. En dan denk ik met name aan 
authentiek Nederlands drama. Ook vanwege 
de concurrentiepositie ten aanzien van de 
commerciële omroep. Bij Talpa en RTL neemt 
fictie een veel prominenter plaats in dan bij 
de Publieke Omroep. Dat geldt zowel voor 
aankoop als voor de eigen productie. En ze 
zetten het nog op betere plekken neer ook.’ 

Moedig
De LIRA (Stichting Literaire Rechten Auteurs), 
die culturele en sociale doelen te bevordert, 
reikt tweejaarlijks een scenarioprijs uit. De 
televisieproducties die voor 2005 meedon-
gen, moesten op de Nederlandse publieke of 
commerciële zenders zijn uitgezonden in de 
periode 2000-2004. Het gaat om fictie waarin 
een herkenbare werkelijkheid een belangrijke 
rol speelt. ‘Significant is dat alle negentien 

beoordeelde producties afkomstig zijn van 
de publieke omroep. De commerciële omroep 
maakt letterlijk nooit maatschappelijk rele-
vant drama’, meldt de LIRA. 
De Lira-prijswinnaars 2005 – Alma Popeyus 
en Hein Schütz – wonnen met De enclave 
(2002, Willem van de Sande Bakhuyzen). Het 
juryrapport verheldert de meerwaarde van 
auteurdrama. ‘Moedige keuze om een van de 
zwartste bladzijden uit de recente Europese 
en vaderlandse geschiedenis te behande-
len. Fictie die erin slaagt de werkelijkheid 
voelbaar te maken door de kijker mee naar 
binnen te nemen, ver voorbij de hanteerbare 
kennis die Journaal en krantenartikel opleve-
ren.’ Eerdere winnaars als Wim T. Schippers, 
Arthur Japin, Ger Beukenkamp, Tamara Bos, 
Maria Goos en Mieke de Jong hebben even-
eens een indrukwekkende staat van dienst. 
LIRA: ‘Er waren nauwelijks debutanten onder 
de beoordeelde auteurs. Het is de taak van 
de omroepen om op het belangrijke terrein 
van het scenario kansen te bieden aan nieuw 
talent.’

Zonder dramaturgen zal dat echter niet mee-
vallen. Jacomien Nijhof (voormalig drama-
turge van de EO): ‘De overgebleven hoofden 
drama van de KRO, AVRO en NCRV moeten nu 
alles in hun eentje doen. Zij kiezen enkel voor 
bekende scenaristen en producenten, die wei-
nig begeleiding nodig hebben. Voor mensen 
die al een One Night Stand (de debutanten-
serie) hebben gemaakt, betekent het dat er 
alleen geformatteerde series overblijven, en 
dat moet maar net je dingetje zijn. Wij lazen 
alles wat binnenkwam en gaven schrijvers 
ook adviezen om het bij een andere omroep te 
proberen. Dat gebeurt nu dus niet meer.’
Volgens Nijhof blijft het aandeel Nederlands 
drama, gemeten in tijd, voor televisie redelijk 
hetzelfde, omdat ook aangekocht Vlaams 
drama opgevat wordt als Nederlands drama. 
‘Ook soaps, zoals Het glazen huis, krikken 
het drama-aandeel op. Maar als je echt alleen 
authentiek Nederlands drama zou meetellen, 
dan gaat het achteruit.’

Respect
Maarten Almekinders werkte voor soaps 
en series, bij de commerciële en publieke 
omroep. Hij deed de dramaturgie voor de 
Telefilm Bluebird (Mijke de Jong, 2004) en 
begeleidde ook de serie Hartslag. Wat is het 
verschil tussen het werken voor een single 
play of serie? Almekinders: ‘Bij een telefilm 
ga je uit van een oorspronkelijk verhaal, dat 
echt van de schrijver is. Je taak is om ervoor 
te zorgen dat de schrijver de volle potentie 
van zijn verhaal ziet. In feite staat de schrij-
ver bij auteursdrama bovenaan. Bij een for-
mat is de schrijver op een gegeven moment 
ondergeschikt aan het format. Dan ben je als 
dramaturg meer een spin in het web tussen 
schrijvers, regisseurs, producent en omroep. 
Naast inhoudelijke feedback vraagt het veel 
meer coördinatie. De rode draad is belangrijk 
en deadlines zijn heilig. Dat is trouwens altijd 
zo bij series. Maar bovenal is het belangrijk 
om het respect van de schrijver te win-
nen. Want een belangrijke voorwaarde voor 
samenwerking is dat het persoonlijk klikt.’

Ondertussen schrijft Hugo Heinen (de sce-
narist heeft inmiddels zo’n 150 televisiepro-
ducties voor diverse omroepen op zijn naam 
staan) ‘rustig’ door aan de vierdelige EO-serie 
Juliana, over de meisjesjaren (18-28) van de 
prinses. Gelouterd door bizarre werkervarin-
gen, waaronder het volkomen onverwachte 
ontslag van ‘zijn’ EO-dramaturg tijdens het 
schrijfproces, zegt hij: ‘Jacomien Nijhof had 
al een rapportje geschreven over aflevering 1. 
Dus ik gebruik dat nu waar ik kan. En zolang 
de EO geen neiging heeft om iemand naar 
voren te schuiven, schrijf ik gewoon door. Ik 
dacht de EO belt vast om te zeggen: goed, ze 
is ontslagen, maar je kunt toch nog een paar 
keer met haar werken. Maar sinds die gedenk-
waardige dag heb ik van niemand meer iets 
gehoord.’ n

Kwaliteitsdrama 
Het recente ontslag van de omroepdramaturgen drijft het 

auteursdrama bij de Publieke Omroep steeds verder in het 
nauw. ‘Een bijsturing van het aandeel fictie binnen het  

programma-aanbod lijkt me hoogst urgent’, zegt Joost de 
Wolf, voorzitter werkgroep drama Publieke Omroep. 

Dineke de Zwaan

in het nauw

Bij Talpa en RTL neemt 
fictie een veel prominen-
ter plaats in dan bij de 
Publieke Omroep
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AAN HET EINDE van de jaren zestig 
maakte de Amerikaanse filmindustrie een 
stevige crisis door. Een voor een werden de 
studio’s overgenomen door grote industriële 
conglomeraten en werd er op zakelijker wijze 
gekeken naar de speelfilmproductie. Waar 
het studiosysteem in de daarvoor liggende 
decennia een gestage stroom aan films had 
geproduceerd, uiteenlopend van prestigieuze 
A-films tot goedkope B-werkjes, leidde de 
nieuwe aanpak tot een versmalling van het 
aanbod. In de loop van de jaren zeventig 
beperkten de studio's zich meer en meer tot 
zorgvuldig geconcipieerde films die díe ele-
menten bevatten waarvan men bij voorbaat 
succes verwachtte. Om toch aan de vraag 
van de markt te kunnen voldoen, stelden de 
studio’s zich steeds vaker op als financier-
distributeur van films die door onafhankelijke 
producenten werden gemaakt.
Tegelijk verloren de studio’s de aansluiting 
met de jongerencultuur. De kostbare, door de 
studio’s op de golven van The Sound of Music 
(1965, Robert Wise) uitgebrachte musicals 
flopten stuk voor stuk, terwijl onafhankelijk 
geproduceerde films als The Graduate (Mike 
Nichols, 1967) en Easy Rider (Dennis Hop-
per, 1969) een doorslaand succes bleken. In 
1968 zou bijna de helft van de recette van de 
bioscoopbranche worden ingebracht door jon-
geren tussen de 16 en 24 jaar oud. De filmin-
dustrie reageerde daarop met het inhuren van 
jonge producenten en regisseurs, in de hoop 
dat deze de lucratieve jongerenmarkt beter 
zouden kunnen bespelen.

Tegen deze achtergrond moeten we de oprich-
ting zien in 1969 van Francis Ford Coppola’s 
productiemaatschappij American Zoetrope. 
Coppola wist in november van dat jaar een 
deal rond te krijgen met Warner Bros.: in ruil 

voor een voorschot van zeshonderdduizend 
dollar verkreeg Warner het recht om de door 
Coppola ontwikkelde filmideeën voor de jon-
gerenmarkt als eerste te beoordelen. Hoewel 
Coppola op dat moment vier nauwelijks suc-
cesvolle films had geregisseerd – Dementia 13 
(uit 1963, in drie dagen gedraaid voor Roger 
Corman), You’re a Big Boy Now (1966), Finian’s 
Rainbow (1968) en The Rain People (1969) 
– was de doorslaggevende reden om hem te 
steunen waarschijnlijk dat American Zoetrope 
was gevestigd in San Francisco, toentertijd het 
centrum van de Amerikaanse jongerencultuur. 
Naast Coppola maakten ook George Lucas, Jim 
McBride, Carroll Ballard en Walter Murch deel 
uit van het American Zoetrope-avontuur. Stuk 
voor stuk jonge filmmakers, opgeleid aan de 
Californische filmscholen en doordrongen van 
de in de jaren zestig ook in Amerika overheer-
sende auteurstheorie. Het bedrijf werd gemo-
delleerd naar Roger Cormans productie-unit 
bij AIP, de filmmaatschappij van Samuel Z. 
Arkoff, die graag werkte met jonge regisseurs 
die snel en goedkoop films konden draaien. De 
hoop was dat een van die films – net als het 
Cormaneske Easy Rider – een hit zou worden, 
zodat het bedrijf kon uitgroeien tot een echte 
studio, dat wil zeggen een entiteit die zelf-
standig faciliteiten kon aanschaffen en films 
kon financieren en distribueren. Maar waar 
Corman vooral doorsnee genrefilms produceer-
de, droomde Coppola van een Amerikaanse 
auteurscinema die de Europese aanpak en stijl 
benaderde. Talent moest worden gekoesterd 
in een coöperatieve, productieve en creatieve 
omgeving en waar zou dat beter kunnen dan 
in een studio die door de filmmakers zelf werd 
gerund?

Vanuit dat idee investeerde Coppola het 
grootste deel van Warners voorschot in de 

modernste apparatuur die op dat moment 
voor handen was, waaronder de eerste flat-
bed-montagetafels, een op maat gemaakte 
mixage-ruimte en een bioscoopzaal waar 
regelmatig klassiekers en belangrijke buiten-
landse films werden vertoond. Binnen een 
jaar keerde Coppola terug naar Warner met 
de vrijwel voltooide debuutfilm van George 
Lucas, THX 1138 (1971), het door John Milius 
geschreven scenario van Apocalypse Now en 
een eigen script dat later zou worden ver-
filmd als The Conversation. Maar de mensen 
van Warner Bros. vonden de film van Lucas 
maar niks en zagen ook weinig heil in het 
plan om Apocalypse Now op semi-documen-
taire wijze in Vietnam te draaien terwijl de 
oorlog daar nog in volle gang was. Ze eisten 
hun geld terug en dwongen zo de medewer-
kers van American Zoetrope hun apparatuur 
enige tijd te gebruiken voor commercials en 
andere opdrachtfilms. Coppola zelf nam voor 
andere studio’s klusjes aan als scenarioschrij-
ver en regisseur. Hij was de vierde keus voor 
Paramounts verfilming van Mario Puzo’s mis-
daadroman The Godfather (1972), maar wist 
die film ver boven een doorsnee gangsterfilm 
uit te tillen tot een artistiek en commerci-
eel succes. De gewonnen Oscars voor Beste 
Film, Beste Scenario en Beste Acteur (Marlon 
Brando) maakten van Coppola plotseling een 
invloedrijke Hollywood-figuur. Hij gebruikte 
die invloed om twee American Zoetrope-pro-
jecten verfilmd te krijgen: American Graffiti 
(George Lucas,1973) en The Conversation 
(1974). Die laatste werd geproduceerd door 
The Directors Company, een kortstondig 
samenwerkingsverband tussen de drie op dat 
moment meest succesvolle jonge regisseurs 
(Coppola, William Friedkin en Peter Bogdano-
vich) dat als autonome productie-unit werd 
gefinancierd door Paramount.

HET ZOETROPE-
EXPERIMENT VAN 

FRANCIS COPPOLA
In 1969 richtte de toen onbekende regisseur Francis Ford Coppola  

zijn eigen productiemaatschappij op: American Zoetrope. Na succes-
sen met The Godfather Part II en Apocalypse Now kocht Coppola in 

1980 zijn eigen studio, die hij in 1982 alweer moest verkopen.  
De geschiedenis van een experiment.  René van Uffelen Rumble Fish
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Met de verfilming van The Godfather Part II 
(1974) verwierf Coppola nog meer aanzien, 
wat hem in staat stelde op de Filippijnen Apo-
calypse Now te regisseren. Die film zou na een 
moeizame productieperiode en ruim een jaar 
montage en geluidsnabewerking uiteindelijk 
in 1979 worden uitgebracht. Apocalypse Now 
laat goed zien welke technische vernieuwing 
men binnen American Zoetrope nastreefde. 
Niet alleen bevatte de film een revolutionaire 
geluidsband: vier kanalen Dolby ontworpen 
door Walter Murch – die sindsdien de term 
sound designer tot een begrip heeft gemaakt 
– ook werd voor de montage van de film voor 
het eerste geëxperimenteerd met een lineair 
videomontagesysteem. Hoewel het grootste 
deel van de film op conventionele filmmon-
tagetafels is gesneden, is de openingsscène, 
waarin vier verschillende beeldlagen in elkaar 
overvloeien, ontworpen met behulp van dit 
videomontagesysteem.

Op 25 maart 1980 kon Coppola zijn lang 
gekoesterde droom dan eindelijk in vervulling 
laten gaan: hij kocht voor 6,7 miljoen dollar 
zijn eigen studio. De voormalige Hollywood 
General Studios (opgericht in 1919) lagen 
midden in Hollywood en bestonden uit negen 
studioruimtes, 34 montagekamers, een opera-
tionele special effects-afdeling, verschillende 
projectieruimtes, kantoren, bungalows voor 
acteurs en verouderde technische faciliteiten. 
In de jaren vijftig was de televisieserie I Love 
Lucy er nog opgenomen, maar daarna was 
het studiocomplex in verval geraakt. Cop-
pola doopte zijn bezit Zoetrope Studios en 
investeerde in een volkomen nieuw en revo-
lutionair opnameproces dat hij ‘elektronische 
cinema’ noemde. Daarbij werd de modernste 
video- en computertechniek ingezet om eerst 
een bewegend storyboard te creëren, zodat de 

film kon worden geprevisualiseerd voordat er 
ook maar iets op 35mm-film was opgenomen, 
en later om het gedraaide filmmateriaal op 
video te monteren. In theorie zou dit het 
maken van films goedkoper moeten maken, 
maar Coppola pakte de eerste film die hij 
in zijn eigen studio maakte, One From the 
Heart, zo overdadig en inefficiënt aan dat de 
besparingen al snel door andere kosten teniet 
werden gedaan.

Uiteindelijk regisseerde Coppola zelf slechts 
drie films in zijn periode als artistiek leider 
van de Zoetrope Studios – One From the Heart 
(uitgebracht in 1982), The Outsiders en Rum-
ble Fish (beide uit 1983). De grote investerin-
gen in het geflopte One From the Heart noop-
ten Coppola ertoe de studio in 1982 weer te 
koop aan te bieden. Het zou tot februari 1984 
duren voor de studio ook daadwerkelijk werd 
verkocht voor 12,3 miljoen dollar, bij lange 
na niet voldoende om het miljoenenverlies 
van One From the Heart te dekken. 
Na het debacle rond One From the Heart kwam 
Coppola nog slechts als ingehuurd regisseur 
aan de bak, maar de technische innovaties 
waarmee binnen de Zoetrope Studios was 
geëxperimenteerd zouden de aanzet vormen 
voor grote veranderingen binnen de filmin-

dustrie. Filmgeluid zou na Apocalypse Now 
definitief serieus worden genomen als inhou-
delijke en artistieke component van een film-
vertelling. Ook previsualisatie en het gebruik 
van video-assists tijdens het draaien op de 
set zijn gemeengoed geworden. En met de 
komst van snelle computers met veel geheu-
genruimte is ook Coppola’s idee om films 

‘elektronisch’ te monteren werkelijkheid 
geworden. Weliswaar niet met een lineair 
videomontagesysteem, maar met nonlineaire 
digitale montageprogramma’s waarin de voor-
delen van film- en videomontage met elkaar 
zijn versmolten.

