
Claire Denis cinema van hart en lijf Krzysztof Kieslowski 
alles herhaalt zich Bijlage Skrien Afficheprijs 2005  
IDFA: computergames als documentaire propagandafilms 
De eeuwige jood Hany Abu-Assad over feit en fictie

Jaargang 37  nummer 9  november 2005  ¤ 4,90



november 2005 Skrien �

Inhoud
Skrien 
Jaargang �7 
Nummer 9, november 2005 
ISSN 0166 1787
Uitgave
Stichting Skrien
Barentszstraat 28  
101� NS Amsterdam
t 020 689�8�1  
f 020 68904�8
e info@skrien.nl
i www.skrien.nl
Hoofdredactie 
André Waardenburg
Eindredactie
Kees Driessen, Nicole Santé
Redactie 
Rebecca Breuer, Kees  
Driessen, Stan van Herpen, 
Laurens van Laake, Saskia 
Legein, Frank de Neeve, René 
van Uffelen, Dineke de Zwaan
Medewerkers aan dit nummer 
Beatrijs van Agt (redactie 
Dagboek), Egbert Barten, 
Pauline Bremmer, Jan Pieter 
Ekker, Kristina Goikoetxea, 
Paul van de Graaf, Gerlinda 
Heywegen, Marie-Claire Melzer, 
Harry Peters, Gerwin van der 
Pol, Joost Raessens, Richtje 
Reinsma, Mila Schlingemann, 
Gudo Tienhooven, Paul van 
Yperen, Gertjan Zuilhof  
Fotografie
Bob Bronshoff, Kris Dewitte 
Vormgeving 
Arnoud Beekman, Justine  
van Heusden, John Koning
Zakelijke leiding 
Ted Galama (ted@skrien.nl)
Advertenties/sponsoring 
Ingrid Donsu 
(ingrid@skrien.nl)
Bureaumedewerker 
Virendra Giebel
Druk 
De Longte, Dordrecht
Distributie 
ADN, Almere
Abonnementen 
Skrien verschijnt tienmaal  
per jaar.  
n	Jaarabonnement ¤ 47,50  
n	Studenten, CJP &  
 Pas 65 ¤ �8,50 
n	 Instellingen ¤ 60,00  
n	 In het buitenland ¤ 60,00
Opzeggen: tot een maand voor  
het verstrijken van de 
abonnementsperiode.
Abonnementsbeheer 
Abonnementenland 
Postbus 20, 1910 AA, Uitgeest
t  0251 �1�9�9 
e aboservice@aboland.nl
i www.aboland.nl

Deze publicatie werd mede 
mogelijk gemaakt door een bij-
drage van het ministerie van 
OC&W. Niets uit deze  
uitgave mag worden ver-
veelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van 
de betrokken auteurs.  
Skrien heeft getracht de 
rechthebbenden van het beeld-
materiaal te achterhalen.  
Wie desondanks meent beeld-
recht te kunnen doen gelden, 
wordt verzocht contact op te 
nemen met de redactie. 

24	 	Raymond	Depardon
 De Franse documentairemaker Raymond 

Depardon toont in Profils paysans de meest 
geïsoleerde boerengemeenschappen die hij 

in Frankrijk kon vinden. Mensen die zijn 
verbonden met de grond waarop ze werken, 

maar nauwelijks met de rest van de samenlev-
ing. Hij legde een traditioneel bestaan vast, 

dat langzamerhand verdwijnt. De film gaat in 
première op het IDFA.
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De Nederlandse filmwereld is in beroering. Zo zette 
de Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten 
tijdens het Nederlands Film Festival vraagtekens bij het 
beleid van het Filmfonds. Heeft het Fonds te veel macht 
gekregen bij het maken van een film? Is Toine Berbers, 
directeur van het Fonds, in staat een structureel beleid 
op te zetten in plaats van allerlei ad-hoc maatregelen? 
Interessante vragen die in de wandelgangen al langer 
tot felle discussies leiden. Het bestuur van het Film-
fonds meldde meteen nog steeds het volste vertouwen 
in Berbers te hebben. Niemand had verwacht dat ze iets 
anders zouden zeggen.
Net zo min als Doreen Boonekamp, directeur van het 
Nederlands Film Festival, zal zeggen dat het juryregle-
ment van geen kant deugt. Een jury mag volgens haar 
keuzes ook baseren op andere dan puur artistieke gron-
den. Welke dan? Dan komen de film- en omroeppolitiek 
om de hoek kijken. Een glijdende schaal waaraan ook 
het respectabele productiehuis Motel Films zich aan het 
begin van het festival bezondigde. Zij trokken Paradise 

Girls van Fow Pyng Hu terug uit de competitie, omdat 
vorig jaar het door hen geproduceerde In Oranje (Joram 
Lürsen) geen enkel Kalf gewonnen had. Die waren alle-
maal naar Simon gegaan: een lowbudget film gemaakt 
zonder al te veel subsidie. Straks dachten ze in Den 
Haag nog dat alle films zo goedkoop gemaakt konden 
worden! Het idee dat de jury In Oranje gewoon slechter 
vond dan Simon, en daarom geen prijs toekende, kwam 
blijkbaar niet bij Motel Films op. Het doet denken aan 
het gedoe rond de uitreiking van een Gouden Kalf aan 
Ian Kerkhof voor zijn nog op de Filmacademie voor een 
appel en een ei gemaakte Kyodai Makes the Big Time 
(1992). Met die bekroning passeerde de jury indertijd 
allerlei dure producties die artistiek minder zeggings-
kracht hadden. Terecht, zou je denken. Om herhaling 
te voorkomen is toen het reglement veranderd. Nu de 
artistieke film plotseling weer hevig in de belangstel-
ling staat (voor hoe lang?), is het tijd de jurering weer 
puur te baseren op artistieke criteria. Zoals het hoort. 
André Waardenburg

Glijdende	schaal

Op de voorpagina van de vorige Skrien (8/oktober 2005) stond bij een foto van Monic Hendrickx haar naam gespeld als ‘Hendrickxs’. Ook in de inhoudsopgave 
werd deze fout gemaakt; in het bijbehorende hoofdartikel werd haar naam wel goed geschreven.



30 jaar geleden
Skrien 53 
november 1975

Het IDFA heeft dit jaar 
een mooi bijprogramma 
over propagandafilms 
uit de Tweede 
Wereldoorlog, waarbij 
zowel fascistische 
films als Amerikaanse 
propaganda aan bod 

komen. Dit soort vertoningen lag in het 
verleden vaak gevoelig (zie pagina 14), ook 
bij Skrien. Uit het redactioneel in Skrien 
53 over de vertoning van fascistische 
films in de Filmweek Arnhem: ‘Als er 
zo zwakzinnig met fascistische films 
wordt omgesprongen, lijkt ons een 
vertoningsverbod op z’n plaats. Dit soort 
films dienen binnen een expliciet anti-
fascistisch kader, systematisch en met 
veel begeleiding te worden vertoond.’ 

20 jaar geleden
Skrien 144 
november & december 1985 

Was de BBC-
komedieserie The 
Young Ones – indertijd 
uitgezonden door de 
VPRO – anarchie op 
de televisie, zoals 
muziektijdschrift Oor 
toen stelde? Over deze 

vraag brak Ien Ang (die later de eerste 
Nederlandse wetenschappelijke studie 
over de serie Dallas publiceerde) het 
hoofd in Skrien 144. ‘Eerder dan dat 
The Young Ones het sitcom-genre 
ondergraaft, zouden we dan ook beter 
kunnen zeggen dat de serie de grenzen 
van de sitcom aftast.’ Door de serie 
vanuit het perspectief van de flexibele 
regels van de sitcom te analyseren, 
relativeerde Ang de vernieuwing van de 
serie: ‘The Young Ones is anarchie op 
de televisie, maar geen anarchistische 
televisie.’

10 jaar geleden
Skrien 204 
oktober & november 1995

De rubriek ‘Dagboek’ 
bestaat tien jaar! In 
Skrien 204 startte de 
rubriek onder de naam 
‘Dagboeknotities van 
jonge cineasten’ met 
als idee ‘de lezers een 
beeld te geven van 

de lotgevallen van jonge Nederlandse 
cineasten (...) Hoe vinden ze hun weg in 
filmland? Met welke plannen lopen ze 
rond, wat zouden ze graag willen maken 
en met wie? Hoe en waar vinden ze er 
steun voor? Hoe vergaat het hen als ze 
eenmaal een film maken? Hoe soepel 
verlopen de opnames, hoe rustig is het 
in de montagekamer en hoe mooi is de 
allereerste kopie?’ Op naar de volgende 
tien jaar. AW

Was de BBC-
komedieserie 
Young Ones
uitgezonden door de 
VPRO – anarchie op 
de televisie, zoals 
muziektijdschrift 
toen stelde? Over deze 

vraag brak Ien Ang (die later de eerste de lotgevallen van jonge Nederlandse komen. Dit soort vertoningen lag in het 

In deze rubriek 
wordt maandelijks 

teruggekeken 
naar de Skrien 

van 5, 10, 15, 20, 
25, 30 of 35 jaar 

geleden. Dit keer 
de vertoning van 

fascistische films, 
de anarchistische 
sitcom The Young 
Ones en tien jaar 
‘Dagboeknotities 

van jonge 
cineasten’.