Coppola’s droom van een eigen studio, 
gerund door filmmakers met een cinefiel hart 
en functionerend als creatieve werkplaats 
en laboratorium voor technologische ver-
nieuwing, is sindsdien bij vele filmmakers 
blijven sluimeren. Maar het bleek ook een 
bijzonder lastig te realiseren droom. Wil zo’n 
plek langere tijd functioneren dan is buiten 
filmliefde, creativiteit en startkapitaal vooral 
een gezonde omzet nodig. Naast de prestigi-
euze projecten waarin de filmauteurs hun ei 
kwijt kunnen, moet zo’n studio ook af en toe 
snel en goedkoop films produceren waarmee 
een regelmatige bron van inkomsten wordt 
gegarandeerd. Misschien dat het Deense Zen-
tropa Entertainments, in 1991 opgericht door 
Lars von Trier en Peter Aalbaek Jensen, het 
Zoetrope-ideaal nog het best belichaamt. En 
wie op de dvd van Once Upon a Time in Mexico 
(2003) de rondleiding door Robert Rodri-
guez’ Troublemaker Studios heeft gezien, zal 
beamen dat ook daar Coppola’s ideeën over 

speelse onafhankelijkheid en slim gebruik 
van technologie nog luid en duidelijk van de 
daken worden geschreeuwd. Met name de 
steeds goedkoper en toegankelijker geworden 
postproductiefaciliteiten maken het Rodri-
guez mogelijk een grote mate van zelfstan-
digheid te bewaren in het door blockbusters 
gedomineerde Amerikaanse filmlandschap. n

WAAR CORMAN VOORAL DOORSNEE GENREFILMS PRODUCEERDE, DROOMDE COPPOLA VAN 
EEN AMERIKAANSE AUTEURSCINEMA DIE DE EUROPESE AANPAK EN STIJL BENADERDE
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Vervaagde beelden,  
          weggestorven   klanken
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Vervaagde beelden,  
          weggestorven   klanken

Nederlandse film-
muziek wordt maar 

mondjesmaat in ons 
land op soundtrack 

uitgebracht. De markt 
is er te klein voor, is 

het veelgehoorde 
argument. Voor een 
halfjaarlijkse inven-

tarisatie van inte-
ressante scores is 

daarom goed kijken 
en luisteren geboden.  

Kees Hogenbirk

Loek Dikker ontving vorig jaar voor zijn score 
van Margarethe von Trotta’s Rosenstrasse de 
prijs voor de beste Europese filmmuziek, maar 
de enige plaats waar je die uitgebalanceerde 
muziek nog kunt horen is in de bejaarden-
bios. Mark van Platen won met zijn score 
voor Kees de Jongen een Gouden Kalf; na een 
handvol verdienstelijke filmscores moet hij 
zich in de kijker spelen met een concertstuk 
voor het Brabants Orkest. Terwijl in België in 
de tweedehandsbakken nog een PolyGram-cd 
met Henny Vrientens tracks voor de obscure 
Vlaamse komedie Max (Freddy Coppens, 1994) Max (Freddy Coppens, 1994) Max
kan worden gevonden, moet de release van 
zijn rijpe partituur voor Beyond the Rocks
wachten tot eind dit jaar, wanneer bestu-
dering mogelijk is mits men een dvd-speler 
bezit. Het Filmmuseum beoogde in de Biën-
nale van april te onderzoeken wat muziek 
kan doen voor gerestaureerde klassieke films, 
via het lovenswaardige initiatief opdrachten 
te verstrekken aan moderne componisten. 
Echter, geld om die scores apart uit te bren-
gen is er helaas niet. Eén cd zou al gauw hon-
derdduizend euro kosten; daarom is een dvd 
het plafond, aldus het Filmmuseum. Mocht 
de vertoning in Cannes een succes zijn en de 
verkoop aan de Verenigde Staten via distri-
buteur Milestone belangstelling wekken, kan 
men verder zien. 

Vlammend beeld
Beyond the RocksBeyond the Rocks, San Woods stomme film 
uit 1922, wordt enorm verlevendigd door 
zowel de muziek als de geluidsband. Vrienten 
heeft aan beide zo’n vier maanden gewerkt. 
De Engelse zuidkust wordt verklankt in een 
lyrische setting, met een pastorale instru-
mentatie, zoals Philippe Sarde deed met 
zijn beeldschone muziek voor Tess (1979). 
Daarnaast vertolkt de muziek de aarzelingen 
en het fatsoensbesef van de hoofdpersonen 
door een ingehouden, reflexieve toon. Via 
het selectief toevoegen van geluiden, zoals 
het openritsen van een brief of het blaffen 
van een hond, stuurt Vrienten bovendien 
onze blik. Hierin raakt de componist aan de 

beelddrager. Anders dan de hedendaagse 
musicus voor de contemporaine geluidsfilm 
heeft Vrienten ook het filmmateriaal kunnen materiaal kunnen materiaal
interpreteren. Precies waar de stoomtrein 
voorbij komt, is het nitraat aangetast. Vrien-
ten verklaarde dat de verleiding groot was 
een synthesizer in te zetten, maar hij heeft 
alleen het volume omhoog gedraaid. ‘Prach-
tig, die rotte beelden’, zegt hij, ‘waar de tijd 
het beeld verdringt. Dat zou meer mogen 
gebeuren!’ Hij maakt een geluk van het 
ongeluk door de cruciale scène in de salon 
een psychologische duiding te geven: wan-
neer Rudolph Valentino en Gloria Swanson 
een verboden onderhuidse passie voor elkaar 
voelen, vlamt het vrijwel vergane beeld geel 
getint op. We horen afwachtende cellotonen 
over zachte tremoli. Op een driekwartsmaat 
vertolkt een glasharp hun vrees te bezwijken 
voor de ongepaste verleiding. ‘Ja, ik ben 
van katholieke afkomst’, bevestigt Vrienten 
schertsend zijn ‘morele oordeel’. 
De componist werkt momenteel aan een 
cd-box met een selectie uit zijn filmmuziek-

Halfjaarlijks muziekoverzicht 2005
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oeuvre. Als eenmaal vaststaat dat de pro-
ducent niets met de soundtrack gaat doen, 
bedingt hij contractueel de rechten. Een 
uitgave in eigen beheer is in Nederland ken-
nelijk de enige manier om gehoord te worden 
nadat een film uitgerouleerd is. 

Onverkrijgbaar
Nu vormt het exclusieve beleid van Ameri-
kaanse labels als Intrada Signature Editions of 
Varèse Sarabande CD Club evengoed een drup-
pel op een gloeiende plaat: veel verzamelaars 
grijpen naast de gelimiteerde oplagen van 
soms slechts duizend exemplaren. Dit gaat 

dan bovendien om filmtitels of componisten-
namen waarvan de roem inmiddels vaststaat. 
Van recente producties verschijnt lang niet 
alles op cd, ook niet op een grote afzetmarkt 
als die van de Verenigde Staten. 
Waar blijft bijvoorbeeld de soundtrack van 
de televisieserie Lost? Michael Giacchino’s 
opvallend ingehouden orkestraties voor deze 
mysteriedramaserie (op Net 5) zijn zeer ver-
schillend van zijn dynamische muziek voor 
de afleveringen van de televisieserie Alias (cd 
uitgebracht op Varèse), Mercenaries (LaLa-
Land) en Medal of Honor (MOHCD). Maar ook 
van zijn opwekkende animatiefilmscore voor 
The Incredibles. Gewone symfonische mid-
delen blijken toch oneindig meer variatie en 

emotionele diepte te kunnen aanbrengen dan 
de elektronische aandrijfdreun à la 24 (Sean 
Callery, op Varèse), die momenteel zo voor de 
hand schijnt te liggen. 
In Engeland, waar de traditie bestond dat 
zelfs serieuze componisten graag aan films 
werkten, is het uitbrengbeleid minstens zo 
behoedzaam. De componist Jeremy Sams kent 
zijn klassieken. Voor Enduring Love laat hij 
in green pastures-stijl de strijkers vloeiend 
over het weidelandschap gaan, met onrustige 
wervelingen van violen en een dreigende 
ondertoon van de contrabassen. Het beeld 

zou idyllisch zijn, ware het niet dat wij en de 
hoofdpersoon reeds in de openingssequen-
tie getuige zijn geweest van een ongeluk 
met een luchtballon. Daar benadrukten een 
ijzingwekkend mooie vioollijn, piano en harp 
de onaardse stilte in de lucht. Wanneer de 
hoofdpersoon zijn schuldcomplex eindelijk 
onder controle lijkt te hebben, blijft alleen 
de muzikale subtext storen. En zo bereidt 
Sams ons voor op een schokkend verloop van 
de ontstane geestescrisis. De score gaat van 
hemels naar horror, van ‘Claude Debussy’ 
naar ‘Bernard Herrmann’. De polyfone strij-
kerakkoorden in de stijl van Hitchcocks 

vaste componist zijn rechtstreeks ontleend 
aan Psycho (1960): ook daarin duiken ineens 
messen op. Sams baseert zich wel op dit 
verhaalgegeven, maar niet op de beruchte 
douchescène. Hij gebruikt de harmonieën uit 
de autorit naar het Bates Motel, en houdt de 
opgeroepen onrust in stand via Herrmanns 
meertonige strijkers uit het slot. Met zo veel 
referenties is dit een tegen de zichtbare han-
deling in geschreven score van ouderwetse 
twintigste-eeuwse kwaliteit, die een sound-
trackuitgave verdient. 

Wèl te beluisteren
The Aviator  

Decca 2103579 (55:16) (score); Columbia 

COL 519467-2 (55:16) (periodemuziek)

Martin Scorsese keert terug bij Howard Shore 
na After Hours (1985) en het gebruik van 
diens bestaande composities in Gangs of New 
York (2003). Castagnetten, die boven een 
deken van stotende bastonen op hoorns en 
celli uitklepperen, symboliseren de bouten en 
moeren in de hersenen van de zonderlinge 
luchtvaartpionier Hughes, wanneer hij een 
nieuw idee krijgt: de psychologische verklan-
king van zijn obsessie met verzonken klink-
nagels in de huid van een vliegtuig. Tevens 
plaatsten deze de film in de Spaanstalige 
Californische woestijn, waar de eerste Holly-
wood-studio’s werden opgericht (en Hughes’ 
luchtslagfilm Hell’s Angels werd opgenomen). 
De triomf van zijn aviatiek krijgt een opwin-
dende begeleiding in een werveling van zware 
strijkers: een eerbetoon van Shore aan Wil-
liam Waltons Spitfire Music, gecomponeerd 
voor The Battle of Britain (1969). Ook de stilte 
(zoals tijdens de latere hoorzittingen) neemt 
de kijker onverbiddelijk voor de gepassioneer-
de miljonair in. Helaas viel Shore geen van de 
elf Oscar-nominaties voor The Aviator ten deel 
– terwijl hij wel de Golden Globe won – juist 
vanwege de onbedwingbare neiging van de 
regisseur om zijn kostuumfilms de laatste tijd 
dicht te kitten met vintage jazz. Die neiging 
pakt soms heel goed uit, zoals bij de vlucht 
van Hughes met Katherine Hepburn boven 

nachtelijk verlicht Los Angeles: de vibrafoon 
in Benny Goodmans Moonglow draagt de 
sensuele trillingen van de vliegmachine op de 
kijker over. Volgens de Academy-reglementen 
is een score echter alleen verkiesbaar wan-
neer deze voor meer dan de helft uit speciaal 
voor de film gecomponeerde muziek bestaat.

Wild Side 
Naïve NV 801611 (39:09)

De bescheiden muziek van Jocelyn Pook 
draagt in belangrijke mate bij aan het ‘nor-
male’ karakter dat regisseur Sébastien Lifshitz 
wil koppelen aan een driehoeksromance. De 

flarden voorgeschiedenis van drie mannen 
krijgen een introspectieve toon door een wee-
moedig traag bewegende cellomelodie over 
meanderende piano- en harpreeksen. Het 
Franse jongetje dat transseksueel is, twijfelt 
namelijk nog over zijn/haar onherroepelijke 
keuze. De warme strijkers krijgen echter een 
lieve toon in de aftiteling, wanneer de relatie 
van de drie hoofdpersonen bevrijd lijkt van 
de last van de opvoeding. De verinnerlijkte 
song I fell in love with a dead boy van zanger 
Antony luidt dit stemmig in.

Mar Adentro
Sony Music SMM 517842-2 (49:24)

Omdat regisseur Alejandro Amenábar de 
scores voor zijn eigen films componeert, valt 
goed te onderscheiden waar hij vertrouwt op 
de zorgvuldig samengestelde geluidsband. 
De begaafde musicus creëert voor zijn eutha-
nasiepleidooi een motief op harp en onsen-
timentele celli, dat wordt verbonden aan de 
advocate die de verlamde Ramón Sampedro 
waardig wil laten sterven. Amenábar geeft 
aan de alleenstaande moeder die verliefd 
wordt op de verlamde schrijver een Keltische 
fluitmelodie over een warme strijkerscadans 
– zij werkt in een Galicische visfabriek. Voor 
de meeslepende luchtshots over het Noord-
Spaanse kustlandschap maakt de musicus 
Carlos Núñez met uillean pipes en accordeon 
van dit motief een bijkans Ierse dans. 
Hiernaast past de cineast-componist zijn 
montage meesterlijk aan op bestaande 
muziek. Na de gedragen ballade Negras 
Ombras op de radio is de herinnering aan 
Sampedro’s duikongeluk aangrijpend. 
Strijkersbewegingen die voortkomen uit de 
parallelmontage met Sampedro’s jeugdfoto’s 
veroorzaken nekpijn, zo hartverscheurend 
sterk is de identificatie. De eerste tonen van 
Puccini’s Nessun Dorma (1924) dwarrelen mee 
met de vitrage naast het geopende venster. 
Als de tenor inzet komt ook het operalibretto 
overeen met de filmscène. Sampedro fanta-
seert hoe hij het raam uitduikt en over de 
heuvels naar de hemel vliegt (Vincerò!, ik zal 

‘Ja, ik ben van katholieke afkomst’, bevestigt Vrienten schertsend zijn ‘morele oordeel’
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overwinnen), om uit te komen bij het strand 
waar hij de begeerde advocate ziet wandelen 
(Principessa nella tua fredda stanza: de lots-
bestemming van deze ‘prinses’ zal eveneens 
een ‘ijskoud vertrek’ blijken). Zo is de dood 
een bevrijdende triomf. 

House of  Flying Daggers
Sony Classical SK 93561 (49:46)

Tussen de kleurenpracht en het sound design 
past regisseur Zhang Yimou nauwkeurig de 
score van Shigeru Umebayashi in. De Japanse, 
van oorsprong new wave-rockmusicus han-
teert namelijk consequent het contrapunt 
met de gevechtschoreografieën: als de 
vliegende krijgers in slow-motion worden 
gefilmd, zweept hij de vertraging op door 
slagwerk in boleroachtige opbouw; als de 
montage tempo aanbrengt, overspant Ume-
bayashi daarentegen de versnippering van 
het beeld door peinzende legati van de strij-
kers. Voor de liefdesrelaties met de geheim-
zinnige dolkwerpster schreef hij verschillende 
romantische motieven, waarvan het voor-
naamste pas oprijst als duidelijk wordt voor 
welke man zij kiest. Het bevat notenlijntjes 
uit melodieën van Romeo and Juliet (1968) en 
The Godfather (1972). Niet toevallig werden 
beide love themes gecomponeerd door Nino 
Rota – en liepen beide romances niet goed af.

Sideways
Silva Screen SILCD 1174 (37:26)

Al sinds hun eerste samenwerking laten film-
maker Alexander Payne en componist Rolfe 
Kent veel aan elkaar over. Het lijkt logisch 
om voor de bitterzoete tocht van twee stu-
dievrienden de toon te zetten via jazzmuziek. 
Elke dag van de week – vol snobistisch wijn-
proeven en literaire ambities – wordt dan ook 
ingeluid met een soepele saxsolo, een pluk-
kende bas of een galmende vibrafoon. Met de 
onverwachte wendingen in hun flierefluiten 
werkt Kent echter de deuntjes om tot lange 
arrangementen, waarbij hij haast onmerkbaar 
overgaat op huppelende Mancini-trompetjes 

met demper – de ondeugende ‘Pink Panther’ 
is nooit ver weg – of een pesterig Reinhardt-
gitaartje. Totdat het helemaal misgaat: dan is 
het opeens stil bij de dagaanduidingen. Valt 
er nog wat te redden van dit leven, vragen 
afwachtende piano en weemoedig neuze-
lende melodica. Kent is echter net opgewekt 
genoeg om niet te vervallen in peilloze som-
berheid.

Birth
Silva Screen SILCD 1171 (43:07)

Cineast Jonathan Glazer leunt voor zijn pseu-
do-mystieke suspense (net als Hitchcock) 
sterk op ijzige stilte en effectief gebruik van 

muziek. Tremoli op contrabassen veroorzaken 
rillingen als het buurjongetje dat beweert 
de doodgevallen echtgenoot van de hoofd-
rolspeelster te zijn, in de gang ineen zijgt. 
De vrouw, in gedachten verzonken, blijkt 
in de opera te luisteren naar de ouverture 
van Wagners Lohengrin. De originele score 
van Alexandre Desplat is een buitengewone 
mix van impressionistische ostinato’s en 
eigentijdse, lang aangehouden tonen op strij-
kers en harp, vol aarzelend verlangen. Een 
syncopische pulsering in de scherzo’s (met 
die jachthoorns in de mooiste filmouverture 
sinds jaren) klinkt zo snel als de hartslag van 
een – pasgeboren! – baby. Misthoornachtige 
doffe tonen dringen door het beeld heen, 
rechtstreeks naar je onderbuik. Als Desplat 
uit een bereik van zo weinig noten zo veel 
fraaie onzekerheid kan vormen, kan er nog 
veel wonderbaarlijks uit zijn koker komen.

Kingdom of  Heaven
Sony Classical SK 94419 (61:57)

Hoewel Ridley Scott het weer niet laten 
kan te shoppen bij andere componisten 
voor zijn geluidsband (zo leende hij stuk-
ken van Graeme Revell en zelfs van wijlen 
Jerry Goldsmith) heeft de kern van Harry 
Gregson-Williams’ originele score beslist 
een eigen karakter. Net als het opvallend 
meerzijdige scenario laat deze de etnische 
achtergrond van beide partijen in de strijd 
om Jeruzalem horen: zowel in hun beider 
sereniteit als in hun even grote wreedheid. 
Arabische snaarinstrumenten en houtblazers 
komen zo in aanraking met westerse kerk-
zang, parallel lopend aan de  ontmoeting van 
Keltische smid die baron wordt met de inmid-
dels ‘veroosterde’ zuster van de christelijke 
koning van de Heilige Stad. Anders dan je 
van een musicus uit de stal van Hans Zimmer 
zou verwachten beheerst Gregson-Williams 
zich in zijn orkestrale volume. De liefdes-
scène tussen eerdergenoemde twee begint 
bijvoorbeeld subtiel met een uitdagend en 
ondeugend bepotelen van trommelvellen, om 

snel daarna te eindigen met een prikkelend 
Arabisch lied. Gregson-Williams weet hun niet 
zo soepel verlopende relatie in aandoenlijke 
muziekloosheid te besluiten. Dat was Scotts 
gebruikelijke componist Zimmer vast niet zo 
goed gelukt. 

Madagascar
Geffen B0004695-02 (31:34)

De cd doet, met 6:51 minuten, weinig recht 
aan de volle avonturenscore van Hans Zim-
mer, waarin avontuurlijke lyriek de ontsnap-
ping uitdrukt van vier makke dierentuinbe-
woners, en pizzicati met jazz de kaping door 
de bijdehante pinguïns – op weg van Manhat-

tan naar the wild. Zimmer, vol zelfspot, kan er 
veel meer van zijn eigen Lion King-grandeur 
in kwijt dan in Shark Tale (2004). De sound-
track vertegenwoordigt wel aanstekelijk de 
satirische grabbelton die de animaties een 
feest der herkenning maken voor de oudere 
kijkertjes: John Barry’s Born Free (1966) en 
Morton Stevens’ Hawaii Five-O (1970) bij de 
vrijheidsdroom van de zebra (ook als die uit-

komt). Of de hilarische inzet van What a Won-
derful World (1968), waarin Louis Armstrong 
een idylle bezingt, die in het echte oerwoud 
ogenblikkelijk gelogenstraft wordt. 

Star Wars Episode III  
Revenge of  the Sith

Sony Classical SK 94220 (70:52 + dvd)

Van het muzikale wapengekletter moet John 
Williams’ ruimtesymfonie het niet hebben: 
zijn equivalent voor de robotfabriek trekt 
hij gewoon uit de automatenhal. Temidden 
van de inlevende koorzang en imponerende 

orkestpartijen is weinig nieuw melodisch 
materiaal verwerkt in de duisternis rond de 
val van de democratische Republiek, hoe 
geraffineerd een parafrase in mineur van 
‘Deutschland Deutschland über Alles’ ook is. 
Wanneer hij echter magistraal de overgang 
bereidt tussen deel III en het begin van de 
tweede trilogie, blijkt andermaal hoe onover-
troffen de melodieën uit 1977 tot 1983 zijn. 
Als hommage zijn alle leidmotieven uit 
de 28-jarige cyclus op de bijgevoegde dvd 
in chronologische volgorde geplaatst. De 
filmclips van de gehele sage vormen zo een 
programmatische Peter en de Wolf van onze 
tijd. n

Misthoornachtige doffe tonen dringen door het beeld heen, rechtstreeks naar je onderbuik
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23 februari 
Yes!
Machteld belt, producent van Kleine Storm: 
‘Ze hebben Hof van Eden uitgekozen!’ Ik val 
van mijn stoel van verbazing en begin vervol-
gens als een gek door mijn kamer te springen. 
Natuurlijk heb ik er stiekem op gehoopt, maar 
ik ben me terdege bewust hoe klein de kans 
is dat men mijn voorstel geschikt vindt voor 
een NPS Kort. Allereerst heb ik geen professi-
onele regie-ervaring en ten tweede is de film 
zo complex dat we het begrotingsvoorstel 
amper rond kregen.

 8 maart
Brr…
Al sinds mijn puberteit wil ik zielsgraag regis-
seren, maar nu ik eindelijk de kans krijg, 
vind ik het doodeng. Wat als ik dit verknal? 
Machteld, uitvoerend producent Margreet en 
ik hebben een gesprek bij de NPS. Men heeft 
zorgen over de praktische haalbaarheid; hoe 
denk ik een paradijs te verwezenlijken en wat 
zijn mijn ideeën voor de visual effects?

15 maart
Lilliputters bestaan niet
Ik probeer mijn cast bijeen te krijgen. 

Wilfried de Jong als God lijkt me perfect. Voor 
de rol van Eva wil ik graag Georgina Verbaan. 
Ik vind haar grappig en camp. Ze is geïnteres-
seerd en komt met agent Mike een wijntje 
drinken.
En dan de lilliputter. Lilliputters blijken niet 
te bestaan omdat het een scheldwoord is. 
‘Kleine mensen’ is de juiste benaming. Om 
niemand te beledigen, schrap ik het woord 
‘lilliputter’ uit het script en vervang het door 
‘opvallend kleine man’, wat het verhaal min-
der grappig lijkt te maken. In alle grote dag-
bladen wordt een oproep geplaatst: Gezocht 
voor korte film: Charmante man, maximale 
lengte 1m55. Via Kemna Casting kom ik in 
contact met Edwin Alofs.

18 maart
Cameramannen op slofjes
Hoewel ik aanvankelijk afspreek de paradijs-
scènes in een studio te draaien, begin ik 
steeds meer te twijfelen. Ik bekijk vele films 
waarin een studio werd gebruikt en kom 
tot de conclusie dat dit echt niet is wat ik 
wil. Omdat het verhaal en de personages al 
zo over the top zijn, wil ik een realistische, 
natuurlijke omgeving.
Met stagiair Dennis zoek ik naar een geschik-

te locatie. We komen bij een mevrouw met 
een prachtige wilde tuin die over een paar 
maanden vol klaprozen zal staan. Maar we 
mogen niet in de tuin. Dat had ze aan de 
telefoon wel kunnen vertellen. Na enige aar-
zeling zegt ze toe dat we af en toe in de tuin 
mogen, mits we op onze tenen lopen. Al heb 
ik nooit een film gedraaid, er is één ding dat 
ik weet: filmploegen zijn lomp en onbehou-
wen. Na afloop van het draaien zal er geen 
grassprietje meer overeind staan. Als dan ook 
nog blijkt dat ik slechts op slofjes het toilet 
mag betreden, weet ik zeker dat we onze tijd 
verdoen. We zoeken verder.

15 april
Wormen dresseren 
Kan je een worm uit een appel laten kruipen? 
Margreet vreest dat dit geanimeerd moet 
worden en ziet de kosten angstwekkend stij-
gen. Ik besluit de proef op de som te nemen. 
Na een tijdje zinloos in het Vondelpark op 
de grond te hebben geklopt in de hoop een 
regenworm te oogsten, begeef ik me naar 
een reptielenwinkel alwaar een jongen mij 
kronkelende, harige wormen laat zien. Ik zeg: 
‘Doe mij maar drie van die kleine en vier van 
die grote.’ De jongen grijnst. Ik denk toch 

Titia Rieter studeerde af als scenarioschrijver en maakt nu met Hof van Eden voor 
NPS KORT! haar regiedebuut. De film, een variant op het scheppingsverhaal, levert 

bijzondere vragen op: mag er een ara op de schouder van een actrice? Hoe regisseer 
je regenwormen? En is het paradijs een weidse vlakte of een intieme tuin?

Kan je een worm 
uit een appel 
laten kruipen?

dagboek Titia Rieter
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zeker niet dat hij ze per stuk verkoopt? Hij 
grist een handvol wormen uit de emmer en 
schudt die in een bakje. Dekseltje erop en ik 
mag ze gratis en voor niks meenemen.
Thuis zien de meelwormen er veel enger uit 
dan de regenwormen die ik in gedachten 
had. Na enkele pogingen durf ik niet meer 
en schrijf een bijzonder lief briefje aan mijn 
vriend Marc. ’s Avonds krijg ik een sms-je. De 
schat is met veel enthousiasme aan het werk 
gegaan en het is hem gelukt. Verontrustend 
is wel dat hij vaderlijke gevoelens voor de 
griezels heeft ontwikkeld. Maandenlang zal 
Marc ze liefdevol stukjes appel voeren.

2 mei
Eskimo’s bestaan niet
Ik bel met een man van het Arctic Institute 
omdat ik enkele dialoogzinnen in het Inuit 
wil laten vertalen. De man doet nogal nors. 
Welke vorm van Inuit bedoel ik precies? Ik 
antwoord onnozel dat dat niet uitmaakt. De 
man zegt dat het natuurlijk wel uitmaakt. 
En welke actrice heb ik in gedachten als 
Inuitvrouw? Ik ben al blij als ze er een beetje 
Inuitachtig uitziet. De man wordt boos en eist 
dat ik een actrice uit Groenland laat overvlie-
gen. Dat daarvoor geen ruimte is in het bud-
get, kan hem niets schelen. Er zijn natuurlijk 
al veel vaker scheppingsverhalen met Inuit 
verfilmd, zo zegt hij, en dat wordt altijd heel 
zorgvuldig gedaan. Kennelijk bestaat er een 
heel filmcircuit met Inuitscheppingsverhalen. 
Vervolgens maak ik hem voorgoed tot vijand 
door per ongeluk het woord ‘eskimo’ te laten 
vallen. Dom dom dom. 
De rest van de middag bel ik met België en 
Denemarken. Aanvankelijk vind ik iemand 
bereid de tekst te vertalen. Maar op mijn mail 
met synopsis komt geen reactie meer. Later 
krijg ik een geheimzinnig telefoontje van 
iemand die zegt contactpersoon van Neder-
lands enige Groenlandse inwoonster te zijn. 
Ze wil eventueel meewerken, maar na slechte 
ervaringen met regisseurs wil ze niet direct 
door hen benaderd worden. De boodschap 

luidt: niet zelf bellen, zij belt wel. Ik zal niets 
van haar vernemen en daarom wordt er uit-
eindelijk Zuid-Koreaans gesproken.

12 Mei
Paniek
Vijf dagen voor draaien. Margreet wordt 
gebeld door Georgina’s agent, die doodleuk 
het nieuws dropt dat Georgina er toch maar 
vanaf ziet. Een dag lang proberen we nog te 
onderhandelen, maar eerlijk gezegd zie ik 
het op deze manier niet meer zitten om met 
Georgina te werken. Op vrijdag de dertiende 
hakken we de knoop door en ga ik op zoek 
naar een nieuwe actrice. ’s Middags doen drie 
actrices een screentest, alledrie zijn goed. 
Toch weet ik meteen dat het Nadja Hüpscher 
wordt. De rol van Eva is haar op het lijf 
geschreven. Op eerste Pinksterdag lassen we 
een repetitie in. Ik begin er weer vertrouwen 
in te krijgen.

16 mei
Opnieuw paniek
Met cameraman Rolf bezoek ik voor de laat-
ste keer de locatie. Art direction is druk met 
opbouwen. We nemen de decoupage nog-
maals door. Ineens begint het me te duizelen. 
Geen enkel camerastandpunt lijkt me nog 
goed gemotiveerd. Thuis bel ik coach Mijke de 
Jong. Ik twijfel ook omdat Rolf mij probeert 
over te halen de acties rondom Eva’s steen, 
de centrale plek in de film, steeds vanaf een 
ander camerastandpunt te laten zien. Ik ben 
erg in de verleiding daarvoor te kiezen. Sim-
pelweg omdat de locatie zo prachtig is en het 
zo fijn zou zijn om ook die bloeiende rododen-
dron aan de overkant van het meertje eens 
in het kader te hebben. Of die gele bloesem 
aan de andere kant. Toch past dit niet in mijn 
idee. Bij de Hof van Eden stel ik me niet een 
weids paradijs voor, maar een intieme, tuin-
achtige omgeving. Daarom wil ik bij de steen 
steeds terugkomen in hetzelfde kader zodat 
het vertrouwd aanvoelt. Mijke zegt dat het 
normaal is dat de twijfel enkele dagen voor 
het draaien toeslaat. Uiteindelijk besluit ik 
vast te houden aan mijn oorspronkelijke idee.

18 en 19 mei
Only a few animals were  
harmed during the making of this film
Vanwege de weersvoorspellingen stonden 
we op het punt de opnames te annuleren. 
Gelukkig hebben we de gok gewaagd; het is 
heerlijk zonnig weer. De lichtval tussen de 
frisgroene bladeren is prachtig. Wel is het 
behoorlijk koud en wordt het afzien voor de 
schaars geklede Nadja en Edwin.
Het zijn wonderlijke taferelen in de paradij-
selijke omgeving. Twee flamingo’s vliegen 
hysterisch een watertje in als Nadja voorbij 
komt rennen. De animalhandler holt vervol-
gens de hele ochtend wanhopig achter hen 
aan. Wilfried is uiterst serieus in zijn debiele 

tuinbroek en rode sokken. Edwin heeft privé-
problemen en loopt tussen de opnames door 
vloekend te telefoneren. 
Een vrouw van de NPS maakt een korte 
making of. Is mijn film een reactie op Ayaan 
Hirsi Ali? Ik ben verbaasd, maar herinner me 
dan dat ik in mijn aanvraag heb gerefereerd 
aan de discussie over de rol van de vrouw in 
de islam. Er valt ook wel het een en ander op 
het christendom aan te merken. In het Oude 
Testament wordt Eva uit de rib van Adam 
gemaakt. Adam heeft immers een hulpje 
nodig. Eva is geen mens, zoals Adam, maar 
een ‘mannin’. Het leek me leuk een andere 
draai aan het verhaal te geven. Ik ben niet 
gelovig en zie de bijbelverhalen als sprookjes. 
Daarom heb ik in mijn film ook verschillende 
sprookjeselementen verwerkt. Het is echter 
niet bedoeld als een zware aanklacht tegen 
het christendom. Veel meer wil ik gewoon 
een grappig verhaaltje vertellen, met een 
lighten up sfeer.
Ondertussen zijn de torretjes in een koelbox 
onderkoeld. Zo zijn ze slomer en beter te 
filmen. Er zijn prachtige vlinders, per stuk in 
een envelopje vanuit Zeeland gebracht. De 
helft is al dood voor we aan de tweede draai-
dag toe zijn. Er zijn kuikentjes in een box 
onder een warmtelamp, twee schildpadden en 
twee fokkonijnen, die elkaar de hele nacht 
niet hebben kunnen aanraken maar wel kon-
den ruiken. De regenwormen wachten in de 
koelkast om door Nadja te worden opgegeten.
In de loop van de dag worden de discussies 
steeds vreemder. Kunnen we een ara op 
Nadja’s schouder zetten? Het prachtige dier 
heeft scherpe klauwen, die diep in Nadja’s vel 
priemen. Dit lijkt me pijnlijk. Opnameleider 
Thomas vindt het ook geen goed idee, maar 
om een andere reden: de inkepingen die de 
nagels van de ara in Nadja’s huid maken, ver-
oorzaken discontinuïteit in de film.
Iedereen werkt keihard en ik ben erg blij met 
Margreet en Dennis die zich uit de naad wer-
ken om alles gestroomlijnd te laten verlopen. 
Ook ben ik bijzonder blij met Nadja. Georgina 
was goed, maar Nadja is beter! Ze is professio-
neel en past perfect in het verhaal. Eigenlijk 
ben ik blij met iedereen. Wilfried is geweldig 
en voelt feilloos aan welke stijl ik beoog. 
Edwin is grappig en maakt het wonderlijke 
trio compleet. De crew is jong en enthousiast. 
In de eerste twee dagen draaien we 79 slates.
Over twee weken de derde dag, midden in 
de stad, en daarna de postproductie. Ik ben 
bekaf maar erg gelukkig. Wat is dit leuk om 
te doen. n

Hof van Eden  regie en scenario Titia Rieter  camera Rolf 
Dekens geluid Tim van Peppen montage Marcel Wijninga  
visual effects Floor Bos production design Julia Vytopil   
uitvoerend producent Margreet Ploegmakers duur 10'  
met Nadja Hüpscher, Wilfried de Jong, Edwin Alofs 

Hof van Eden gaat in première tijdens het Nederlands Film 
Festival 2005 en zal op televisie te zien zijn tijdens De Avond 
van de Korte Film die tijdens het festival wordt uitgezonden. 