Flashback

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.

4 Skrien november 2005

oogzweet

Bipedalism
Pauline Bremmer & 

Richtje Reinsma
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Rond 1910 was de western razend populair. ‘Broncho Billy’ Anderson maakte meer 
films dan welke cowboyster ook. Van zijn honderden one-reelers hebben slechts 

enkele het overleefd. Een paar fragmenten en dit kaderaffiche zijn alles wat 
bewaard is gebleven van The Making of Broncho Billy (1913).

De eerste cowboyster
In elk Amerikaans bioscoop-
programma tussen circa 1907 en 
1914 moest een korte western 
worden opgenomen, schrijft Eileen 
Bowser in The Transformation 
of Cinema: 1907–1915 (1990). 
Tegenstanders beweerden wel 
dat alleen kleine jongens en het 
Europese publiek ze wilden zien, 
maar in werkelijkheid waren 
massa’s volwassen Amerikanen 
dol op de western. De twee 
belangrijkste producenten waren 
Selig en Essanay. Beiden waren 
gevestigd in benauwde studiootjes 
in Chicago, maar trokken als eerste 
filmproducenten naar het westen, 
de vrije natuur in. Hun westerns 
barsten van de actie. Vergeleken met 
andere films zijn de scènes kort en 
de camerastandpunten dynamisch. 
Het publiek genoot van de weidse 
landschappen, de vrijheid en het 
avontuur.
Gilbert W. Anderson (toneelnaam 
van Max Aronson, 1889-1971) had 
verschillende rollen in de eerste 
western, The Great Train Robbery 
(Edwin S. Porter, 1903), en speelde 
daarna in talloze korte westerns 
mee. Met George K. Spoor had 
Anderson in 1907 Essanay (‘S and A’) 
opgericht. Hij acteerde niet alleen, 
maar schreef en regisseerde ook. In 
1910 werd hij de eerste westernster 
dankzij Broncho Billy’s Redemption. 
Voor de tientallen Broncho Billy-
sequels in de jaren daarna liet 
hij kaderaffiches lithograferen, 
een destijds in de Verenigde 
Staten gebruikelijke en goedkope 
reclamevorm. Teksten, kleuren en 
foto varieerden per affiche, maar 
het zwierige kader met het Essanay-
logo (de indianenkop) en de naam 
van de ster vormden steeds het 
herkenbare basisontwerp. Centraal 
op The Making of Broncho Billy 
staat een ingekleurde still, waarop 
de nobele hoofdpersoon in een bar 
een onbetrouwbaar sujet onder 
schot houdt. De mise-en-scène, 
door Anderson overgenomen uit 
pulpboekjes en melodrama’s, 
vormt sindsdien een vast onderdeel 
van het filmgenre. De dreigend 
kijkende cowboys, het getrokken 
pistool, de saloon en de whiskyfles 
maken samen van dit eenvoudige 
kaderaffiche een archetypische en 
ontroerende westernposter. 
Paul van Yperen

The Making of Broncho Billy Verenigde Staten 
1913 regie G.W. Anderson ontwerper N.N. afme-
tingen 102 x 76 cm uitgever The Essanay Film 
Manufacturing Company collectie Filmmuseum

schatten uit het filmmuseum
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Een aantal dagen voor het begin 
van het festival ging er naar alle 
genodigden en pers nog een extra 
mail over de sterk aangescherpte 
beveiliging. Terrorisme komt 
tegenwoordig overal. Je zou 
bijvoorbeeld geen fototoestel 
mee naar binnen mogen nemen. 
Alles wat digitaal is, kan als bom 
dienen. Maar een Italiaan heeft 
zonder zijn telefoon geen leven. 
Dus wandelden de drukpratende 
macho’s al telefonerend door de 
detectiepoortjes en begreep de 
beveiliging dat wel. Tuurlijk, zij 
waren zelf ook veel aan het bellen. 
Duur was het wel, al die extra 
mannetjes: miljoenen meer zou 
directeur Marco Müller hebben 
uitgegeven. Maar de prachtige 
dagelijkse parade van militaire 
politie met knuppels, mitrailleurs, 
doorzichtige helmen en sigaretten 
was eerder lachwekkend dan 
angstaanjagend. En typisch was 
het ook dat mannen vaak niet met 
hun tassen het festivalterrein op 
mochten, terwijl vrouwen geen 
probleem hadden met allerlei 
onduidelijk spul aan hun arm. 
Hoe schaarser gekleed, hoe meer 
ze mee naar binnen mochten 
nemen, leek het wel. De stad van 
Casanova.

Casanova
In een speciaal Casanova-
programma draaiden onder meer 
Federico Fellini’s gerestaureerde 
Casanova (1976) en een nieuwe 
Casanova van Lasse Hallström met 
Heath Ledger als de Venetiaanse 

minnaar. Dezelfde acteur maakte 
nog twee andere films bijzonder 
prettig. The Brothers Grimm 
van Terry Gilliam en Brokeback 
Mountain van Ang Lee, die de 
Gouden Leeuw voor beste film 
won. In beide films was Ledger 
(die op de persconferentie een 
kortgeschoren koppie had) 
onherkenbaar. In Brokeback 
Mountain moet hij als Ennis een 
soort prothese in zijn mond hebben 
gehad om echt op zijn cowboys te 
praten. Intussen wordt hij verliefd 
op Jack Gyllenhaal en ontstaat een 
prachtig cowboy-homoverhaal. 
In The Brothers Grimm heeft hij 
als Jack Grimm een studentikoos 
brilletje en bedient hij zich van 
cockney-achtig Engels. Ledger 
speelt beide rollen even 
overtuigend en met verve.
Dat deed ook Lee Young-ae als 
wraakdame in Sympathy for 
Lady Vengeance. De regisseur 
van Old Boy, Park Chan-wook, 
houdt nogal van het thema 
wraak, en Geum-ja neemt die 
keer op keer. Iedereen zou toch 
wel een kindermoordenaar 
om willen brengen? Maar 
dat neemt niet weg dat Lady 
Vengeance geen gevoelens heeft. 
Dat Park geen prijs gekregen 
heeft, is onbegrijpelijk. De 
vernuftige verhaalstructuur, 
het flamboyante camera- en 
montagewerk, de onderkoelde 
humor en het getergde en tegelijk 
droogkomische spel van Lee 
hadden met een Leeuw, goud of 
zilver, beloond moeten worden. 
Naast hedendaagse Aziatische 
regisseurs Ang Lee en Park Chan-
wook waren er vele klassieke 
Aziaten te zien in de fenomenaal 
samengestelde programma’s 
met films uit China en Japan. 
Bijvoorbeeld een Chinees 
moralistisch drama als Tao lij ie 
(Ying Yunwei, 1934), waarin een 
man te goed is voor de wereld en 
zodoende zijn eigen voortijdige 
dood in de hand werkt. Of sterk 
gestileerde, nog steeds ultrahippe 
Japanse films van Fukasaku Kinji 
en Seijun Suzuki. Diens Akumyo 
doet erg denken aan Zatoichi 
(2003) van Kitano Takeshi, die met 
zijn sorpresa (verrassingsfilm) 

Takeshis’ het publiek en vooral 
de pers niet erg blij maakte. Het 
wijze advies van de kenners luidde 
eensgezind. Opnieuw naar je 
montagekamer, Takeshi, en dan 
komt het vast wel goed.