Is mijn film een reactie op 
Ayaan Hirsi Ali?
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DE PROVINCIE
Limburg

‘Limburgse  filmcultuur lijdt te veel 
aan zuiders   provinciegevoel’

Lumière met Barbara, de patroonheilige die de bioscoop heeft overgenomen van de mijnwerkers.
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Van de vijf gesubsidieerde filmtheaters in 
Limburg is het Maastrichtse Lumière de opval-
lendste. Alleen al op basis van grootte (zes 
zalen) heeft de bioscoop een voorbeeldfunctie 
binnen de provincie. Maar Lumière heeft dan 
ook recent een imposante verbouwing annex 
uitbreiding achter de rug. Halverwege een 
korte rondleiding door programmeur David 
Deprez, die tijdelijk de zieke directeur Jan 
Besselink vervangt, raak je het overzicht in 
het voormalige klooster al snel kwijt, zeker 
nu de ernaast gelegen kerk er bijgetrokken 
is. Alleen al de steile trappen, zijgangetjes en 
nissen maken van het theater een prikkelend 
gebouw. Om subsidie voor de verbouwing 
van de grond te krijgen, moest er behoorlijk 
wat strijd geleverd worden met de wethouder 
van Cultuur, aldus Deprez. Het uiteindelijke 
bedrag van 2,5 miljoen euro (zelf investeerde 
Lumière nog zo’n drie ton) was net voldoende 
voor die twee extra zalen, nu al bekend om 
hun fonkelende sterrenhemels. De oude zalen 
echter bevinden zich nog in hun oude staat. 
Op den duur zullen die volgens de interim-
directeur meegaan in de nieuwe stijl, maar 
een gebrek aan geld staat voorlopig nog in 
de weg. ‘Je merkt wel dat veel mensen nog 
steeds het liefst naar zaal 1 gaan, puur uit 
nostalgische overwegingen. Het publiek is 
zich er toch mee verbonden gaan voelen.’ 
Alleen de filmzolder (letterlijk, waarin je als 
kijker net onder de eeuwenoude houten bal-
ken zit) is een knelpunt. ‘Deze zaal zit nooit 
vol, maar de charme ervan gaat ons wel aan 
het hart.’

De verbouwing was al snel te merken in de 
bezoekersaantallen: kwamen in 2003 nog 45 
duizend mensen naar het theater, in 2004 
(de deuren gingen na de werkzaamheden 
weer open begin februari dat jaar) waren 
dit er al 65 duizend. Sinds de verbouwing 
komen ook meer mensen uit andere steden 
een kijkje nemen. Een positieve trend, maar 

er is volgens Deprez nog veel werk aan de 
winkel. De interesse in het aanbod loopt nog 
teveel samen met wat hij het ‘zuiders pro-
vinciegevoel’ noemt. ‘Italiaanse en Spaanse 
films doen het hier altijd goed. Aziatische 
producties daarentegen vallen op een of 
andere manier niet in de smaak. We hebben 
laatst een retrospectief van Takeshi Kitano 
gehad; dat liep gewoonweg waardeloos.’ Dat 
ook het publiek niet zo divers is als bij een 
Kriterion of een Melkweg stemt hem treurig. 
Het blijft toch voornamelijk een vrouwen-
publiek van veertig en ouder. Het aantal 
studenten dat er over de vloer komt is slechts 
tien procent. Momenteel is Lumière bezig om 
meer jongeren naar de zalen te krijgen. Maar 
waarom blijven ze zo massaal weg? ‘Het zijn 

misschien buikgevoelens, maar de meerder-
heid van de studenten in Maastricht is rechts 
georiënteerd en dat valt nou eenmaal sneller 
in dispuut.’ 

Minder cultureel ingesteld
Met een klassieker op zondag, een Spaanse 
week, aandacht voor korte films en het geven 
van cursussen wil Lumière zich profileren 
als een theater dat meer doet dan alleen het 
vertonen van het reguliere programma. Dan 
biedt de provincie nog een ander voordeel: 
vlak over de Belgische grens draait zo’n 
tachtig procent van de titels eerder dan hier. 
Kleine moeite om daar alvast de film te zien 
die je later in huis haalt. En ook een bezoek 
aan het International Film Festival Rotterdam 
is vaste prik, al viel het vorig jaar samen met 

‘Limburgse  filmcultuur lijdt te veel 
aan zuiders   provinciegevoel’

Op het gebied van filmcultuur 
staat een provincie als Brabant 
er volgens Deprez nog altijd 
beter voor

Het cultureel centrisme van de Randstad is de 
rest van Nederland een doorn in het oog. Skrien 
besteedt daarom twaalf nummers lang aandacht 
aan filmcultuur in de provincie. ‘En Limburg is 
natuurlijk weer als laatste.’  
Gudo Tienhooven / fotografie Anke Teunissen
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iets dat in Maastricht als even belangrijk 
wordt beschouwd: carnaval. Op het gebied 
van filmcultuur staat een provincie als Bra-
bant er volgens Deprez nog altijd beter voor. 
‘Gemeentes zullen uit zichzelf echt niet het 
initiatief nemen om nog een filmhuis neer te 
zetten. Limburg is van oorsprong een provin-
cie van grote industrieën. Je hebt hier DSM 
en de mijnbouw. Dat zakt weliswaar nu wel 
wat in, maar die mentaliteit is er nog wel. Ze 
zijn hier gewoon minder cultureel ingesteld. 
Als je dat meer aan de man wilt brengen moet 
je als filmtheater meer gaan samenwerken.’ 
Het onderscheidt tussen commercieel en 
artistiek moet daarbij meer gaan vervagen 

volgens de Lumière-programmeur. Hij ver-
wijst naar het feit dat het Nijmeegse Lux als 
gesubsidieerd filmhuis toch een titel als Sin 
City draait. ‘Mensen vinden dat een schande 
en dat het niet mag. Ik vind het onzin. Je 
wilt toch een nieuw publiek binnenhalen? Ik 
weet dat het onmogelijk is, maar in een ide-
ale wereld draaien alle soorten en maten films 
in gelijke bioscopen.’

Ook Ellen Philippen, bestuurslid van filmhuis 
Het Domein in Sittard, maakt zich zorgen 
over de beperkte doelgroep die ze over de 
vloer krijgt. Toch doet ze telkens haar uiter-
ste best om bij door haar georganiseerde 
cursussen en lezingen een gevarieerd publiek 
binnen te krijgen.  Tijdens die avonden 
(recent over filmtechniek, maar ook over 
kopstukken als Jacques Tati, David Lynch en 
Ingmar Bergman) schommelt de leeftijd niet-
temin rond de vijftig. ‘Natuurlijk zijn we blij 
met zo’n vaste club en mensen komen zelfs 
van verder weg voor onze cursussen en lezin-
gen, maar het moeten beslist meer jongeren 
zijn. Sittard is dan misschien ook niet zo’n 
levendige stad. Toch zijn we er wel mee bezig 
door boekjes te verspreiden in scholen en 

uitgaansgelegenheden. Ook moeten we af van 
ons grijs gerecyclede papier. We hebben net 
een nieuwe jonge ontwerper die het hopelijk 
wat flitsender gaat brengen. Ik denk dat jon-
geren nu nog het idee hebben dat ze het bij 
ons niet gemakkelijk kunnen hebben; bang 
dat we alleen maar moeilijke, zware films 
draaien. Daar staat tegenover dat veel oudere 
mensen hier komen, omdat ze de rust en de 
kaarsjes waarderen en niet gelijk met een 
megacola geconfronteerd worden. Zo blijven 
beide drempels overeind staan.’ De gemeente 
mag daarin ook een steentje bijdragen vol-
gens Philippen. ‘Die contacten lopen stroef. 
Ze zien een noodleidende voetbalclub eerder 
staan dan ons.’

Sociale functie
In tegenstelling tot Het Domein en Lumière 
probeert Henk Winkens juist meer ouderen 
zijn bioscoop in te krijgen. Zijn H5 (de ‘Heer-
len Vijf’ met inderdaad vijf zalen) is geen 
Pathé of Minerva en daar maakt de eigenaar 
dan ook gretig gebruik van. Zijn filmtheater 
van de oude stempel ligt in tegenstelling tot 
Heerlens filmhuis Het Glaspaleis en Royal net 
iets buiten het gezichtsveld van het centrum, 
maar kan de concurrentie nog altijd meer 
dan uitstekend aan. Het oude pand werd in 
1975 een bioscoop en heeft tot de dag van 
vandaag nog altijd een vaste groep bezoekers. 
Winkens is dan ook apetrots om mij rond te 
leiden in ‘zijn kindje’. De drugsproblematiek 
in Heerlen is onlangs radicaal aangepakt en 
sinds beveiligingscamera’s het straatbeeld 
sieren, staat de H5 weer helemaal op de kaart, 
vertelt hij enthousiast. Veel van het perso-
neel werkt er sinds zijn aantreden als direc-
teur nog steeds. Het is een goed voorbeeld 
van hoe de bioscoop zich wil profileren: als 
een theater waar mensen zich geen nummer 
voelen. Winkens, zelf een groot filmfan, is 
dan ook van mening dat hij naast het verto-
nen van Star Wars en Sin City ook een sociale 
functie te vervullen heeft.

‘Mijn vrouw is voorzitter van een vrouwen-
gilde en daar bleek dat de oudere mensen het 
ook leuk vinden naar de bioscoop te gaan, 
maar vaak ’s avonds niet de straat op durven. 
Wij zijn de enige bioscoop in de omgeving 
die om 13:30 uur opengaat.’ Samen met Jan 
Salden verzorgt hij een korte introductie 
van de film en soms organiseren de twee 
zelfs discussies na afloop. Ook scholen zijn 
welkom. ‘Dankzij die CKV-bonnen kost het 
ze helemaal niets, en zelf hoef ik er ook niets 
aan te verdienen. Ik heb er lol in, het perso-
neel ook, dus waarom zou ik er geld voor vra-
gen? Wat mij betreft komen ze iedere week.’ 
Winkens heeft een neus ontwikkeld voor 
nieuw publiek. Toen leden van de Stichting 
Zonnebloem vanwege een tijdelijke sluiting 
niet meer in de Schouwburg terechtkonden, 
stelde de H5-directeur hun voor eens een film 

te komen kijken. Trots vertelt hij dat hij als 
enige bioscoopeigenaar het voor elkaar kreeg 
na een babbel met Disney gratis een kopie te 
krijgen om aan de gehandicapte mensen te 
vertonen. ‘We hebben gewoon eenmalig de 
stoelen uit onze grote zaal gehaald. Mensen 
amuseren zich kostelijk, dat houd je enorm 
op de been. Collega’s verklaren ons echt voor 
gek dat we dit allemaal doen.’

‘Filmverslaafd’, zo noemt Winkens zichzelf. 
‘Mijn vrouw heeft er helemaal niets mee, die 
gaat lekker de stad in als ik ergens een film-
theater bezoek.’ De oude prijs van zes euro 
houdt hij graag in stand. Prijs mag immers 
geen barrière zijn, aldus de directeur. ‘Over-
daad schaadt. Door al die tientallen films die 
op televisie verschijnen, maar ook op dvd en 
zenders als Canal+, heeft cinema haast niets 
exclusiefs meer. Die grote Pathés zijn ook 
niet gunstiger voor het publiek hoor. Ik ben 
er van overtuigd dat een beetje extra aan-
dacht wonderen verricht. Bioscopen hebben 

‘Ze zien een noodleidende voetbalclub 
eerder staan dan een filmhuis’
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niets intiems meer en dat proberen wij juist 
wel na te streven. Ook het jonge publiek is 
daar ontvankelijk voor. Mensen willen zich 
ergens thuisvoelen. Ze vragen bij de kassa 
wel eens om advies. Als we die klant kennen 
en we weten dat hij of zij een bepaalde titel 
vreselijk gaat vinden, raden we het gerust af. 
Laat men ons maar lekker achterlijk vinden.’

Gezonde filmcultuur
Als het gaat om filmcultuur in de provincie 
neemt het Limburgs Filmcircuit een bijzon-
dere plaats in. Eens in de twee maanden 
komen verschillende afgevaardigden van de 
C-theaters bijeen om de programmering te 
bepalen. De kopieën doen dan vervolgens 
Heerlen, Roermond, Sittard en Venlo aan. 
Uniek is een jaarlijks boekje naar aanleiding 
van een bezoek van het LFC aan het Inter-
national Film Festival Rotterdam. Hierin 
worden films gerecenseerd en wordt cinema 
vanuit verschillende invalshoeken besproken. 
Het naslagwerk is in de loop der jaren het 

visitekaartje geworden voor het circuit. Ver-
antwoordelijk voor de coördinatie is Tejo Mer-
kus. Hoewel de samenstelling van de titels 
gezamenlijk wordt bepaald (naar eigen zeg-
gen komen ze er meestal goed uit) is Merkus 
eindverantwoordelijk en kan hij dus zijn veto 
uitspreken. ‘In Limburg zijn veel te weinig 
doeken, dus voel ik me er verantwoordelijk 
voor dat bepaalde titels ook te zien zijn. Mil-
lion Dollar Baby is hier nauwelijks gedraaid en 
omdat ook House of Flying Daggers nergens 
te zien was, vond ik dat wij hem moesten 
hebben in onze theaters. Goede films moeten 
gezien worden. Maar ja, een Frida, die ik zelf 
maar matig vond, moet je natuurlijk ook 
draaien.’