Fascistisch
De andere sorpresa was op de 
laatste vrijdag van de Mostra te 
zien, Viva Zapatero! van Sabina 
Guzzanti, een Italiaanse Jennifer 
Saunders (Absolutely Fabulous). 
Guzzanti vertelt in haar zeer 
persoonlijke documentaire waarom 
haar satirische programma RAiot 
na één aflevering van de buis is 
gehaald. Tegelijkertijd brengt ze 
de dictatuur van Berlusconi op het 
witte doek. Van vooraanstaande 
journalisten die ontslagen zijn 
en door Berlusconi-adepten 
werden vervangen, politici die te 
dom voor woorden zijn, politici 
die heel helder en duidelijk zijn: 
‘Satires moeten de regels van de 
satire volgen!’ Guzzanti in haar 
film: ‘Itali  kent nu eenmaal een 
fascistisch regime'. De zaal staat 
dan al meermalen op zijn kop. 
Onder luid applaus wordt de kritiek 
ontvangen, terwijl Berlusconi 
en zijn kompanen niets goeds 

kunnen doen. Guzzanti haalt 
ook nog Nederland aan. Daar is 
satire mogelijk. Kijk maar naar 
Kopspijkers, zegt ze: daar worden 
Balkenende en Beatrix op de 
hak genomen. Viva Zapatero! is 
gemaakt voor de komst van Talpa.
Het is misschien wel typisch 
voor het Venetiaanse filmfestival 
dat een film als Viva Zapatero! 
niet officieel werd geselecteerd 
maar wel als sneak preview 
mag opdraven. Via een van de 
festivalprogramma’s kan een 
dergelijke film kennelijk niet 
vertoond worden. 
Diezelfde middag, de laatste 
vrijdag, barstte er een 
enorm onweer los. Ook de 
beveiligingsmensen dreven weg 
van hun detectiepoortjes. Tegen 
het einde van het festival bleken 
zo alle extra beveiligingsmiljoenen 
voor niets te zijn geweest. Iedereen 
mocht met piepende tas gewoon 
onder de poortjes door, niemand 
werd nog gecontroleerd. Politie, 
militairen en stevig rokende 
security stonden eensgezind met 
de festivalbezoekers onder het 
afdak van het Casino-paleis te 
schuilen.

Detectiepoortjes, maar dan op z’n Italiaans
Veel journalisten schreven al over de zware beveiliging tijdens het filmfestival van 

Venetië dit jaar. Het festival was versierd met detectiepoorten en overal liepen poli-
tiemannen, militairen, security-mannen in alle soorten en maten beveiligingspak-

ken. Groen, blauw of maatpak. De pet paste ze allemaal. Gerlinda Heywegen

62ste Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, Venezia

Sympathy for Lady Vengeance

Skrien 
zoekt
zakelijk 
leider
zie www.skrien.nl
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Na de scènes in Terry Gilliams 
Tideland, waarin een klein meisje 
haar moeder heroïne injecteert, 
vindt het San Sebastian-publiek 
niets meer shockerend. Niet eens 
de laatste scène van Gravehopping, 
waar een jonge, doofstomme dame 
zich levend laat begraven met haar 
dode geliefde. Misschien omdat dit 
moment po tischer is. En toch zit 
Gravehopping even vol met harde 
scènes. Drie mannen proberen 
hetzelfde meisje vast te spijkeren 
om te zien of het echt waar is dat 
ze geen kreet kan uitbrengen. Deze 
Sloveense film speelt constant met 
de dood. Het hoofdpersonage, Pero, 
is een man die zijn kost verdient 
met speeches voordragen bij de 
graven van net overledenen. Een 
gegeven uit de Sloveense traditie. 
De personages rondom hem, zijn 
familie en buren, leven ook tussen 
hemel en aarde, tussen leven en 
dood. Ze zeggen geen belangrijke 
dingen in hun dialogen. Maar juist 
omdat ze zo puur blijven van begin 
tot einde, laten ze hun essentie zien 
in hun verhoudingen met elkaar. 
Volgens de regisseur Jan Cvitkovič, 
‘zijn ze uit een andere wereld en 
juist daarom een link tussen de 
wereld en God om mezelf po tisch 
te kunnen uitdrukken’.
 
Minnaar zonder compassie
Ook uit Oost-Europa komt de 
Tsjechische film Something Like 

Happiness, waarin menselijke 
relaties de hoofdrol spelen. 
De personages wonen in een 
flatgebouw ergens in een 
arbeiderswijk waar de gevolgen 
van veertig jaar communisme 
duidelijk te zien zijn. Een meisje 
wier vriend naar Amerika is 
geëmigreerd, een jongen die 
van kleins af op haar verliefd 
is, een alleenstaande moeder 
die is achtergelaten door een 
minnaar zonder compassie, en 
haar twee kinderen die niets 
begrijpend van hand tot hand 
worden doorgegeven. Het gaat 
regisseur Bohdan Sláma om de 
dilemma’s die onze innerlijke 
wereld vormen. Volgens hem ‘zijn 
de politieke kwesties niets anders 
dan de uiterlijke expressie van de 
innerlijke chaos’.
De laatste film van de Duitser 
Andreas Dresen, Summer 
in Berlin, speelt ook in een 
flatgebouw, in dit geval in Oost-
Duitsland. Daarin proberen twee 
vriendinnen een zomer van het 
leven te genieten, ook al ziet hun 
bestaan er niet echt rooskleurig 
uit. Het snelle tempo en de 
humor maken van de ‘komedie 
over eenzaamheid’ een fris en 
optimistisch verhaal. 
In de officiële competitie van San 
Sebastian zijn ook veel klassieke 
liefdesverhalen opgenomen, zoals 
Je ne suis pas la pour être aimé 

van de Franse regisseur Stéphane 
Brizé. Man ontmoet vrouw en 
zijn leven verandert. Iets heel 
gewoons, maar op een ongewone 
manier verteld: op de cadans van 
een tango. De melancholische, 
vijftigjarige hoofdpersoon leidt 
een grijs ambtenarenbestaan dat 
een replica lijkt van dat van zijn 
vader. Ineens blijkt dat hij zijn 
geluk vindt in iets dat hij het minst 
verwachtte op zijn leeftijd: de 
liefde. En zo wordt hij ook verlost 
van zijn verstikkende relatie met 
zijn vader. In de Chinese film 
Sunflower van Zhang Yang wordt 
dit thema ook op een ontroerende 
manier behandeld. Tegen de 
achtergrond van de metamorfose 
van China in de laatste dertig jaar, 
wordt de woelige relatie verteld 

van een zoon met zijn vader die 
botsen vanwege mentaliteiten 
die de verschillende periodes 
vertegenwoordigen. ‘In deze film 
heb ik geprobeerd uit te beelden 
wat mijn eigen verhouding met 
mijn vader was.’

Dorp vol modder
Het sombere verhaal van Ruy 
Guerra, O veneno da madrugada, 
vindt plaats ergens in een Latijns-
Amerikaans dorp vol modder en 
verhaalt over het conflict tussen 
twee families zoals verteld in het 
boek La mala hora van Gabriel 
García Márquez. Een andere 
Braziliaanse regisseur, Roberto 
Gervitz, gebruikt een roman van 
Julio Cortázar voor zijn film Jogo 
subterraneo. De in de metro van 
São Pãulo opgenomen film vertelt 
hoe Martin elke dag een weg 
ontwerpt door het labyrint van de 
metrolijnen zodat hij een vrouw 
kan vinden op wie hij verliefd kan 
worden. De liefde op drift in de 
onderwereld van de stad. Het 
zijn slechts twee van de titels die 
gepresenteerd werden in de sectie 
Horizontes Latinos, waarom het 
San Sebastian Festival zo bekend 
staat. Meer dan dertig nieuwe 
Latijns-Amerikaanse en Spaanse 
films waren in tien dagen te zien. 
Maar geen van hun won een 
belangrijke prijs. Deze gingen 
voornamelijk naar de films uit 
Oost–Europa. De Gouden Schelp 
voor de beste film en voor beste 
actrice (Ana Geislerova) naar 
Something Like Happiness, die 
voor beste script naar Summer in 
Berlin en de beste jonge regisseur 
was Cvitkovič voor Gravehopping.

53ste Donostia-San Sebastian International Film Festival

Prijzen voor Oost-Europese eenzaamheid en innerlijke chaos
Films uit Oost-Europa deden het goed op het filmfestival van San Sebastian. Ze speelden met de dood, toonden de resten van 
veertig jaar communisme, lachten over de eenzaamheid en wonnen uiteindelijk de meeste belangrijke prijzen. Kristina Goikoetxea

Summer in Berlin

O veneno da madrugada
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kroniek

Ik schreef eerder over John Price (White Light 4 in 
Skrien 7, september 2005). Omdat ik voor het meest 
gestroomlijnde festival ter wereld toch in zijn woon- 
en werkplaats Toronto was, heb ik hem opgezocht 
en een aantal van zijn films bekeken in de viewing-
ruimte van het Canadian Filmmakers Distribution 
Centre. Over drugs hebben we het niet gehad. Na 
zijn nervositeit te hebben overwonnen, spreekt 
Price behalve over zijn jonge vaderschap vooral over 
filmformaten, camera’s en emulsies. Over licht en 
kleur. Over de kracht van zwart-wit. Een gevoelige 
technicus en alchemist. De betoverende kracht van 
zijn handgemanipuleerde beelden berust echter 
geheel op intuïtie. Hij is toch geen techniekfreak en 
zeker ook geen theoreticus. Hij zoekt tastend zijn 
weg door de chemie van de filmbeelden. Tijdens die 
zoektocht is er doping in het spel, maar daarover 
hebben we het, zoals gezegd, niet gehad.

Narcocinema
Price benadert de wereld van chemische 
hallucinaties als het ware met een fijn penseel. Maar 
de wereld van de meer duistere narcocinema laat 
zich ook met een moker benaderen. Anders, maar 
niet minder effectief. Nicolas Winding Refn is de 
filmer met de hamer. Refn is een Deense filmmaker, 
maar hij bracht zijn kinder- en jeugdjaren door in 
New York. Daar zag hij zijn eerste genrefilms en 
zag hij de mean streets van Scorcese ook in het 
echt. Refn baarde opzien in de festivalwereld in 
1996, hij was toen net vijfentwintig, met het harde en 
realistische Pusher. Een portret van een dopedealer 
dat als een mix van Deens Dogma en Amerikaans 
gangstergenre werd gezien en gewaardeerd. Het 
bracht het harde realisme terug in een genre dat 
te veel in zijn eigen clichés was gaan geloven. Refn 
maakte nog enkele gewaardeerde films tussendoor 
om nu terug te keren met niet minder dan twee 
vervolgen op zijn eerste Pusher. Pusher II werd op 
het afgelopen festival van Rotterdam al gedraaid 
en het laatste deel, I’m the Angel of Death, is de 
overtreffende trap van deze verbluffende trilogie.
De kracht van de films zit hem in het gevoel van 
authenticiteit. Of Kopenhagen nu echt bevolkt wordt 
door gewetenloze Servische dealers en Albanese 
criminelen die nog gewetenlozer willen zijn, de 

film doet je geloven dat het zo is en niet anders. Bij 
Refn geen acteurs die Amerikaanse filmgangsters 
nadoen, maar acteurs waarvan je vergeet dat ze 
acteur zijn omdat je een Servische dealer ziet. Of 
Macedoniër, daar wil ik vanaf zijn. Pusher III volgt 
de middelbare crimineel Milo (geen kleine en geen 
grote) op de wonderlijke dag dat hij zich moet 
melden bij een afkickpraatgroep, hij de verjaardag 
van zijn verwende vijfentwintigjarige dochter 
Milena moet organiseren en zijn positie als dealer 
wordt ondergraven door heethoofdige Albanezen. 
Refn volgt zijn bedoeningen met een vloeiende 
chronologische beweging. Onder druk gezet neemt 
Milo steeds grote hoeveelheden drugs om zich 
op de been te houden, wat ten slotte uitloopt op 
een fatale uitbarsting. Voor wie moeite had met 
de laatste scènes van The Great Ecstacy of Robert 
Carmichael van Thomas Clay (zie White Light 3, 
Skrien 6, augustus 2005) is een waarschuwing op 
zijn plaats. Milo roept de hulp van een voormalige 

Balkan-beul in om de rommel (lees lijken) op te 
ruimen. Verder zeg ik slechts dat Refn zich in een 
interview heeft laten ontvallen dat hij als jongen 
diep onder de indruk was van de slasherfilm The 
Texas Chain Saw Massacre (Tobe Hooper, 1974).

Drugs zonder geweld
De verbeelding van drugsgebruik en het 
drugsmilieu kan ook heel goed zonder geweld 
en zonder hallucinaties. Philippe Garrel heeft als 
drugsfilmer een reputatie hoog te houden en als 
ex van ex-Velvet Undergrounder Nico is hij een 
ervaringsdeskundige. Films als J’entends plus 
la guitare (1991) en Sauvage innocence (2001) 
zijn narcocinematografische klassiekers. In zijn 
meest recente film Les amants réguliers (2005) is 
het drugsgebruik achteloos en vanzelfsprekend 
verweven. De film speelt zich af tijdens en vlak na 
de beroemde onstuimige meimaand van 1968 in 
Parijs. Een groepje jonge studenten vindt onderdak 
in het huis van de dealer en gebruiker Antoine, de 
enige die nooit geldgebrek heeft. De film is gedraaid 
in een zwart-witte nuchterheid. Geen hallucinaties 
of het moeten de vreemde Franse Revolutie-
beelden zijn die aan begin en einde de zaak in de 
droomwereld trekken. De film is al met de groten 
van de Nouvelle Vague vergeleken en met Bresson 
en Eustache, maar volgens mij wordt dan vergeten 
dat de weliswaar jonge Garrel het allemaal zelf 
heeft meegemaakt en er bovendien met zijn neus 
bovenop zat. Garrel putte voor deze film vooral uit 
eigen ervaring en het is eerder een autobiografie 
(met zijn eigen zoon als alter ego in de hoofdrol) 
dan een ode aan de Nouvelle Vague (die in 1968 al 
ernstig op zijn retour was).
Ten slotte. De narcocinema is geen filmisch 
genre. De chemische hallucinaties van Price 
blijven experimentele cinema, de verwoestende 
noodlottigheden van Refn’s dealers blijven 
gangsterfilms en Garrel maakt zoals altijd 
poëtische Europese kunstfilm. Drie totaal 
verschillende posities en verbeeldingen die eigenlijk 
vooral hun kwaliteit gemeen hebben. 

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.

De filmmaker met de hamer

Pusher III
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Noordwijk, 31 mei 2005, 10.45 uur
Voorjaar 1979. Op het moment 
dat Heleen Ooms in de 
pubertijd komt en worstelt 
met vragen over het leven, 
gaan haar ouders scheiden. 
Zij lijken het spoor totaal 
bijster, Heleen moet het zelf 
maar zien uit te zoeken.
Diep is een vrije verfilming 
van het thema van de roman 
Het leven bestaat niet van 
Hendrickje Spoor, over de 
volwassenwording van een 
meisje van veertien. Dat is 
bekend terrein voor regisseur 
Simone van Dusseldorp 
(1967). Zij regisseerde eerder 
onder meer de veelbekroonde 
VPRO-series Geheime 
gedachten (losse verhalen 
waarin je hoort wat een kind 
denkt) en Geheimen van het 
schoolplein (de gedachten 
van kinderen tijdens steeds 
hetzelfde speelkwartiertje van 
een basisschool in een grote 
stad) en de KORT!-bijdrage 
Exit, over een meisje met 
liefdesverdriet. 
Op de foto moet Heleen 
(gespeeld door Melody Klaver; 
eerder al voortreffelijk in Roel 
Wellings NFTA-afstudeerfilm 
Mijn zusje Zlata) op de 
achterbank verveeld voor zich 
uit kijken. Van Dusseldorp 
souffleert haar. Voor in de 
auto past nog net cameraman 
Ton Peters.
Diep is geproduceerd in het 
kader van het lowbudget 
speelfilmproject De 
oversteek, een initiatief van 
het Filmfonds en de VPRO.  
1 More Film brengt de 
film later dit jaar uit in de 
Nederlandse filmhuizen.
Jan Pieter Ekker

Diep Nederland 2005 regie Simone van 
Dusseldorp scenario Tamara Bos, naar 
de roman Het leven bestaat niet van 
Hendrickje Spoor camera Ton Peters 
montage Peter Alderliesten muziek
David van der Heijden production design
Ben Zuydwijk productie Marc Bary (IJs-
water Films) distributie 1 More Film met
Melody Klaver, Monic Hendrickx, Bart 
Klever, Hadewych Minis, Waldemar 
Torenstra, Jorik Scholten, Michel van 
Dousselaere, Damien Hope

werk in uitvoering 
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‘Schizofrenie’, luidt de diagnose van de dokter 
als hij een vijftienjarige jongen, die is meege-
sleurd door zijn moeder, vluchtig onderzoekt. 
Daar moet hij het mee doen. De naïeve, 
onpeilbare Schizo hoeft niet meer school en 
wordt door Sakoera, de nieuwe vriend van zijn 
moeder, op sleeptouw genomen op zoek naar 
werk. De nogal louche figuur introduceert 
hem in de wereld van het freefighting, waar 
Schizo al snel jongeren mag ronselen voor 
wedstrijden. Zijn leven neemt een dramati-
sche wending als hij Ali, een werkzoekende 
jongen die hij treft bij de ingang van een mijn, 
weet over te halen. Bij het gevecht krijgt Ali 
van zijn tegenstander een fatale klap. Schizo 
doet hem vlak voor zijn dood een belofte: hij 
brengt Ali’s verdiende biljetten naar diens 
moeder Zinka, met wie hij een bijzondere rela-
tie opbouwt.