Een eigen voorkeur mag geen grote rol van 
betekenis hebben. Toch kan ook Merkus zich 
er op betrappen. ‘Films van de gebroeders 
Dardenne moet je gewoon in je assortiment 
hebben, ook al komt er geen mens naar kij-
ken. We hebben een keer een stevige discus-

sie gehad over Vera Drake. Ik vond dat zo’n 
vreselijke film – echt verschrikkelijk – dat 
ik mijn veto heb gebruikt. Dat kan ik echt 
niet laten gebeuren.’ Provinciale voorkeuren 
herkent Merkus niet. Wel verschilt de smaak 

per stad. ‘Iraanse films doen het op de een 
of andere wijze in Venlo erg goed, terwijl er 
in Sittard niemand naartoe gaat. Maar een 
publiek creëer je ook.’ Het feit dat hij als een 
van de weinige mensen die actief is met de 
kunstzinnige film een betaalde baan heeft, 
baart hem zorgen. ‘We moeten druk blijven 
uitoefenen op de overheid. Er zijn in Venlo al 
sinds 1997 beloftes voor een nieuw filmhuis, 
maar er staat nog steeds niets. We moeten 
van bovenaf betere professionele ondersteu-
ning krijgen, alleen zo creëer je een gezonde 
filmcultuur.’ Het gaat hem aan het hart om 
het te moeten uitspreken: ‘Limburg ligt ach-
ter.’  n

‘Limburg ligt achter’
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in première 

She Hate Me  De nieuwe 
‘Spike Lee Joint’ gaat over een man 
(Anthony Mackie) die ontdekt dat 
de hoge bonzen binnen het far-
maceutisch bedrijf waar hij werkt 
met geheel andere zaken bezig zijn 
dan het ontwikkelen van een HIV 
medicijn. Wanneer hij dit nieuws in 
de openbaarheid brengt, verliest 
hij niet alleen zijn baan, maar weet 
de directeur ook zijn bankrekening 
te blokkeren. Dan – de film is zo’n 
drie kwartier onderweg – slaat 
de serieuze toon radicaal om. 
Jack’s ex-vriendin Fatima (Kerry 
Washington) heeft een ludieke, zij 
het nogal extreme oplossing voor 
zijn geldprobleem. De twee gingen 
destijds uit elkaar, omdat Fatima 
ontdekte meer van vrouwen te hou-
den. Voor haar kinderwens ziet ze 
zich gedwongen weer bij Jack aan te 
kloppen; spermabanken vertrouwt 
ze niet en adoptie is voor lesbische 
stellen gewoonweg onmogelijk. 
Ze sluiten een financiële deal en 
al snel staan hele hordes lesbien-
nes voor de deur, smekend om zijn 
zaad en elk met tienduizend dol-
lar cash op zak. Lee deinst er niet 
voor terug om maatschappijkritiek 
af te wisselen met ronduit melige 
scènes waarin we een spermarace 

(compleet met Jackgezichtjes) om 
de eicel volgen onder begeleiding 
van bombastische marsmuziek. Het 
schommelen tussen een wel en niet 
serieuze toon is tot op zekere hoog-
te spannend. Toch is het dit schi-
zofrene karakter dat She Hate Me 
uiteindelijk parten speelt, al is het 
maar omdat met 138 minuten de 
film veel te lang is. Het ouderschap 
van homoseksuele stellen, Bush’ 
blanke en elitaire Amerika, corrup-
tie binnen het bedrijfsleven en zelfs 
het Watergate-schandaal worden 
erbij gehaald. Als Lee inderdaad de 

moderne westerse wereld onder de 
loep wilde nemen, slaagt hij daarin 
niet door zijn onevenwichtige regie 
en script. Zelfs een Marlon Brando-
imiterende John Turturro kan daar 
weinig aan veranderen. 
Gudo Tienhooven

Verenigde Staten 2004 regie Spike Lee scenario 
Michael Genet en Spike Lee camera Matthew 
Libatique montage Barry Alexander Brown 
muziek Terenche Blanchard production design 
Brigitte Broch productie Preston Holmes, Spike 
Lee en Fernando Sulichin distributie A-Film duur 
138’ met Anthony Mackie, Kerry Washington, 
Monica Bellucci, Ellen Barkin, Jim Brown

Last Days  Als acteur Michael Pitt tijdens 
de openingsbeelden door een bos loopt, horen we 
hem iets zeggen, maar de ondertiteling ontbreekt. 
Het blijkt gemompel en dat blijft het ook, want 
veel volzinnen kon rockartiest Kurt Cobain tijdens 
de ‘last days’ voor zijn mysterieuze dood niet meer 
uitbrengen. De eerste en gelijk laatste woorden 
uit zijn mond komen als in het verpauperde pand 
waar hij met enkele vrienden (?) verblijft een man 
van de Gouden Gids langskomt om te vragen of hij 

zijn ‘bedrijf’ in de volgende editie wil hebben staan. 
Daarvoor hebben we hem eerst tien minuten zien 
baden in een bosmeer, vijf minuten bij een kamp-
vuur naar de maan zien staren en vervolgens de 
hele weg naar huis zien strompelen. Cobain heet 
in de film Blake want, zo legt regisseur Gus Van 
Sant uit, het betreft hier een vrije interpretatie 
van diens leven. Een ‘meditatie’, zo noemde hij 
zijn laatste project tijdens het festival van Can-
nes, waar de film overigens met zeer gemengde 
reacties werd ontvangen. Dat Van Sant het leuk 
vindt om te experimenteren met de verhaalstruc-
tuur zagen we al in zijn beeld-voor-beeld remake 
van Hitchcocks klassieker Psycho. Een curieuze 
onderneming waarvoor hij nog steeds een heldere 
verklaring of motivatie verschuldigd is. Verder dan 
mompelen, versuft voor zich uitkijken, maaltijden 
bereiden van oude restjes en boswandelingen 
maken gaat Last Days niet. Was Van Sant een 
bewonderaar, wilde hij een portret maken van een 
zelfdestructieve dagdromer of een beeld creëren 
van jongeren zonder idealen? De kijker zelf aan 
het werk zetten kan een nobel streven zijn, maar 
kan evengoed uitmonden in interessantdoenerij. 
‘Een meditatie op zijn leven’ klinkt heel sjiek, maar 
in handen van Van Sant levert het een alles behal-
ve beklijvende of ook maar enigszins boeiende 
filmervaring op. Gudo Tienhooven

Verenigde Staten 2005 regie en scenario Gus Van Sant camera 
Harris Savides montage Gus Van Sant production design Tim 
Grimes productie Jay Hernandez, Gus Van Sant en Dany Wolf dis-
tributie A-Film duur 97’ met Michael Pitt, Asia Argento, Lukas 
Haas, Harmony Korine, Scott Green

Un mundo  
menos peor  ‘Een minder 
slechte wereld’, zo luidt de verta-
ling van Alejandro Agresti’s nieuwe 
film. De filmmaker, die al een aantal 
films over de militaire dictatuur heeft 
gemaakt, bereikt een steeds volwas-
sener niveau. In Un mundo menos 
peor draait het om Isabel (Monica 
Galan) en haar dochters Beba en 
Sonia. De twee meisjes hebben ver-
schillende vaders. Beba werd geboren 
uit een kortstondige affaire en ook 
Sonia's vader Cholo (Carlos Roffé) 
heeft Isabel al geruime tijd niet meer 
gezien. Cholo woont in de kleine bad-
plaats Mar de Ajó, waar iedereen hem 
kent als de lokale (en enige) bakker. 
In de hoop op verzoening met haar 
man en om in het reine te komen met 
het verleden, besluit Isabel hem op 
te zoeken samen met haar dochters. 
De drie vrouwen reizen per bus vanuit 
Buenos Aires naar het dorpje waar 
iedereen al op de hoogte is van hun 
komst. Cholo, die er een betrekkelijk 
anoniem leven leidt met een verzon-
nen achtergrond, is echter niet zo 
maar bereid de oude verhoudingen te 
herstellen. Dat de Argentijnse macht-
hebbers daarin een doorslaggevende 
rol hebben gespeeld is duidelijk, maar 
pas als de eerste emoties zijn weg-
geëbd en Cholo langzaam begint te 
ontdooien wordt duidelijk welke die 
rol precies is geweest. Natuurlijk is 
er een kritische toon; Agresti, die zelf 
in 1985 uit Buenos Aires vluchtte voor 
het regime (en vervolgens een tijdje in 
Nederland woonde), ziet het als zijn 
morele plicht kritische films over het 
militaire regime te maken. Toch is dit 
in de eerste plaats een onvervalst en 
zelfs betrekkelijk traditioneel liefdes-
drama. Agresti is gaan beseffen dat 
een verhaal aangrijpender wordt als 
de tragische politieke geschiedenis 
niet de boventoon voert, maar enkel 
de duistere achtergrond is. 
Gudo Tienhooven

Argentinië 2004 regie en scenario Alejandro Agresti 
camera Jose Luis Carajaville montage Alejandro 
Brodersohn muziek Philippe Sarde production 
design Maria Eugenia Sueiro productie Alejandro 
Agresti, Pablo Bossi en Gabriel Pastore distributie 
Afilm duur 90’ met Carlos Roffé, Mónica Galán, 
Agustina Noya, Julieta Cardinali, Mex Urtizberea
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Howl’s Moving 
Castle   Miyazaki Hayao is 
niet te stoppen. Hij wilde er wel 
mee ophouden, zei hij, maar na 
het succes van Oscarwinnaar 
Spirited Away (2001) begon hij 
toch maar aan een nieuwe film. 
Gelukkig maar, want Howl’s 
Moving Castle is opnieuw een 
proeve van animatiemeester-

schap. Dat Miyazaki wel ‘de 
Walt Disney van Japan’ wordt 
genoemd, is niet meer dan een 
soundbite; Miyazaki is niet de 
supervisor van een project, maar 
de auteur: de vierenzestigjarige 
animator drukt een persoonlijk 
stempel op zijn werk en tekent 
nog altijd zelf mee aan zijn films. 
Hij overlegt niet over zijn films, 

zegt hij, maar geeft bevelen. Als 
hij ermee ophoudt, zouden de 
Ghibli Studio’s niet zo maar ‘Miy-
azaki’s’ kunnen blijven maken.
Het verhaal van Howl’s Moving 
Castle is een wonderlijk ratjetoe 
over een grote oorlog (met merk-
waardige luchtschepen) tussen 
onduidelijke tegenstanders in een 
fictief Engeland, met een dienst-

plicht voor tovenaars. De hoofdrol 
is – net als in Spirited Away en 
diens voorganger Princess Mono-
noke (1997) – voor een jong meis-
je, dat ditmaal wordt veranderd in 
een oud vrouwtje, dat geholpen 
wordt door een stuiterende 
vogelverschrikker en een astma-
tisch schoothondje en achter-
volgd door gezichtsloze, prachtig 
bewegende zwarte blobs (met 
zomerhoedjes) en een dikke 
heks. En van daar wordt het 
alleen maar wonderbaarlijker. 
Miyazaki houdt echter bij alle fan-
tasie en spektakel een serieuze, 
volwassen toon; zijn film gaat 
echt over jong zijn en oud worden, 
over oorlog en vrede, en zijn per-
sonages en hun gezichtsuitdruk-
kingen zijn psychologisch genu-
anceerd. Een tikje minder onwe-
relds dan Spirited Away, maar 
desondanks vol bewegende beel-
den die nog door niemand eerder 
zijn bedacht. En dat alleen al is 
(komt dat zien! komt dat zien!) 
een reden om naar de bioscoop 
te gaan.
Kees Driessen

Hauru no ugoku shiro regie en scenario Hayao 

Miyazaki gebaseerd op het gelijknamige boek 

van Diana Wynne Jones montage Takeshi  

Seyama geluid Kazuhiro Wakabayashi muziek 

Joe Hisaishi productie Rick Dempsey, Ned Lott 

en Toshio Suzuki distributie Paradiso Enter-

tainment duur 119’met de stemmen van Chieko 

Baisho, Takuya Kimura, Akihiro Miwa, Tatsuya 

Gashuin, Ryunosuke Kamiki, Mitsunori Isaki,  

Yo Oizumi, Akio Ôtsuka, Daijiro Harada,  

Haruko Kato

Roads to Koktebel   In de openings-
beelden van Roads to Koktebel, de debuutfilm van 
Boris Chlebnikov en Alexej Popogrebski, kruipen 
twee figuren uit een donkere tunnel. Langzaam en 
zwijgend lopen ze naar de camera toe. Wie ze zijn 
en waarnaar ze op weg zijn is nog niet duidelijk. 
Wel rijst het vermoeden dat het vader en zoon zijn. 
Vader vertelt over hoe een albatros lang door de 
lucht kan zweven en meegevoerd wordt door de 
wind zonder zijn vleugels veel te gebruiken, zoon 
luistert ademloos. Ze springen in een trein. 
Beetje bij beetje ontvangt de toeschouwer meer 
informatie. Dat ze op weg zijn naar Koktebel bij-
voorbeeld, een plaatsje in de Krim dichtbij de 
Zwarte Zee. Vader laat zijn zoon drie keer de naam 
en het adres van zijn tante herhalen want je weet 
maar nooit. Steeds meer informatie over hun leven 
wordt bij flarden gegeven. 
Gedurende de reis door het immense Russische 
platteland ontmoeten de twee een aantal inwo-
ners. Die leven ver van de bewoonde wereld een 
armoedig en eenzaam bestaan. Geen wonder dat 
een van hen elke avond stelselmatig naar de fles 

grijpt. Sommigen zijn behulpzaam, anderen ach-
terdochtig en vijandig.  
Een roadmovie is altijd zowel een fysieke als inner-
lijke reis. De zoon wordt volwassen, leert op eigen 
benen te staan, onafhankelijk van zijn vader. Vader 
komt in het reine met zijn verleden. 
Chlebnikov en Popogrebski scouten jarenlang loca-
ties voordat ze daadwerkelijk gingen filmen. Deze 
voorbereiding betaalt zich grif uit. Door het tempo 
laag te houden en de dialogen minimaal gaat alle 
aandacht uit naar de fabuleus gefotografeerde, 
imposante landschappen die de mens overweldi-
gen. Ze worden het liefst gefilmd vanuit een 
afstand, in long shot, met een statische camera. De 
instelling mag lekker lang staan, zodat alle details 
rustig kunnen worden bekeken. Maar Roads to 
Koktebel biedt meer dan fraaie plaatjes. Net als in 
The Return (Andrej Zvjagintsev) en Father and Son 
(Aleksander Sokoerov) staat een vader-zoonrelatie 
centraal (wat hebben Russen met dit thema?). 
Daarin is het onuitgesprokene belangrijker dan wat 
er gezegd wordt. Veel komt dus aan op de gezichten 
van de acteurs en hun blikken. Die vormen ook 
landschappen, maar dan van de ziel. Roads to Kok-

tebel stamt uit 2003, het jaar waarin ook The 
Return werd gemaakt. Het is onvermijdelijk dat er 
vergelijkingen zullen worden gemaakt. Die kan 
Roads to Koktebel glansrijk doorstaan. Door min-
der te leunen op zware (religieuze) symboliek, is de 
film zelfs beter. André Waardenburg

Koktebel Rusland 2003 regie en scenario Boris Chlebnikov en Alexej 
Popogrebski camera Sjandor Berkesji montage Ivan Lebedev produc-
tion design Gennadi Popov muziek Lutgardo Luga Lebad productie 
Roman Borsevitsj distributie Cinemien duur 105’ met Gleb Puskepa-
lis, Igor Tsjernevich, Vladimir Koetsjerenko, Agrippina Steklova
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De tien beste Star Wars-sites

10 Sparring Program (2002) van de 
zeventienjarige David Tomaszewski (zie 
atomfilms.com) is een aardige mix van 
Star Wars en The Matrix, maar ik ga toch 
voor de combinatie met American Pie 
(Paul Weitz, 1999), American Jedi (Adam 
Schwartz, 2003), waarin Obi-Wan Kenobi 
naar seks op zoek is. Yoda tegen Obi-
Wan: ‘Ik bespeur veel bier in jou.’ Via 
www.ifilm.com 
9 Duality (Mark Thomas en Dave 
Macomber, 2001) heeft goede compu-
teranimatie, als achtergrond voor een 
respectabel, maar te lang durend 
gevecht. Duidelijk geïnspireerd door de 
films, dus. www.crewoftwo.com
8 Een neptrailer voor Star Wars Episode 
II (regisseur anoniem, 2000) zette destijds 
veel internetters op het verkeerde been. 
Met als beste grap een shot uit Brave-
heart (Mel Gibson, 1995), waarin de 
Schotse vrijheidsstrijders zwaaien met 
light sabers. 
www.theforce.net/fanfilms/trailers/
episodeii/index.asp
7 Star Wras (Ceri Llewellyn, 2001), de 
aanval op de Death Star in origami. Vlot 
geanimeerd. Via www.theforce.net/fan-
films/animation
6 R2D2 Pole Dancer (maker onbekend). 
Een zogenaamd ‘verboden scène’ waarin 
het door R2D2 geprojecteerde hologram 
van Princess Leia is vervangen door een 
paaldanseres – wat een andere inhoud 
geeft aan de nadenkende blikken van 
Luke Skywalker en Obi-Wan Kenobi. 
www.milkandcookies.com/links/16021
5 Pink Five (Trey Strokes, 2002) is tame-
lijk grappig, met een onervaren, dom en 
ongeïnteresseerd pilootmeisje dat met 
veel ‘like’, ‘y’know’ en ‘totally’ door de 
aanval op de Death Star heen babbelt. 
Vervolgd (en verbeterd) door Pink Five 
Strikes Back (Trey Strokes, 2004) en bin-
nenkort Return of Pink Five (zie Trudang.
com). atomfilms.shockwave.com/af/
content/pink5
4 Tie-Tanic (John Bunt, jaartal onbe-
kend). Lord Vader vreest films die de 
marktdominantie van Star Wars bedrei-
gen – waarop zijn Imperial Army de aan-

val inzet op de Titanic. Beetje knullig, 
maar dat maakt het wel zo sympathiek 
en het is vlot in elkaar gezet.
www.sithclan.net/SC4/accueil/section/
Communaute/Fan-Film/viewFiche.
php?id=59
3 Revelations (Shane Felux, 2005?). 
Momenteel zeer populaire fanfilm. Drie 
kwartier lang, met een behoorlijk verhaal 
(over een vrouw met visioenen), een 
speelfilmsound en ernstig indrukwek-
kende Computer Generated Imagery, van 
ruimteschepen tot stadsvergezichten. 
Traag en houterig geacteerd, maar dat is 
misschien een eerbetoon. 
www.panicstruckpro.com/revelations
2 George Lucas in Love (Joe Nussbaum, 
1999), geïnspireerd door Shakespeare in 
Love (John Madden, 1998), was een 
onwaarschijnlijk groot downloadsucces. 
In het zeer sympathieke en grappige 
filmpje worstelt een jonge Lucas met zijn 
ruimteverhaal, terwijl op zijn campus 
overduidelijke inspiratie voor Star Wars 
rondloopt – zoals zijn docent die praat als 
Yoda of een meisje met een opvallende 
haarstijl die een studentenrevolte leidt. 
Via www.ifilm.com

1 TROOPS (Kevin Rubio, 1997). Erg goed 
gemaakte variant op de reality-politiese-
rie COPS, met Stormtroopers als agen-
ten op Tatooine en prima special effects. 
De Troopers worden opgeroepen een 
huiselijke ruzie te sussen bij de pleegou-
ders van Luke Skywalker. Grappig, en 
een verademing om Star Wars-figuren te 
zien met geloofwaardige dialogen.
Via www.theforce.net/fanfilms

De aandacht op internet voor Star Wars (George Lucas, 
1977-2005) is gigantisch, zoals kon worden verwacht. 

Daarom als leidraad, en als nakomertje bij Skriens jaren-
zeventigspecial van vorige maand: een toptien van Star 

Wars-sites.  Kees Driessen 

Op 10 het werk van conceptueel kunstenaar Ralph McQuar-
rie, essentieel voor de look van Star Wars. Veel tekeningen 
en schilderijen (ook van andere films: leuke schetsen voor 
ET). www.ralphmcquarrie.com
Op 9 zonder enige twijfel de meest belachelijke online mer-
chandise: een Darth Vader-pakje... voor je hond! Het zou 
strafbaar moeten zijn. Maar hij kijkt wel blij.  
shop.starwars.com/catalog/product.xml?product_
id=2692;category_id=332;pcid1=;pcid2=
Op 8 de beste Star Wars-Lego-film: Rise of the Empire (Jay 
Silver, 2002) is een uitstekende, goed geschoten en gemon-
teerde trailer voor Episode III.  
www.brickfilms.com/filmview.php?filmID=107 
Op 7 de grootste tijdverspilling. Simon Jansen heeft Star 
Wars geanimeerd in ASCII (de internationaal geaccepteerde 
code voor lettertekens). Alle poppetjes en ruimteschepen, 
getekend in letters en leestekens. Wat een heldendom! 
Helaas ook erg saai. Er wordt al sinds 1997 aan gewerkt. 
‘Waarom?’, vraagt iemand op de FAQ. ‘Het leek destijds een 
goed idee’, is het vermoeide antwoord.  
www.asciimation.co.nz
Op 6 de leukste site om kantoorgenoten mee te pesten: een 
soundboard vol Darth Vader-geluidjes. ‘Don’t make me 
destroy you.’ www.milkandcookies.com/links/6380
Op 5 de ultieme nerdsite: een doordacht onderzoek naar de 
verschillen tussen Star Wars en Star Trek. De Empire is 
groter dan de Federation, maar de ruimtevaartuigen van 
Star Trek kunnen dan weer harder.  
Zie ook het uitgebreide Starship Dimensions op  
www.merzo.net/index.html.st-v-sw.net
Op 4 het beste Star Wars-spel: The Sith Sense. Darth Vader 
raadt het voorwerp dat je in gedachten neemt en spoort je 
ondertussen aan met zinnen als ‘I will destroy you’. Hij is 
behoorlijk goed: ‘balloon’ had hij in 24 vragen. sithsense.com
Op 3 de aardigste achtergrondensite: Star Wars Origins 
geeft een zeer gedetailleerd overzicht van alle (mogelijke) 
invloeden op George Lucas. Overtuigend is de (door Lucas 
beaamde) invloed van de mythespecialist Joseph Campbell, 
wiens beschrijving van een standaardmythe naadloos past 
bij de opbouw van Star Wars. Wie echt de diepte in wil, gaat 
naar de uitputtende ‘technical commentaries’ op www.the-
force.net/swtc. Met bijvoorbeeld een mooie pagina over de 
verwondingen van Darth Vader. www.jitterbug.com/origins
Op 2 de leukste archiefsite: Masters of the Force biedt onder 
meer deleted scenes. Let op de ruwe montage van de kanti-
nescène. Plus alle trailers (wat was die eerste simpel) en 
enkele verwante filmpjes – zoals Ralph in The Simpsons, 
met het beroemde citaat: ‘Ik verbuigde mijn Wookie’. Ook 
plaatjes, scenario’s en radioreclames. 
www.mastersoftheforce.com
Van geen film(serie) bestaan zo veel fanfilms als van Star 
Wars. Lucasfilm vindt het prima, zolang met de copyright-
schendingen maar geen geld wordt verdiend. Zie www.the-
force.net/fanfilms, atomfilms.shockwave.com/af/spotlight/collec-
tions/starwars en www.ifilm.com/sctn=fanfilms&pg=starwars.  
Er zijn veel goede, erg veel zelfs. Daarom op 1 een toptien 
van fanfilms!

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1



augustus 2005 Skrien 45

In de jaren vijftig en zestig verkochten sound-
trackalbums zeer goed. De lp met de sound-
track van bijvoorbeeld de filmversie van South 
Pacific (Joshua Logan, 1958) voerde meer dan 
een jaar lang de Amerikaanse albumlijst aan. 
Ook Europese componisten als Maurice Jarre 
voor zijn films van David Lean, John Barry voor 
de James Bond-films en Ennio Morricone voor 
spaghettiwesterns verkochten miljoenen lp’s.
Dat waren toen jonge componisten die met 
hun eigen stijl het geluid van de sixties bepaal-
den, naast natuurlijk The Beatles, The Stones 
en The Beach Boys. Vooral in de kapitalisti-
sche Verenigde Staten heerst een strenge 
scheiding tussen commercie en kunst; sno-
bisme viert er hoogtij en dat geldt ook voor de 
muziek. Er werd en wordt nog steeds neerge-
keken op componisten die hun talent aanwen-
den voor geld. Vreemd genoeg hebben we 
daar in Europa veel minder last van: zo werd 
bijvoorbeeld Dmitri Sjostakovitsj door het 
sovjetregime met veel succes afwisselend te 
werk gesteld in de film- en concertzaal. En 
ook in Engeland kon Ralph Vaughan Williams 
zijn muziek voor Scott Of The Antarctic (Char-
les Frend, 1948) zonder klachten omwerken 
naar zijn zevende symfonie, de Sinfonia 
Antarctica.

In de Verenigde Staten zette de goedverko-
pende filmcomponist Henry Mancini niet 
alleen zijn eigen werk op plaat, maar bewerkte 
ook andere populaire contemporaine filmthe-
ma’s en voerde die uit met zijn eigen combo. 
Een van de fabeltjes van de Amerikaanse 
samenleving is dat succes altijd gewaardeerd 
wordt. Juist door de populariteit van het medi-
um film werd muziek zoals die van Mancini 
verdacht in de ogen en oren van Amerikaanse 
kunstpausen. Reader’s Digest (in Nederland: 
Het Beste) moest ook opknokken tegen het 
slechte imago van het grote aantal. In de jaren 
zestig verkocht Reader’s Digest miljoenen lp-
boxsets met klassieke muziek geproduceerd 
door Charles Gerhardt, met titels als  
‘Treasury Of Great Music’ en ‘A Festival Of 
Light Classical Music’. Naast de populaire 

deuntjes, stonden er ook verrassende combi-
naties op, uitgevoerd door topdirigenten en 
goede orkesten, wat soms leidde tot de ‘defini-
tieve’ uitvoering.
Gerhardt smokkelde af en toe ook wat film-
muziek, een liefde van hem, op die platen. 
Volgens hem werd filmmuziek ondergewaar-
deerd. Max Steiner bijvoorbeeld, die geen 
muziek voor het concertpodium had geschre-
ven, was op plaat vooral bekend dankzij de 
vele uitvoeringen (en daardoor verbasterin-
gen) van Tara’s Theme uit Gone With The Wind 
(Victor Fleming, 1939). Voor Gerhardt was het 
belangrijk om aan te tonen dat er in die gigan-
tische score meer was dan alleen dat thema, 
en liet horen tot welke muzikale hoogten 
Steiner reikte.
Iemand bij RCA hoorde van Gerhardts werk 
voor Reader’s Digest en stelde voor om een 
hele lp uit te brengen met oude filmmuziek. 
Dat werd The Sea Hawk: The Classic Film Sco-
res Of Erich Wolfgang Korngold (1972); het 
werd een onverwacht en ongekend succes. Dit 
was het eerste album van de invloedrijke 
Classic Film Scores-serie, die uiteindelijk zou 
uitgroeien tot vijftien lp’s. 
In een aantal gevallen waren de componisten 
nog in leven en die konden Gerhardt met raad 
en daad bijstaan bij het opnieuw opnemen van 
de muziek. In andere gevallen moest de 
muziek gereconstrueerd worden door heel 
goed naar de film te luisteren.
Gerhardt werkte met het National Philharmo-
nic Orchestra, een studio-orkest dat hij zelf 
dirigeerde, bestaande uit freelancers en leden 
van uitvoerende orkesten in Londen. De opna-
mes vonden plaats in de Kingsway Hall in 
Londen; de uitstekende akoestiek en opname-
technicus Kenneth Wilkinson stonden garant 
voor een ongeëvenaard vol en dynamisch 
geluid. Producent was George Korngold, de 
zoon van componist Erich Wolfgang, en eerder 
werkzaam bij de filmstudio’s. Het lukte Ger-
hardt om lp na lp de muziek te laten klinken 
als muziek van componisten die meesters zijn 
van hun vak, moderne kunstenaars die niet 
genegeerd kunnen worden. En dan ook nog 
opgenomen met de laatste techniek. 

RCA bracht eind jaren tachtig, begin negentig 
de hele reeks lp’s onder supervisie van Ger-
hardt opnieuw op cd uit, maar inmiddels zijn 
de titels weer afgevoerd en kunnen enkel nog 
worden gevonden in de tweedehands bakken. 
De klassieke opnamen bij Reader’s Digest zijn 
gedeeltelijk verschenen op Chesky Records, 
maar het merendeel is alleen te vinden op de 
oorspronkelijke boxsets. Er is ook een cd 
verschenen op het Varèse Sarabande label 
met een uitstekende doorsnede van Gerhardts 
werk. Toen in 1999 een serie postzegels met 
filmcomponisten werd uitgegeven, bracht de 
Amerikaanse posterijen een cd uit met nog 
enkele hoogtepunten uit de RCA-serie. Inmid-
dels waren niet alleen die componisten 
gestorven, maar ook Gerhardt zelf.
Piet van de Merwe

Spectacular World Of Classic Film Scores (1978).  
Charles Gerhardt, National Philharmonic Orchestra.  
RCA Victor 2792-2-RG (54:33).

The Prince And The Pauper And Other Film Music (1989).  
Charles Gerhardt, National Philharmonic Orchestra.  
Varèse Sarabande VSD-2507 (66:34).

Hollywood Screen Classics (1992). Charles Gerhardt,  
National Philharmonic Orchestra. Chesky Records CD71 (67:29).

Celebrating The Classics (1999). Charles Gerhardt,  
National Philharmonic Orchestra. T&V 0001 (60:40).

soundtracks

Eerherstel voor de reputatie van filmmuziek



46 Skrien augustus 2005

dvd
Sideways  De vierde film van 
regisseur Alexander Payne, die stil-
aan een imposant oeuvre heeft opge-
bouwd, is een rustige en vooral sub-
tiel in beeld gebrachte karakterstu-
die over twee vrienden die - vlak 
voordat een van hen gaat trouwen - 
een week samen doorbrengen in een 
Amerikaanse wijnstreek. De films 
van Payne worden op dvd doorgaans 
niet vergezeld van veel extra’s, dus 
het valt al mee dat er op deze enkele 
staan. Er is een erg korte ‘making 
of’; meestal een indicatie dat het gaat 
om een snel gemonteerd verkoop-
praatje van de filmstudio, maar dat 
valt gelukkig erg mee. De featurette 
vol pratende hoofden is interessant 
maar smaakt door de geringe lengte 
naar meer. En dan de verwijderde 
scènes: deze worden door de regis-
seur via de begeleidende teksten uit-
gebreid ingeleid en gemotiveerd. 
Helaas zijn de meeste van deze scè-
nes erg kort, of enkel een langere 
versie van bestaande scènes. Al zit-
ten er een paar interessante 
momenten tussen, bij de meeste 

scènes zie je amper het verschil met 
hun tegenhangers in de film. De 
hoop is dan gevestigd op het audio-
commentaar. Dit wordt helaas niet 
door regisseur Payne verzorgt, maar 
door de twee hoofdrolspelers Paul 
Giamatti en Thomas Haden Church. 
Ze zijn kennelijk in een melige bui, 
wat redelijk wat hilariteit oplevert, 
echt interessante zaken komen niet 
aan het licht. Jammer, want over een 
sterke film als Sideways valt genoeg 
te vertellen, zou je denken. 
Sanne Veerman

Verenigde Staten 2004 regie Alexander Payne 

beeldverhouding 1,85:1 distributie Fox Home 

Entertainment

Ray Harryhausen – The 
Early Years Collection Op het 
Festival van de Fantastische Film ontving stopmo-
tion-animator Ray Harryhausen onlangs een Life-
time Achievement Award. Willis O’Brien, de anima-
tor van King Kong (Merian C. Cooper en Ernest B. 
Schoedsack, 1933), was Harryhausens grote inspi-
rator, zo valt bij herhaling te beluisteren in de ach-
tergrondfilmpjes op deze dubbel-dvd. Met hem 
werkte de jonge Harryhausen samen aan de aap-
film Mighty Joe Young (Ernest Schoedsack, 1949).
Harryhausens grootste successen waren animatie-
scènes in speelfilms, zoals The Beast From 20.000 
Fathoms (Eugène Lourié ,1953), The 7th Voyage of 
Sinbad (Nathan Juran, 1958) en Jason and the Argo-
nauts (Don Chaffey, 1963). Zoals hij in die laatste 
film een acteur laat vechten met geanimeerde ske-
letten spreekt nog altijd tot de verbeelding.
Deze dubbel-dvd toont (vaak voor het eerst) het 
zorgvuldig gerestaureerde vroege, korte werk van 
Harryhausen. Waar het originele negatief beschik-
baar was, zoals bij Little Red Riding Hood (1949), 
spatten de kleuren van het scherm af. De extra-
tjes (interviews, reportages) bieden helaas meer 
hagiografie dan kritische reflectie of historische 
informatie.
Desondanks veel lof voor deze liefdevolle uitbreng 
van een stuk filmgeschiedenis. Het werk zelf boeit 
echter maar half. Het leeuwendeel behelst sprook-
jes voor schoolkinderen, die – zo introduceert de 
oude Harryhausen ze zelf – een beetje ‘geschikter’ 
zijn gemaakt: de wolf van Roodkapje eet dus oma 
niet op, zodat hij ook niet hoeft te worden openge-
sneden. Datzelfde geldt voor de trots van de dvd: 
het eindelijk voltooide sprookje The Tortoise and 
the Hare (2005), waaraan Harryhausen al in 1952 
was begonnen (RH: ‘De korte film die vijftig jaar 

kostte om te maken’). Het ontbeert spanning, vaart 
en humor. De achilleshiel van al deze filmpjes zijn 
de gezichtsuitdrukkingen: het is in stopmotion nau-
welijks mogelijk om gezichten soepel te laten 
bewegen, en dat lukt ook Harryhausen niet. De 
niet-antropomorfe wolf  - de ster van Little Red 
Riding Hood  - is opvallend realistisch en eng.
Juist in dat realisme was Harryhausen sterk. Onder 
de hoogtepunten van deze dubbel-dvd zijn twee 
opvallend realistische instructiefilmpjes die hij 
maakte voor het leger: How to Bridge a Gorge (1941) 
en vooral het filmisch sterke Guadalcanal (1943). 
Maar het meest adembenemende animatiefilmpje 
is het allereerste dat Harryhausen ooit maakte; in 
zijn achtertuin, met een camera die niet eens 
beeldje voor beeldje kon opnemen en dus soms 
twee en soms drie beeldjes per keer schoot. Daar 
komen ze voorbij, in krakend en vlekkerig zwart-
wit: dinosaurussen - onwaarschijnlijk goed. Het 
was 1935, Harryhausen was vijftien en legde de 
basis voor een halve eeuw inspirerende animatie. 
Kees Driessen
Verenigde Staten 1935-2005 regie Ray Harryhausen beeldverhou-

ding 1,33:1 distributie www.sparkhilldvd.com (regio 1)