Bodrov jr. en sr.
Terugredenerend naar het ontstaan van haar 
filmdebuut (ze begon als actrice en maakte na 
haar studies journalistiek en film enkele korte 
producties en documentaires) komt Guka 
Omarova uit bij het Rotterdams Filmfestival 
van 2001, waar ze samen met Sergej Bodrov jr. 
aanwezig is voor de promotie van zijn film Sis-
ters (Siostri). Daar kwam een jongen op haar 
af met wie ze aan de praat raakte over zijn 
verleden als illegale bokser. ‘Het werd een 

belangrijk deel van mijn film, namelijk het 
hoofdpersonage. Schizo is ontstaan uit al die 
verschillende verhalen die ik tegen het lijf 
liep. In die bokser zag ik een buitengewoon 
interessant karakter: onvoorspelbaar, lang-
zaam denkend, naïef, maar ook slim en vol 

liefde.’ Met het uiteindelijke script ging ze 
naar Bodrovs vader, regisseur Sergej Bodrov sr. 
(Prisoner of the Caucasus, 1996), met wie ze 
ook vaak had samengewerkt. ‘We zouden 
eerst samen gaan regisseren, maar hij bedacht 
zich. Het werd een soort test voor me. Het 
maakte me nieuwsgierig naar mijzelf; naar 
mijn wel of niet aanwezige filmtalenten.’
Kazachstan is een steppeland, verscholen tus-
sen Rusland, Iran en China. Ironisch genoeg is 
het potentieel een van de rijkste landen van 
Centraal-Azië, vanwege de hoeveelheid aan-
wezige olie en gas. De bevolking profiteert 
echter niet van de rijkdom. Het land is er na 
de onafhankelijkheid op achteruitgegaan. 
Vooral op het platteland heerst er een enorme 
sociaal-economische armoede.
De geest van de sovjetperiode is overal in de 
film aanwezig. Zo is bijvoorbeeld te zien hoe 
mensen aan de kost komen door delen van 

hoogspanningskabels te stelen, een uiteraard 
levensgevaarlijke klus. Omarova: ‘Onder het 
sovjetgezag wist je nooit de waarheid en had 
je geen eigen identiteit. Iedereen behoorde 
hetzelfde te denken en dat maakte het leven 
natuurlijk saai en zeer beperkt. Het waren 

moeilijke jaren.’ Omarova zelf had er weinig 
onder te lijden met een minister van Cultuur 
als vader. ‘Maar de verandering sinds 1995 
moet niet onderschat worden. De zekerheid 
was ineens weg, er bleven drie generaties 
andersdenkenden over. En nu hebben ze in de 
grote steden alles en is er op het platteland 
nauwelijks heet water of elektriciteit te vin-
den. In mijn film fungeert het beslist als ach-
tergrond. Ik zie dat ook als mijn taak.’

Kleurrijker
‘Je hoopt natuurlijk dat mensen wat van de 
film meenemen, maar ik kan het ze niet opleg-
gen. Ik ben geen manipulator of een minima-
listisch mens. Ik bepaal niet wanneer mensen 
moeten gaan huilen, dat doen ze al genoeg in 
Hollywood.’ Schizo was een test, maar een 
geslaagde, zo legt ze uit. ‘Ik denk dat het een 
eerlijke film is geworden waar al mijn gevoe-

‘Ik bepaal niet wanneer mensen moeten gaan huilen, dat 
doen ze al genoeg in Hollywood’

Knokken op de set voor 
   meer respect

Guka Omarova over Schizo
Het cinematografische sprookje van de 36-jarige Guka Omarova, 
die als scenarist werkte met de Russische filmer Sergej Bodrov 

jr., werd geboren tijdens het filmfestival in Rotterdam, de stad 
waar ze nu al enkele jaren woont. Aanleiding: een gesprek met 

een wildvreemde. Voor de opnamen trok ze naar haar geboorte-
land Kazachstan.  Gudo Tienhooven Guko Omarova in Rotterdam
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lens in zitten verwerkt. Voor mij voelt het ner-
gens geforceerd aan. De film is ook anders 
geworden dan ik had gedacht, kleurrijker mis-
schien. Er gebeuren altijd onverwachtse din-
gen die weer van invloed zijn op het eindpro-
duct. Ik ben er wel door veranderd. Ik werkte 
er met een team dat voornamelijk bestond uit 
mannen. Dat was een geweldige ervaring, 
maar bracht ook zo zijn spanningen en ruzies 
met zich mee. In het begin waren ze allemaal 
erg lacherig op de set. Ik was een vrouw en 
dus namen ze me niet serieus. Het liep wel 
eens zo hoog op dat ik iemand in zijn gezicht 
heb geslagen. Het heeft wel geholpen. Respect 
mag je best een beetje afdwingen.’
Veel over haar samenwerking en vriendschap 
met Bodrov jr. wil ze niet kwijt. Zijn plotselin-
ge dood in 2002 als gevolg van een lawine tij-
dens opnamen in de bergen is daar ongetwij-
feld de oorzaak van. Wel vertelt ze graag over 
zijn vader, die gedurende de productie van 
Schizo over haar schouders meekeek. ‘Mensen 
waren echt bang voor Bodrov, hij heeft daar 
als cineast veel status. Sterker nog: in Kazach-
stan denken veel mensen nog steeds dat het 
zijn film is. Ze willen me gewoon niet geloven. 
Hij heeft vanaf de zijlijn meegekeken, maar 
liet me vooral mijn eigen gang gaan. Hij is 
redelijk positief over het eindresultaat. Het is 
wel een man die ook gewoon zegt dat hij som-
mige scènes ronduit slecht vindt.’

Ongeluk
Voor Schizo had Omarova zes weken de tijd en 
beschikte ze over een minimale hoeveelheid 
aan apparatuur. Een andere beperking was het 
ontbreken van een second unit. De grootste 
luxe was het draaien met twee camera’s tij-
dens de realistische gevechtsscènes. ‘Ik ben 
gek op boksers, ik vind ze dapper en bewon-
der ze. Het is die overlevingsdrang die me fas-
cineert. Op de set vond ik het echter heel 
gevaarlijk, want die jongens weten niet hoe 
ze het moeten faken, ze slaan elkaar gewoon 
met volle kracht. Het bleef beperkt tot één 
ongeluk, maar die jongen was wel dusdanig 
geraakt dat hij zich niets meer van het 
gevecht kon herinneren. Hij wist zelfs niet 
eens meer dat we een film aan het draaien 
waren.’ Met een budget van een half miljoen 
dollar zat een bekende cast er voor Schizo niet 
in. Slechts twee actrices waren geschoold. 

‘Maar ik zag het ook als een uitdaging om op 
die manier nieuw talent te ontdekken.’ Voor 
de titelrol ging Omarova met haar casting-
director langs een weeshuis waar na enkele 
interviews de keuze al snel gemaakt werd. ‘Bij 

Oldzjas Noesoepbajev wist ik het meteen: ik 
zag het in zijn ogen en zijn motoriek. Het was 
heel spannend om hem naar de set te halen; 
alsof je een baby krijgt.’
Een volgend project als regisseur is er nog 
niet, al werkt ze wel weer samen met Bodrov 
sr., als castingdirector voor een film over het 
leven van Djenghis Khan. ‘Ik weet dat mijn 
volgende film moet gaan over immigranten, 
waarschijnlijk in Nederland. Ik zal binnenkort 
eens moeten aankloppen bij het Filmfonds. Ik 
ben blij dat ik nu in Rotterdam woon, niet 
alleen vanwege het filmfestival. Het is een 
zeer cultureel ingestelde stad waar ik me hele-
maal thuis voel.’ Schizo is voor de debutante, 
na veel internationale erkenning en zelfs een 
handjevol prijzen, nu een afgesloten hoofd-
stuk. ‘Ik ben er helemaal klaar mee. Ik hoef 
hem ook niet meer te zien. Af is af; door naar 
het volgende werk. Dat ik nu weer over Schizo 
praat is eigenlijk een uitzondering. Het is dat 
jullie Skrien zijn, want eigenlijk ben ik het nu 
wel zat.’ n

Kazachstan/Rusland/Frankrijk/Duitsland 2004 regie  Guka 
(Gulshat) Omarova scenario  Sergej Bodrov sr. en Guka Oma-
rova camera  Chasan Kidiralijev montage  Ivan Lebedev geluid  
Andrej Vlaznev muziek  Siegfried production design  Talgat 
Asirankoelov productie  Sergej Azimov, Sergej Bodrov sr. en 
Sergej Seljanov distributie Contact Film duur 86’ met Oldzjas 
Noesoepbajev, Olga Landina, Edoeard Tabisjev, Viktor Soechor-
oekov, Goelnara Jeralijeva

‘In Kazachstan geloven 
ze nog steeds niet dat het 
mijn film is’
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‘Toen ik zijn schets voor dit jaar zag, een 
zwarte camera tegen een rode achtergrond, 
besefte ik dat ik in mijn hoofd al afscheid van 
de poster had genomen. Zo wil ik het echt niet 
meer. Als ie af is, is het een klein kunstwerk. 
Elk jaar weer heb ik de neiging ons festivalaf-
fiche in mijn huiskamer op te hangen. Maar 
daar is ie niet voor bedoeld.’ 
Cees van ’t Hullenaar, marketing-communica-

tiemanager van het International Documenta-
ry Filmfestival Amsterdam, zit ermee in zijn 
maag. Na vijftien jaar lijkt er een einde te 
komen aan de samenwerking met ontwerper 
Jan Bons. ‘Bons’ posters zijn prachtig voor 
mensen die het IDFA al kennen.’

Vrijman
Filmmaker Jan Vrijman, die betrokken was bij 
de oprichting van het IDFA in 1988, vroeg 
Bons in 1990 een affiche voor het festival te 
maken. In een mum van tijd had Bons een 
camera uit zwart papier gescheurd. Een primi-
tieve camera met twee grote blikken erop; zo 
één waar een cameraman aan staat te zwenge-
len. Het ontwerp was zo’n succes dat het fes-
tival besloot het als beeldmerk te blijven 
gebruiken. Jaar na jaar bedacht Bons een 
nieuwe variatie op het thema. Een ‘1’ en een 
‘0’ in plaats van de blikken bij de tiende edi-
tie. Eén rode bol toen er een groot retrospec-
tief aan Japan werd gewijd. Er waren jaren dat 
hij vier verschillende affiches voor verschil-
lende programmaonderdelen maakte.

Zevenhonderd kleuren
Vorig jaar – het thema van het IDFA zou 
‘macht en chaos’ worden – zette Bons de 
camera in een berg veelkleurige papiersnip-
pers. Toen het ontwerp eindelijk klaar was, 
hoorde Bons dat het thema niet doorging. De 
woorden ‘macht en chaos’ moesten van het 

affiche af. Van ’t Hullenaar: ‘Van Bons’ poster 
van vorig jaar heeft niemand iets begrepen. 
Daar komt bij dat het ieder jaar weer een 
enorm lang, gecompliceerd proces is om über-
haupt tot een poster te komen. Dat duurt 
maanden, en aan het einde van de rit zitten 
wij met een zevenhonderdkleurendruk, met 
allerlei Jan Bons-kleuren waar geen drukker 
iets mee kan.’

Goed humeur
Vrolijk, speels, helder, kleurrijk, uitnodigend 
– zijn affiches wekken de indruk dat Bons 
altijd in een goed humeur is. Door de typo-
grafie, de karakteristieke, handgeschreven 
letters. Door de uiterst precieze vlakverde-
ling. Door het heldere kleurgebruik. En door 
het gebruik van abstracte kleurvlakken en 
gescheurd papier, waardoor natuurlijke con-
touren ontstaan. Het is die stijl waarmee 
Bons (internationaal) zijn status als ontwer-

Het lijkt erop dat het International 
Documentary Filmfestival Amsterdam 

na vijftien jaar afscheid gaat nemen 
van Jan Bons als ontwerper van de 

festivalposter. Het wordt tijd voor iets 
anders. Maar dat betekent niet dat 

ook Bons’ karakteristieke gescheurde 
camera, dat als festivallogo fungeert, 

zal verdwijnen.  Jan Pieter Ekker

Minder ontwerpkunst,   meer reclame
Na vijftien jaar afficheert het IDFA zich niet meer met Jan Bons

Expositie Blikvangers: Jan Bons staat oog in oog met eigen werk.
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per heeft verdiend. In 1969 won hij de Werk-
manprijs, in 1992 kreeg hij een prijs van de 
Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, 
Vormgeving en Bouwkunst. In 1992 werd hij 
bekroond met de Theaterafficheprijs (voor 
een affiche voor Toneelgroep De Appel), en in 
2003 kreeg Bons de Piet Zwart Prijs van de 
Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers. 
‘Door zijn eigen stijl, consistentie en lange 
staat van dienst is Jan Bons van onschatbare 
waarde voor het Nederlandse grafische ont-
werp’, oordeelde de jury. ‘Zijn affiches zijn 
elke keer weer een verrijking voor het straat-
beeld.’

Mug
Een paar jaar geleden besloot ook Toneelgroep 
De Appel niet langer gebruik te maken van 
Bons’ diensten – na een samenwerking van 
ruim een kwart eeuw. De Appel wilde iets 
anders. Minder ontwerpkunst, meer reclame. 

Een nieuwe regisseur meende dat beter zelf te 
kunnen. Bons destijds: ‘Ik had niet de tegen-
woordigheid van geest om te zeggen: zal ik 
dan maar de regie doen?’ 
Het valt niet mee Bons te sturen, meent Van ’t 
Hullenaar. ‘Ik snap dat ook wel. Iedere voorge-
stelde verandering is natuurlijk een aantasting 
van zijn ontwerp.’ Sinds drie jaar verzorgt het 
‘strategisch communicatieadviesbureau’ FHV/
BBDO al diverse uitingen voor het IDFA, waar-
onder postertjes. Daar staat Bons’ camera ook 
klein op. ‘Als een soort mug zoemt ie daar nog 
rond’, zei Bons daarover in Jan Bons – de man 
achter de camera, de korte film die collega-
ontwerper Lex Veerkamp eerder dit jaar over 
hem maakte voor de expositie Blikvangers.

Beeldmerk
Volgens Van ’t Hullenaar is het logisch dat het 
IDFA met andere ontwerpers aan de slag is 
ge gaan. ‘Bons is al 87. Eens houdt hij er toch 

mee op. Is het dit jaar niet, dan volgend jaar 
wel.’ Maar, zo benadrukt Van ’t Hullenaar, het 
IDFA wil niet van Bons’ camera af. ‘Integen-
deel. Wij zijn bezig om met Jan Bons te bekij-
ken op welke manier het IDFA zijn camera de 
komende tien jaar als beeldmerk kan blijven 
gebruiken.’
Probleem is dat de camera vertaald moet wor-
den naar allerlei verschillende uitingen: niet 
alleen voor het IDFA, maar ook voor het Jan 
Vrijman Fonds, Docs for Sale, de websites en 
de trailers. Van ’t Hullenaar: ‘IDFA wordt nu 
op honderden verschillende manieren 
geschreven. We willen af van de wildgroei. De 
manier waarop we de camera de afgelopen 
jaren hebben gebruikt slaat nergens op.’ n

‘Bons’ posters zijn prachtig 
voor mensen die het IDFA 
al kennen’

Minder ontwerpkunst,   meer reclame



14 Skrien november 2005

De eeuwige jood
Het beruchtste Neder-

landse filmaffiche
In 1941 zocht het Departement van 

Volksvoorlichting en Kunsten (DVK) 
een ontwerper voor een Nederlands 

affiche voor Der ewige Jude (1940, 
Fritz Hippler). De eeuwige jood moest 

een anti-joodse stemming onder de 
Nederlandse bevolking aanwakkeren, 
maar goede Nederlandse ontwerpers 

waren niet bereid gebleken om propa-
ganda-affiches voor DVK te maken. Uit-

eindelijk wist men voor deze gevoelige 
klus toch een illustrator te strikken. 
Om hem heen werd een rookgordijn 

gelegd. De tekenaar signeerde het 
affiche niet en stuurde zijn rekening 

via omwegen naar de opdrachtgever. 
Pas vijftig jaar later bleek om wie het 
ging: Hans Borrebach, illustrator van 

meisjesboeken.
Borrebach (1903-1993) was een man 

met vele gezichten. Hij werkte als 
reclameontwerper, fotograaf en 

striptekenaar. In 1923 bracht hij zijn 
eerste  seksblaadje uit, Het mondaine 

leven, en tot op hoge leeftijd werkte hij 
voor Candy en Chick. Hij beschouwde 

zichzelf als een zakenman die elke 
opdracht aannam: hij publiceerde over 

mode in de Haagsche Post, schreef 
boeken, tekende krantenstrips en illu-
streerde avonturen van Swiebertje en 
Pietje Bell. Zijn bekendste illustraties 
maakte hij voor de bakvisromans van 
Cissy van Marxveldt. In 1927 begon hij 

met frisse en grappige tekeningen voor 
Een zomerzotheid. Daarna mocht hij 

voor elke nieuwe druk van haar boeken 
tekeningen leveren. Zijn aanvankelijk 

zo frisse werk werd na de oorlog slor-
dig getekende kitsch.