Ed Wood – Dvd  
collection Een blij makende 
verzamelbox met de drie films die 
Ed Wood de reputatie bezorgden 
van de ‘slechtste regisseur aller tij-
den’: Glen or Glenda (1953), Bride of 
the Monster (1955) en Plan 9 From 
Outer Space (1959), de ‘slechtste 
film aller tijden’. Die laatste biedt 
onder meer: vliegende schotels 
aan touwtjes, omvallende zerken 
en kreukelende plaggen op de 
begraafplaats, en een werkelijk van 
abstracte fantasie getuigende cock-
pit, waarin twee piloten halve hou-
ten rondjes vasthouden die verder 
nergens aan vastzitten. De essentie 
van Woods films – en de reden 
dat ze oneindig veel beter zijn dan 
doorsnee bagger – is dat iedereen 
heel erg zijn best heeft gedaan. Die 
zichtbare inspanning maakt de films 
fascinerend. En ondanks de rare 
plotwendingen, die Wood tevergeefs 
probeert weg te poetsen met ein-
deloze voice-overs, is er een soort 
van verhaal. Met aliens die bij Wood 
gewoon hun geduld verliezen, zoals 

met instemming wordt opgemerkt 
op de sympathieke documentaire-
lofzang op schijf vier Flying Saucers 
over Hollywood (Mark Patrick Car-
ducci, 1992). Het ‘Your stupid minds! 
Stupid! Stupid!’ dat de alien tegen 
de mensen schreeuwt, is een Wood-
hoogtepunt.
Het beroemdste feit van Plan 9 From 
Outer Space is niet eens dat hij werd 
gefinancierd door een kerkgenoot-
schap (dat eiste dat de titel Grave 
Robbers From Outer Space werd 
veranderd), maar dat Dracula-
legende Bela Lugosi postuum mee-

speelde. Wood had wat opnamen 
met hem gemaakt, die hij later in het 
script schreef. Als Lugosi op een 
gegeven moment uit beeld stapt, 
horen we een ongeluk en is hij dood. 
Na zijn herrijzenis wordt hij postuum 
gespeeld door iemand anders, die 
daarom voortdurend en volkomen 
ongeloofwaardig een cape voor zijn 
gezicht houdt.
Vergeleken met deze film is Bride of 
the Monster een solide B-film (hoe-
wel de slachtoffers van de monster-
octopus zichzelf schreeuwend in de 
inerte rubberen tentakels moeten 
rollen) en Glen or Glenda een zelfs 
enigszins ontroerende poging om 
travestie te verklaren (al heb ik geen 
idee waarom dezelfde Lugosi meer-
malen ‘Pull the strings!’ roept). Goed 
zijn de films niet, maar ze charme-
ren, zoals in de documentaire wordt 
opgemerkt, als ‘de triomf van wils-
kracht over talent’. 
Kees Driessen

Verenigde Staten 1953-1959 regie Edward D. 
Wood jr. beeldverhouding 1,33:1 distributie Art-S 
Entertainment



augustus 2005 Skrien 47

The Masters of Cinema 
Series (2) In Skrien 4 stond de 
dvd-recensie van de eerste vier releases 
van Eureka in de Masters of Cinema-
reeks (in samenwerking met de website 
www.mastersofcinema.org). 
Snel daarna kwamen vier nieuwe dvd’s 
op de markt, waarvan twee wederom het 
resultaat zijn van restauraties van de 
Friedrich Wilhelm Murnau-stichting: Joe 
May’s Asphalt (1929) en Fritz Langs Spio-
ne (1928). Spione heeft dezelfde hoofd-
persoon als Langs beroemde Dr. Mabu-
se-trilogie: Rudolf Klein-Rogge. Net als 
in de Mabuse-reeks biedt Spione een 
uiterst explosieve mengeling van duiste-
re psychologie, vele vermommingen, een 
realistische setting en een Langiaans 
gebruik van het noodlot. Een mooie aan-
winst bij de al eerder bij Eureka versche-
nen Mabuse-films. 
Asphalt wordt in het begeleidende boekje 
expressionistisch genoemd, maar daar is 
afgezien van het begin weinig van te mer-
ken. In de kern is de film een liefdesver-
haal tussen een wachtmeester en een 
(bourgeois) dievegge, met elementen die 
eerder vooruitwijzen naar de film noir 
dan terugverwijzen naar het expressio-
nisme (een fatale vrouw, een noodlottige 
moord, irrationele passie). 
De andere twee releases betreffen films 
van de Japanse regisseur Hiroshi 
Teshigahara, die wellicht het meest 
bekend is geworden met De vrouw in het 
zand (Suna no onna, 1964 – vorig jaar op 
dvd uitgebracht door Total Film). Die film 
maakte hij samen met componist Toru 
Takemitsu. Takemitsu schreef ook de 
muziek voor Pitfall (Otoshiana, 1962) en 
The Face of Another (Tanin no kao, 1966). 
Pitfall is een somber verhaal, geschreven 
door Kobo Abe, over de onmogelijkheid 
tot een klassenrevolutie: tussen mensen 
zal altijd onenigheid bestaan die wordt 
gevoed door wantrouwen en de sluwheid 
van de heersende klasse ten einde de 
status quo in stand te houden. The Face 
of Another is psychologische horror à la 
Les yeus sans visage van George Franju 
uit 1959. Een man met een door een 
ongeluk verminkt aangezicht krijgt een 
nieuw gezicht aangemeten. Maar wat zijn 
daarvan de gevolgen? Zal zijn vrouw hem 
nog/weer herkennen? De transfers van 
alle vier de films zijn uitstekend, met 
bovendien informatieve boekjes en een 
prachtig uiterlijk.  André Waardenburg

beeldverhouding 1,33:1 distributie Eureka Video

Musicals Rond Pasen kwam 
Easter Parade (1948) in de Verenig-
de Staten uit op dvd in een dubbel-
disc-editie. Nederland is weer 
eens wat later en, zoals wel vaker 
gebeurt, er sneuvelde één schijfje. 
De tweede dvd, met daarop een 
lange documentaire over Judy 
Garland (Judy Garland: By Myself) 
blijkt door een rechtenkwestie 
slechts beschikbaar voor Amerika. 
De cast van Easter Parade kende 
nogal wat wijzigingen – Gene Kelly 
verzwikte zijn enkel, en ook Cyd 
Charisse was gewond – wat resul-
teerde in de eerste film waarin 
Fred Astaire samen met Judy Gar-
land speelde. ‘Drum Crazy’, Astai-
re’s solonummer waarmee de film 
opent, is fenomenaal, en het duet 
tussen Astaire en Garland, ‘A Cou-
ple of Swells’, is erg grappig. 
Cyd Charisse speelde wel weer 
mee in The Band Wagon (1954), 
evenals Fred Astaire. De musical 
behandelt expliciet de strijd tussen 
populaire cultuur en ‘hoge’ cultuur. 
Een elitaire theatermaker wil een 
musical maken gebaseerd op Goe-
the's Faust, met veel ballet en the-
atraal gereciteerde monologen. 
Dat loopt op niets uit. Een preten-
tieloze liedjesrevue - met jazz en 
tapdans in plaats van ballet en 
klassieke muziek - doet het toch 
beter: ‘that’s entertainment!‘. The 
Band Wagon is een van de beste 
musicals ooit: de prachtige liedjes, 
dansnummers en het geestige ver-
haal vervelen nooit. Astaire’s 
woordloze verleidingsdans met 
Cyd Charisse op de melodie van 
‘Dancing in the Dark’ is uiterst gra-
cieus, maar helaas nooit zo bekend 
geworden als (mindere) nummers 
uit Singin’ in the Rain. Beide dvd’s 
bevatten een documentaire waarin 
teruggeblikt wordt op het produc-

tieproces en net als bij Easter 
Parade verscheen er van The Band 
Wagon in Amerika een dubbeldvd 
terwijl we het hier moeten doen 
met de enkele. 
Astaire speelt een (late) hoofdrol in 
Francis Ford Coppola’s Finian’s 
Rainbow (1968), gemaakt voordat 
Coppola de Zoetrope studio’s 
opzette (zie p. 28) en beroemd werd 
met The Godfather. Hij voorziet de 
dvd van een inleiding en een com-
mentaartrack. Finian’s Rainbow is 
de verfilming van de gelijknamige, 
sprookjesachtige Broadway-hit uit 
1947, door Coppola voorzien van 
verwijzingen naar de burgerrech-
tenbeweging. Astaire moest de 
oudere bezoeker lokken, Tommy 
Steele en Petula Clark waren 
bedoeld om de rock ‘n’ roll-fan de 
bioscoop in te trekken. Vergeefs. 
Maar altijd leuk, zo’n curieuze mis-
lukking. Bovendien danste de 68-
jarige Astaire nog altijd kwiek en 
vief de sterren van de hemel.
Gene Kelly speelde in 1954 samen 
met Cyd Charisse in Brigadoon, 
een musical die het ook niet zo 
goed deed. Regisseur Vincente 
Minnelli, indertijd getrouwd met 

Judy Garland, wilde graag op loca-
tie in Schotland filmen, maar 
moest het doen met de MGM-stu-
dio backlot. Brigadoon, ook al een 
Broadway-hit in 1947, is nooit erg 
populair geweest bij musicalfans 
maar is toch charmanter en (veel) 
beter dan zijn reputatie doet ver-
moeden. Op de dvd staan vier weg-
gelaten nummers. 
Liza Minnelli, dochter van Judy Gar-
land en Vincente Minnelli, speelt 
samen met Robert de Niro in New 
York, New York (1977), ook al zo’n 
onsuccesvolle musical. Terwijl deze 
toch is geregisseerd door Martin 
Scorsese. Op de dvd  leidt Scorsese 
de film in en becommentarieert 
deze samen met criticus Carrie Ric-
key. Hij wilde de kunstmatigheid 
van het musicalgenre en de oude 
Hollywood-studiofilm koppelen aan 
een realistisch, psychologisch por-
tret van twee karakters. Saxofonist 
Jimmy Doyle doet denken aan 
andere De Niro-karakters uit bij-
voorbeeld Mean Streets (1974) en 
(later) Raging Bull (1980): hij kaffert 
constant op zijn geliefde Francine 
(Minnelli), beledigt haar en laat 
keer op keer zien dat goede manie-
ren aan hem niet besteed zijn. De 
plot doet denken aan George 
Cukors A Star is Born (1954, met 
Minnelli’s moeder Garland en 
James Mason) en Love Me or Leave 
Me (1955, met Doris Day en James 
Cagney). Juist de ongemakkelijke 
mengeling tussen het artificiële en 
realisme fascineert. Om nog maar 
te zwijgen van de soms spectaculair 
gechoreografeerde en gefilmde 
nummers.  André Waardenburg

beeldverhouding 1,33:1 en 2,40:1 (Brigadoon en 
Finian’s Rainbow); 1,85:1 (New York, New York) 
distributie Warner Home Video en MGM (New 
York, New York)

Menschen am Sonntag De 
twee Duitse films van de Masters of Cinema-
reeks werden gerestaureerd door Martin Koer-
ber, die voor het Filmmuseum in 1999 Menschen 
am Sonntag (1929) tot hernieuwde glorie terug-
bracht. De kopie van de Filmliga was daarbij het 
uitgangspunt. Uit een aantal kopieën werd de 
beste stukken gehaald en een in Nederland 
gecensureerd shot van een naakte paspop werd 
teruggeplaatst, zodat de film bijna weer de 
lengte had als tijdens de première. Menschen 
am Sonntag is beroemd geworden als film 
waaraan Billy Wilder, Fred Zinnemann, de 
broers Robert en Curd Siodmak, Edgar Ulmer 
en Eugen Schüftan meewerkten – allen kwa-
men uiteindelijk in Hollywood terecht. Leuke 

feitenkennis. Veel belangrijker is de film zelf: 
een uiterst aanstekelijk ‘dag uit het leven van’-
verhaal, met naturel acteren, werkelijke locaties 
en een fijnzinnig inzicht in menselijk gedrag. In 
2000 voorzag het Filmmuseum de film van een 
nieuwe ‘lounge’ soundtrack door het Alliage-
orkest. Bij de dvd-presentatie tijdens de afgelo-
pen Filmmuseum Biënnale werd deze nog een 
keer live gespeeld, een overweldigende erva-
ring. Nu ook thuis te beleven op dvd. Wie dat te 
modern of luid vindt, kan ook kiezen voor het 
geluidsspoor met pianobegeleiding. Andere 
extra: uitleg van Martin Koerber over het res-
tauratieproces.  André Waardenburg

beeldverhouding 1,33:1 distributie Cineview
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boeken

Ter gelegenheid van de honderdste geboor-
tedag van regisseur Michael Powell heeft het 
Britse tijdschrift Screen dit voorjaar een cente-
nary issue uitgegeven dat voor een belangrijk 
deel aan hem gewijd is. In het openingsartikel 
legt Charles Barr de carrière van Powell - die 
beschouwd wordt als een van Engelands 
belangrijkste filmauteurs - naast die van Alfred 
Hitchcock, een project dat Powell ongetwijfeld 
met instemming zou hebben begroet. IJdel en 
onbescheiden als hij was, liet hij zich er in zijn 
autobiografie A Life in Movies op voorstaan 
dat hij had meegeschreven aan het script 
van Hitchcocks eerste geluidsfilm Blackmail 
(1929). Zo zou Powell voor de ontknoping van 
de film het British Museum als locatie hebben 
voorgesteld, net als de val van de schurk door 
het glazen dak ervan; twee elementen - een 
beroemd gebouw en een val van grote hoogte 
- die vaker in het werk van Hitchcock zouden 
terugkeren. Hiermee zou Michael Powell een 
niet onbelangrijke bijdrage hebben geleverd 
aan deze film, ware het niet dat hij geen enkele 
vermelding heeft op de credits en er volgens 
Barr ook geen ander bewijs voor is te vinden 
dan de claim van Powell zelf. Borstklopperij 
van een regisseur die hunkert naar erkenning? 
Het blijft ongewis. De carrières van Powell en 

Hitchcock kennen de nodige overeenkomsten, 
maar zijn tegelijk zo verschillend dat het lijkt 
of de auteur de intentie heeft wat van de glans 
van de grote Hitchcock op het oeuvre van zijn 
minder beroemde collega te laten schijnen. 
Het moment waarop de carrières van de regis-
seurs werkelijk parallel lopen, ligt in 1960. In 
dat jaar beleefde zowel Hitchcocks Psycho 
als Powells Peeping Tom zijn release. Twee 
lowbudgetfilms met ogenschijnlijk aardige 
jongemannen in de hoofdrol, die zich als lust-
moordenaar ontpoppen. Beide films gelden 
inmiddels als klassieke meesterwerken en zijn 
verplichte kost voor filmstudenten.
A Matter of Life and Death (1946), een van de 
films die Michael Powell maakte in nauwe 
samenwerking met Emeric Pressburger, 
wordt in twee studies onder de loep genomen. 
James Chapman onderzoekt het esthetische, 
culturele en politieke discours dat bij de uit-
breng rond de film op gang kwam. Hoewel 

bewonderd om zijn virtuositeit, werd de film 
door publiek en pers lauw onthaald vanwege 
de weinig realistisch geachte narratie. Aan de 
hand van de toenmalige kritieken wordt een 
boeiend beeld geschetst van de receptie van 
een film, waar het publiek nog niet rijp voor 
leek te zijn. In Damian Suttons essay is trau-
matheorie het uitgangspunt; hiermee gaat hij 
dieper in op de subjectieve tijdsbeleving van de 
hoofdpersoon, een RAF-officier die vanwege 
hoofdletsel aan hallucinaties lijdt. 
Robert Murphy en Jeanette Hoorn schrijven 
over het manbeeld in de films van Powell, 
waarbij Hoorn dit doet aan de hand van de 
twee Australische films die hij heeft gemaakt: 
They’re a Weird Mob (1966) en Age of Consent 
(1969). Andrew Moor ten slotte, bespreekt de 
autobiografische constructies in het werk van 
Powell en gaat daarbij met name in op de niet 
gerealiseerde film The Golden Years.