Borrebachs De eeuwige jood is vrijwel 
analoog aan het Duitse affiche. Ook 

daarop zie je een rode Davidster, een 
titel in namaak-Hebreeuwse letters en 

weerzinwekkende karikaturen, maar 
het resultaat voelt anders aan. De eeu-
wige jood is theatraler, beter getekend 
en minder druk. De karikatuur lijkt een 
poppenkastkop met zijn gemene ogen, 
gigantische neus en mond waaruit één 
tand steekt. Het affiche werd landelijk 

verspreid in een oplage van tienduizend 
stuks. De opdrachtgever liet via een 

straatenquête de effectiviteit onderzoe-
ken. Zelfs NSB’ers bleken de tekening 

‘irritant’ en ‘overdreven’ te vinden. 
‘Het affiche heeft niet bijgedragen tot 

het filmbezoek’, constateerde het DVK 
beteuterd. 

Cissy van Marxveldt was na de oorlog 
een gebroken vrouw. Haar man had 

in het verzet gezeten en was in 1944 in 
de duinen van Overveen gefusilleerd. 
Zij overleed zelf in 1948. Nooit zou zij 
weten dat haar illustrator Nederland 

had helpen opwarmen voor de vernie-
tiging van de mensen die haar man had 

proberen te redden. 

Paul van Yperen

AFFICHE: NEDERLANDS INSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE
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De laatste openbare vertoning van Der ewige 
Jude (Fritz Hippler, 1940), in 1982, ging 
gepaard met een fikse rel. Sindsdien is het 
lange tijd stil geweest rond de film. De afge-
lopen jaren stond hij echter opnieuw in de 
belangstelling, onder andere vanwege de 
ondoordachte vergelijking die journalist en 
schrijver Geert Mak maakte tussen de film en 
Theo van Goghs en Ayaan Hirsi Ali’s Submis-
sion (2004).
In 1980 was er nog niets aan de hand. In een 
uitgebreid programma rond oorlog en bevrij-
ding werd de Nederlandse versie van De eeu-
wige jood op 16 april 1980 in het Filmmu-
seum vertoond. De volle zaal was weliswaar 
geschokt door de film (onder andere vanwe-
ge de vergelijking van joden met ratten en 
de gore scène waarin een koe ritueel geslacht 
wordt), maar onvertogen woorden vielen er 
niet.
Twee jaar later lag dat anders. In politiek 
Nederland was een scheiding ontstaan in de 
Nederlandse communistische partij tussen de 
hard-liners die kritiek hadden op de ‘intellec-
tualisering’ en vooral de ‘feminisering’ van 
de CPN en een meer gematigde groep die de 
partij wilde destaliniseren. De groep stalinis-
ten richtte de Nieuwe CPN op (NCPN) en werd 
bekend onder de naam ‘horizontale commu-
nisten’. Als een van de eerste agitatiepro-
jecten kozen zij de vertoning van De eeuwi-
ge jood, als onderdeel van een culturele mani-
festatie over wisselwerkingen tussen Berlijn 
en Amsterdam in de periode 1920-1940. Zij 
trachtten de vertoning op 13 mei 1982 onmo-
gelijk te maken door de toegang van het 
Filmmuseum in het Vondelpark te barricade-
ren, iets wat kennelijk niet erg lukte want 

achter gesloten deuren ging de (uitverkoch-
te) voorstelling gewoon door. De kunsthisto-
ricus Nico Brederoo leidde de film in en vroeg 
de toeschouwers vooral te letten op de mon-
tage. Vooraf werd Jan Teunissens sympathie-
ke portret van de Amsterdamse jodenbuurt 
Sjabbos (1932) vertoond, waarvan sommige 
beelden negen jaar later in De eeuwige jood 
aanmerkelijk minder sympathiek zouden wor-
den hergebruikt.

Openheid
Ondanks de (in elk geval in de zaal) relatief 
rustige vertoning leidde de commotie tot een 
verregaande voorzichtigheid met vertoning 
van deze en andere nazi-films. Dat zou in de 
jaren negentig alleen nog maar erger worden. 
In 1990 werd door de kersverse Vereniging 
Geschiedenis, Beeld en Geluid aan de Vrije 
Universiteit een congres georganiseerd over 

Der ewige Jude voor het eerst in 23 jaar vertoond

Voor het eerst sinds een rumoerige vertoning in 1982 is de 
antisemitische ‘documentaire film over het wereld-jodendom’ 
Der ewige Jude weer in Nederland te zien, in een programma 

op het IDFA over documentaire- en propagandafilms uit de 
Tweede Wereldoorlog. Vertoning van nazi-films is de enige 

manier om mystificaties tegen te gaan. 
Egbert Barten

De eeuwige discussie over nazi-films

De NCPN trachtte de vertoning onmogelijk te maken 
door de toegang van het Filmmuseum in het Vondelpark 
te barricaderen

Opname van Jan Koelinga op de filmbeurs, zomer 1940, gebruikt in de 
Nederlandse versie van Der ewige Jude. We zien de stand van een van 
de filmdistributeurs, met op de achtergrond het affiche van de immens 
populaire Ninotchka (nog tot half augustus 1940 te zien in de Nederland-
se bioscopen, daarna werden eerst alle MGM-films en een week later 
alle andere Amerikaanse films in de door Duitsland bezette gebieden 
verboden). Het andere affiche is van Jaap Speyers eveneens populaire 
Op een avond in mei (1936). Beeldvergroting uit filmkopie NFM.
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Propaganda en Amusement in de Bioscoop, 
waar ook de hedendaagse vertoning van nazi-
films ter discussie werd gesteld. De inmiddels 
gepromoveerde Nico Brederoo (later de eerste 
hoogleraar filmgeschiedenis in Nederland, 
inmiddels is hij overleden) had in 1985 al een 
duit in het zakje gedaan met een van de stel-
lingen bij zijn proefschrift over Charley  
Toorop: ‘Meer openheid aangaande Nazi-films 
kan de strijd tegen het fascisme alleen maar 
ten goede komen en zal bovendien de mysti-
ficatie om deze producten afbreken. (Nog 
steeds leggen allerlei filmarchieven over de 
hele wereld een embargo op dit materiaal.)’
Maar ondanks de door Brederoo bepleite 
openheid werd men na 1990 in Nederland 
alleen nog maar voorzichtiger met de verto-
ning van nazi-materiaal. Filmmuseum-pro-
grammeur Peter Delpeut durfde het in 1992 
wel aan om een aantal Duitse amusements-
films uit de jaren dertig en veertig te verto-
nen, maar dan onder het mom van depolitise-
rende termen als ‘grensgevallen, de buiten-
landse filmsterren van het Derde Rijk’,  waar-
bij ook de omschrijvingen ‘divafilms’ en 
‘melodrama’ nog al eens vielen. Hij deed ver-
der een moedige zet met de vertoning in 1994 
van het euthanasiedrama Ich klage an (Wolf-
gang Liebeneiner, 1941). Maar de al in 1994 
met veel overheidsgeld gerestaureerde Neder-
landse ondertitelde kopie van Veit Harlans 
Jud Süss (1940) is nog nooit openbaar in dat-

zelfde Filmmuseum vertoond. En Der ewige 
Jude/De eeuwige jood kwam sinds 1982 hele-
maal niet meer van de plank. Het is pikant te 
moeten constateren dat het IDFA niet eens 
een van de 35mm-kopieën van het Filmmuse-
um gaat projecteren (ze hebben er twee: een 
Duitse en Nederlandse versie), maar de verto-
ning zal doen met een Beta SP waarvan op dit 
moment onduidelijk is welke versie het 
eigenlijk is. Het zal in ieder geval een Duitse 
versie zijn, met Engelse ondertitels.

Vijf versies
Dat gepraat over versies van Der ewige Jude is 
niet obligaat, want van deze antisemitische 
schandaalfilm zijn ten minste vijf verschillen-
de versies bekend. Als eerste de Duitse  
‘volwassen’ versie, met de volledige, in het 
getto van Warschau opgenomen scène met de 
rituele slachting van een koe. Ten tweede een 
‘jeugdversie’, waarvoor de slachtingscène 
werd vervangen door een animatiesequentie. 
Ten derde was er een internationale versie 
(wel Duits gesproken, met de slachting) en 
ten vierde en vijfde een Nederlands en een 
Frans gesproken versie, met deels ook weer 
afwijkend beeldmateriaal.
Der ewige Jude was een zeer sterk door propa-
gandaminister Joseph Goebbels gevolgd pro-
ject, waarvoor Fritz Hippler achter de Duitse 
troepen aan in september 1939 naar Polen 
ging om daar het leven in de joodse getto’s te 

filmen. De antisemitische ‘documentaire’ (er 
zitten zo veel geënsceneerde scènes in deze 
film dat men die term gerust tussen aanha-
lingstekens mag zetten) was een onderdeel 
van de ‘Grote Propaganda Actie’ aan het 
begin van de oorlog tegen de joodse Europea-
nen in het Westen, als proloog van de aan-
staande vervolging. Achtereenvolgens kwa-
men de virulent antisemitische speelfilms Die 
Rothschilds (Erich Waschneck, 1940) en Jud 
Süss in de bioscoop, op een korte afstand 
gevolgd door Fritz Hipplers ‘documentaire’. 
Tegen de tijd dat Der ewige Jude werd uitge-
bracht, had het bioscooppubliek (dat in 
Duitsland vooral bij Jud Süss massaal was toe-
gestroomd) genoeg van het antisemitisme, 
waar men niet de conclusie aan moet verbin-
den dat Der ewige Jude een mislukte film was, 
maar eerder dat de nazi’s het publiek murw 
hadden gemaakt.