Balling
Moor is tevens de auteur van het onlangs 
verschenen boek Powell & Pressburger: a 
Cinema of Magic Spaces. Dit boek concen-
treert zich op de twaalf films die tussen 1939 
en 1951 door deze heren gezamenlijk gemaakt 
zijn. Moor analyseert de films in de context 
van de nationalistische tendensen en de pro-
pagandastrijd rond de Tweede Wereldoorlog. 
Belangrijk in dit verband is het gegeven dat de 
joodse Emeric Pressburger in 1902 is geboren 
in Transsylvanië, Hongarije. Na de Eerste 
Wereldoorlog raakte Hongarije dit gebied 
kwijt aan Roemenië, waarmee de band met 
zijn geboortegrond werd verbroken en zijn 
omzwervingen door Europa begonnen. Hij 
werkte in Praag, in Boedapest, voor de UFA in 
Berlijn en vertrok nadat Hitler de macht had 
gegrepen naar Frankrijk om uiteindelijk in 1935 
in Londen te geraken. Moor weet aannemelijk 
te maken dat deze ervaringen van ballingschap 
en het verlangen naar een geïdealiseerd ‘thuis’ 
doorwerken in zijn scripts. 

Hoewel de films officieel geproduceerd, 
geschreven en geregisseerd zijn door Powell 
en Pressburger samen, was het in de praktijk 
toch vooral Pressburger die de scripts voor zijn 
rekening nam, terwijl Powell zich meer met 
de regie bemoeide. Het leven als een bal-
ling vereist dat identiteit bewust gedefinieerd 
moet worden in een nieuwe sociaal-culturele 
context, een existentiële opgave die een terug-
kerend motief vormt in de films. Het motief 
van de reis, al dan niet over landsgrenzen of 
in psychologisch opzicht, houdt daarmee ver-
band. Pressburgers eigen zoektocht naar een 
nieuwe culturele identificatie valt samen met 
de noodzaak van het herijken van de nationale 
Britse culturele identiteit in het licht van de 

Tweede Wereldoorlog. In The Spy in Black 
(1939) en Contraband (1940), spionagefilms met 
de Duitse acteur Conrad Veidt in de hoofdrol, 
komen deze thema’s samen. De belangen van 
de natie worden bedreigd en grenzen worden 
overschreden met een valse identiteit. Het 
publiek wordt uitgenodigd zich te identificeren 
met een buitenstaander. In 49th Parallel (1941) 
en  ...One of Our Aircraft is Missing (1942) is de 
oorlog nadrukkelijk aanwezig. Zijn deze films 
nog te kwalificeren als anti-nazi (en zeker niet 
anti-Duits), bij The Life and Death of Colonel 
Blimp (1943) ligt dat ingewikkelder. Hoewel 
ook hier strijd geleverd wordt tegen de nazi’s, 
geeft de film toch vooral een satirische kijk 
op het Britse leger en typisch geachte Britse 
karaktereigenschappen als beleefdheid en 
sportiviteit. Daar win je de oorlog niet mee, zo 
is de boodschap.
Het zoeken naar een identiteit zoals dat in de 
films voorkomt, wordt gespiegeld door het 
zoeken naar een cinematografische identiteit 
door Powell en Pressburger zelf. Hun eigen-
zinnigheid heeft ze buitenbeentjes gemaakt in 
de Britse filmindustrie en erkenning kwam pas 
in de jaren zeventig op gang. In dit jubileumjaar 
wordt de schade ingehaald: naast de bespro-
ken publicaties was er een programma van 
vier films op het filmfestival van Cannes, terwijl 
in augustus of september in het National Film 
Theatre in Londen een retrospectief zal wor-
den gehouden.
Laurens van Laake

Screen. Volume 46, nr. 1, 2005. University of Glasgow.  

ISSN 0036-9546.
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Andrew Moor. Uitgeverij I.B. Tauris, Londen 2005 (250 blz.)  

ISBN 1-85043-947-8.
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Op de cover van Shooting the Family staat een 
foto van zes lachende mensen met kogelwon-
den; de cast van de film Sitcom (1998) van 
François Ozon. Dit beeld prijkte ook op de 
Franse filmposter, met daarop de tekst: ‘La 
famille, c’est sympa. Mais il y a des limites’. 
Vrij vertaald: leuk zo’n familie, maar er zijn 
grenzen. De foto is de perfecte illustratie van 
de dubbele betekenis van de titel: ‘schieten’ 
betekent niet alleen het vastleggen van het 
gezinsleven op foto’s en bewegend beeld, 
maar ook het  met kogels aan flarden schieten 
van de familie.
In het hoofdstuk Family Portrait: Queering the 
Nuclear Family in François Ozon’s ‘Sitcom’ 
beschrijft Jaap Kooijman hoe in het oeuvre van 
Ozon meermalen een normaal lijkend gezin 
letterlijk wordt doodgeschoten door een van de 
leden. Motief: de schutter moet zichzelf kun-
nen zijn. Opmerkelijk is dat het gezin als leef-
vorm an sich niet wordt afgewezen; die wordt 
immers voortgezet, zij het in gewijzigde 
samenstelling. Ozons eerste film, Photo de 
Famille (1988), eindigt letterlijk met een fami-
lieportret: de schutter fotografeert zichzelf 
omringd door de familieleden die hij heeft 
doodgeschoten. In Sitcom droomt de vader dat 
hij zijn gezin vermoordt, waarbij bloeddruppels 
spatten op de familieportretten op de schoor-
steenmantel. In de film is hij het zelf echter die 
wordt vermoord. Zijn vrouw en dochter, en zijn 
inmiddels openlijk homoseksuele zoon vormen 
een nieuw gezin met de Spaanse dienstmeid 
en haar Afrikaanse vriend. Zonder de blanke 
patriarch hoeft de familie de goede schijn niet 
op te houden. Queering the family noemt Kooij-
mans dat. Hij plaatst Sitcom in een reeks 
‘media-kritische’ films, waarin de schijnbaar 
gelukkige doorsneefamilie een dekmantel 
blijkt voor allerlei donkere kanten van het 
gezinsleven, net als in Happiness (Todd 
Solondz, 1998), American Beauty (Sam Men-
des, 1999) en Far From Heaven (Todd Haynes, 
2002).

Ideale familie
In een aantal hoofdstukken wordt dieper inge-
gaan op de manier waarop de familie zichzelf 
portretteert. Zo beschrijft José van Dijck hoe 
dit in de loop der jaren veranderd is onder 
invloed van technologische, maatschappelijke 
en culturele ontwikkelingen. In privé-opnamen 
zie je de ideale familie van de jarenvijftigsit-
coms terug. Omdat er hoofdzakelijk werd 
gefilmd op feestdagen, verjaardagen en andere 
bijzondere gelegenheden werd de suggestie 
gewekt dat het eigen gezinsleven zo gelukkig 
en tevreden was als dat van de televisiegezin-
nen. Met de komst van de videocamera echter 
werd steeds meer het alledaagse leven vast-
gelegd. Bovendien vervaagde de grens tussen 
publiek en privé; het ultieme voorbeeld hiervan 
is de spraakmakende twaalfdelige documen-

taire An American Family (PBS, 1973) over een 
uit elkaar vallende familie: de zoon heeft zijn 
coming out, de ouders gaan scheiden. De reali-
teit contrasteert scherp met foto’s en filmop-
namen uit het verleden, waar alles koek-en-ei 
lijkt te zijn.
Van Dijck gaat ook dieper in op Capturing the 
Friedmans (Andrew Jarecki, 2003), de docu-
mentaire over een gezin waarvan de vader en 
zoon worden aangeklaagd voor seksueel mis-
bruik, waarbij gebruikt wordt gemaakt van het 
enorme film- en videoarchief dat de familie 
Friedman in de loop der jaren heeft opge-
bouwd. De commentaren van de moeder 
maken duidelijk hoe achter de harmonieuze 
familiebeelden van de jaren vijftig tot zeventig 
een grimmige realiteit schuilt. De regisseur 
zaait twijfel over de betrouwbaarheid van de 
herinneringen van de betrokkenen: geloven ze 
wellicht zelf in de idyllische beelden? Zoon 
David heeft de periode gefilmd waarin de 
rechtszaken tegen de vader en zoon spelen. 
Misschien om het zich niet te hoeven herinne-
ren, zegt hij zelf. In ieder geval bestaan zijn 
herinneringen nu slechts uit die videobeelden. 
Van Dijck verschaft aan de hand van deze twee 
casestudies meer inzicht in de complexiteit van 
de familie in de media.

Taai
Feitelijk onderzoekt dit boek de vragen: hoe 
wordt de familie geherdefinieerd – of zelfs 
ondermijnd – door de krachten van globalise-
ring, migratie en interculturele ontmoetingen, 
en wat is de functie van media in deze herdefi-
niëring van het gezin? In dit uit vier delen 
bestaande boek (‘Het gezin en de media’; 
‘Privé-zaken, publieke families’; ‘Familiewaar-

den vertalen’; ‘Liefhebbende families’) behan-
delen twaalf auteurs een aantal aspecten van 
deze hoofdvragen. Maar niet alle hoofdstukken 
zijn even toegankelijk als de twee hierboven 
beschreven.
Voor het gehele boek geldt dat een bovenge-
middelde kennis is vereist van het Engels en 
het wetenschappelijke jargon. Met grote regel-
maat wordt verwezen naar andere studies en 
publicaties, wat de leeservaring niet verge-
makkelijkt. Zolang de theorieën maar worden 
toegepast op een specifieke film of televisiese-
rie wordt de lezer voor zijn doorzettingsvermo-
gen beloond met een beter inzicht in de 
film(maker). Dat onderzoek naar de rol van 
media in een intercultureel gezin niet alleen 
voor wetenschappers buitengewoon interes-
sant is, blijkt uit de prachtige analyse van Atom 
Egoyans film Family Viewing (1987) door Marie-

Aude Baronian. Maar met name het laatste 
deel van het boek – waarin wordt onderzocht 
wat overblijft van interculturele familiewaar-
den na een door globalisering veroorzaakte 
morele crisis – is taaie kost; waarschijnlijk 
enkel interessant voor vakgenoten van de 
groep wetenschappers van de afdeling Media 
en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam, 
de bedenkers van dit boek. In de introductie 
constateren zij een ‘opvallende absentie’ in de 
interculturele mediatheorie. Terwijl zowel het 

westerse kerngezin als het niet-westerse, 
meer uitgebreide gezin onder druk staat, 
bestond er geen uitgebreid onderzoek dat het 
concept ‘gezin’ in een  intercultureel perspec-
tief relateert aan mediagebruik en mediatheo-
rie. Er spreekt zo weinig bezieling uit die intro-
ductie dat je bijna bent geneigd niet verder te 
lezen; de lezer wordt op geen enkele manier 
verleid of nieuwsgierig gemaakt, laat staan dat 
duidelijk wordt wat de fascinatie van de 
samenstellers is. In dit laatste deel moet de 
lezer zich enorm inspannen om de redenerin-
gen van de schrijvers te volgen, waarbij het dan 
ook nog onduidelijk blijft wat het belang van 
deze studie is. Menigeen zal dan afhaken. 
Wendy Koops

Shooting the Family. Transnational Media and Intercultural 
Values. Patricia Pisters en Wim Staat (redactie). Amsterdam 
University Press, Amsterdam 2005 (224 blz.).  

Het gezin in de media

Bloedspatten op het familieportret

De regisseur zaait twijfel over de betrouwbaarheid van de  
herinneringen van de betrokkenen: geloven ze wellicht zelf  
in de idyllische beelden?



ten slotte  Kris Dewitte

50 Skrien augustus 2005

Matt Dillon en Fedja van Huêt daags na de wereldpremières van Factotum van Bent Hamer en Guernsey van Nanouk Leopold, Cannes 2005.

 Meer Skrien? Word abonnee! 
En ontvang 10 nummers voor ¤47,50 + The Edukators of El abrazo partido 

De volgende Skrien, met onder meer de eindexamenfilms van de kunstopleidingen en Turkse filmaffiches, verschijnt 26 augustus.

The Edukators 
The Edukators is een origineel 
en brutaal vertelde film over 
drie jonge wereldverbeteraars. 
Onder de naam de 
“Edukators” breken ze in 
villa’s en herschikken ze het 
meubilair, waarbij ze niks 

stelen maar de boodschappen ‘de vette jaren zijn 
voorbij’ of ‘u heeft te veel geld’ achterlaten. 
stelen maar de boodschappen ‘de vette jaren zijn 

El abrazo partido
Ariel is een licht neurotische 
twintiger die zijn dagen slijt in 
een verlopen winkelcentrum 
in de binnenstad van Buenos 
Aires. Het is een sympathiek 
warm wereldje, ondanks de 
malaise en onzekerheid. Veel 
jongeren zijn er op zoek naar 

hun immigrantenwortels, in de hoop op een 
buitenlands paspoort.  

Met dank aan Homescreen

Ik neem een jaarabonnement (10 nummers) voor ¤ 47,50 en ontvang de dvd van n The Edukators, of van
(Instellingen ¤ 60,–; studenten/cjp/pas 65 ¤ 38,50; buitenland ¤ 60,– ) n El abrazo partido

naam pc/plaats

adres telefoon

Ik geef een jaarabonnement cadeau en ontvang als dank de dvd van  n The Edukators of van n El abrazo partido

nieuwe abonnee telefoon

adres pc/plaats

aanbrenger telefoon

adres pc/plaats

handtekening

Stuur deze bon zonder postzegel naar Skrien, Antwoordnummer 10028, 1000 PA Amsterdam. 
Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart. Deze aanbieding is geldig tot 26 augustus. 





LENTESEMESTER 2006
6 maart t/m 14 juli 2006

• scriptontwikkelingsprogramma 
Scenarioschrijvers met een synopsis, treatment of eerste versie van
een scenario werken onder begeleiding van script experts om hun
schrijfvaardigheden te vergroten en het scenario te verrijken. 
Het Binger biedt begeleiding aan op het gehele spectrum van 
scenarioschrijven; van one hero -one goal stories tot ensemble 
pieces en meer alternatieve verhaalstructuren. Producenten, al dan
niet verbonden aan projecten die op het Binger worden ontwikkeld,
worden getraind in het werken met scenarioschrijvers.

• script editing programma 
Dit programma voor script editors biedt ruimte voor interactie 
met scenarioschrijvers. Het geeft dramaturgen, producenten,
commissioning editors, fondsenmedewerkers etc. een actieve rol in
het werken met scenaristen in het scriptontwikkelingsprogramma. 
Vanaf 2006 wordt het een FULLTIME programma. Een speciaal traject
wordt toegevoegd bestaande uit een serie workshops rondom het
schrijven van scenarioanalyses en scriptrapporten, de communicatie
met schrijvers, filmanalyses en presentatietechnieken. 
De Duitse dramaturge Dagmar Benke, auteur van Freistil, wordt de
hoofddocente van het vernieuwde script editing programma.

De voertaal is Engels.

Uiterste aanmeldingsdatum: 15 september 2005
Toelatingsgesprekken: 31 oktober, 1 en 2 november 2005

Details op www.binger.nl

Het Binger zal gesloten zijn van 16 juli t/m 14 augustus 2005.

Nieuwezijds Voorburgwal 4 -10                    
1012 RZ  Amsterdam
tel. 020 530 9630
fax 020 530 9631 
info@binger.nl

Maurits Binger Film Instituut 

projectgebonden training
voor f i lmprofess ionals

foto’s Jean van Lingen
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