Rembrandtplein
Er is al enkele malen verwezen naar de spe-
cifiek Nederlandse versie van de film die in 
ons land werd vertoond. Hierin werden beel-
den opgenomen die filmmaker Jan Koelinga 
in de zomer van 1940 voor het journaal van 
de Ufa had opgenomen. Het waren straatbeel-
den van het Amsterdamse Rembrandtplein, 
en opnamen gemaakt op de wekelijkse Film-
beurs in Hotel Krasnapolski. In de film wer-
den ze gebruikt als ‘bewijs’ voor de stelling 
dat  joden in West-Europa zo goed geassimi-
leerd waren dat ‘het gevaar’ nauwelijks meer 
onderkend kon worden. In de Nederlandse 
versie werden verder ook uitgebreide beelden 
uit de pro-joodse film Sjabbos van Jan Teu-
nissen opgenomen; een mooi bewijs voor een 
andere stelling, namelijk dat men met film-
beelden alles kan bewijzen wat men wil. 
Uit het boek “Der ewige Jude” Quellenkri-
tische Analyse eines antisemitischen Propa-
gandafilms van de Deense filmonderzoeker 
Stig Hornshøj-Møller (Göttingen, 1995) valt 
op te maken dat Jan Koelinga’s beelden van 
de Filmbeurs niet alleen gebruikt zijn in de 
Nederlandse, maar ook in de internationa-
le versie en zelfs in de Franse, die onder de 
titel Le peril juif in de bioscopen kwam. In de 
internationale Duitse versie hoort men onder 
deze beelden het commentaar ‘In Bühne und 
Film regierte der Jude, wie diese Bilder von 
der holländischen Filmbehörde zeigen.’ Wat de 
andere verschillen tussen de versies zijn zal 
toekomstig onderzoek hopelijk uitwijzen. Het 
valt te prijzen dat deze verschrikkelijke film 
weer eens te zien is, zodat althans voor een 
paar jaar mystificaties achterwege blijven. n

De al in 1994 met veel overheidsgeld gerestaureerde Neder-
lands ondertitelde kopie van Veit Harlans Jud Süss (1940) is 

nog nooit openbaar in datzelfde Filmmuseum vertoond

Reeks beeldvergrotingen uit de Nederlandse De eeuwige jood: de joodse 
belangen omspannen de wereld en vormen een Davidster waarachter 

men een ‘jodentronie’ ziet. Daarna zien we de wereldbol vol met joodse 
gezichten, waardoorheen de lichtende ster breekt van het nationaal-

socialistische Duitsland. Trucopname van Svend Noldan, die niet werd 
gebruikt in de originele versie van Der ewige Jude, maar wel in de 

Nederlandse versie en in de Duitse ‘jeugdversie’. 

Propagandafilms WO II
Het IDFA toont van 24 november tot 4 
december een flink aantal propaganda-
films van diverse oorlogvoerende landen 
uit de periode 1940-1945. Daaronder Sieg 
im Westen (Fritz Hippler, 1940), Das Sow-
jet Paradies (1941), London Can Take It 
(1940), Desert Victory (1943) en uit de 
‘Why We Fight’-serie War Comes To 
America (1945). Als voorbeeld van een 
antisemitische propagandafilm is naast 
Der ewige Jude ook het Franse Les cor-
rupteurs te zien. Ook worden enkele 
korte Nederlandse NSB-films vertoond, 
waaronder Een nieuwe tijd breekt baan 
(1941), Met Duitschland voor een nieuw 
Europa (1942) en Eeuwig leevende tee–
kens (Peter Tijssen, 1941).

Der ewige Jude voor het eerst in 23 jaar vertoond



november 2005 Skrien 17

De op 10 september 1914 geboren Wise was nog in zijn tienerja-
ren begonnen als editor van geluidseffecten voor enkele Fred 
Astaire-musicals bij RKO en klom eind jaren dertig op in de hië-

rarchie tot beeldeditor. Citizen Kane was pas zijn zesde film in die func-
tie. Terwijl Welles in Rio was voor de opnames van een nooit voltooid 
project pakte de studio hem zijn tweede speelfilm The Magnificent 
Ambersons (1942) af en liet die door Wise drastisch inkorten. Wise 
heeft sindsdien verklaard dat een gebrek aan zelfdiscipline de belang-
rijkste oorzaak was van Welles’ spaak gelopen Hollywood-carrière: naar 
verluidt werd er in Rio behalve gefilmd ook flink gefeest. Zelfdiscipline 
kon Wise niet ontzegd worden: wie hem in 1989 meemaakte tijdens 
zijn promotiebezoek aan de Amsterdamse Filmacademie rond de uit-
breng van zijn laatste speelfilm Rooftops zag een oerdegelijke filmpro-
fessional aan het werk. Ondanks dat hij zelf ook moet hebben ingezien 
dat Rooftops niet kon tippen aan zijn klassieke musicals uit de jaren 
zestig. Ook in zijn privé-leven was Wise de degelijkheid zelve. Zijn eer-
ste huwelijk eindigde na ruim dertig jaar met de dood van zijn vrouw, 
zijn tweede na bijna eenzelfde periode met zijn eigen dood.

Horror
In 1944 mocht Wise zijn regiedebuut maken met de horrorfilm The 
Curse of the Cat People, geproduceerd door de legendarische B-film pro-
ducent Val Lewton, voor wie hij ook The Body Snatcher (1945) regis-
seerde. In 1949 gooide hij hoge ogen met de film-noir The Set-Up, die 

in real-time de teloorgang van een bokser laat zien. In de daaropvol-
gende decennia bekwaamde hij zich in verschillende genres: van intel-
ligente sciencefiction – The Day the Earth Stood Still (1951), The Andro-
meda Strain (1975) – tot groots opgezette musicals als West Side Story 
(1961) en The Sound of Music (1965). Films die behalve succes bij het 
publiek ook waardering oogstten bij vakgenoten en critici.
Als voormalig editor is de regisseur Robert Wise misschien het best 
te typeren aan de hand van enkele montagemomenten uit zijn films. 
Zoals het hoogtepunt van The Day the Earth Stood Still, het moment 
dat de in het nauw gedreven hoofdrolspeelster Patricia Neal de buiten-
aardse robot Gort toespreekt met de drie magische woorden die ze van 
diens meester heeft geleerd. We zien een close-up van Gort, bij wie het 
klepje voor de ogen langzaam omhooggaat en het lampje van de dode-
lijke straal verschijnt. Schnitt naar Neal die in close-up zo duidelijk 
mogelijk ‘Klaatu Barada Nikto’ zegt. En weer een schnitt terug naar de 
close van Gort, bij wie het klepje voor de ogen weer tergend langzaam 
omlaaggaat. Het gevaar is afgewend, maar bij de toeschouwer staat het 
zweet op de rug.

Alpen
Mijn favoriet blijft echter de schnitt waarmee in The Sound of Music 
(1965) de ouverture van magistrale helikoptershots over de Oosten-
rijkse alpen eindigt. Na een reeks adembenemende vergezichten langs 
wolken, rotspartijen en bergdorpjes beweegt de camera snel in op een 
klein figuurtje op een groene wei, een jonge vrouw in een donkere jurk 
die met gespreide armen een keer om haar as draait. De muziek zwelt 
aan en in het laatste deel van de draaibeweging snijden we naar een 
mediumshot en begint Julie Andrews te zingen: The Hills Are Alive... In 

één klap verandert de film van toon: van groots en overweldigend naar 
campy en vertederend. Het is een schnitt die elke weer een glimlach 
oproept. Wise moet het geweten hebben toen hij het draaide. Want 
hoewel ene William Reynolds op de aftiteling wordt genoemd als edi-
tor, is het typisch een door een regisseur bedacht montage-effect. n

De regisseur-editor
In Memoriam Robert Wise

Wie hem in 1989 meemaakte tijdens zijn 
promotiebezoek aan de Filmacademie zag een 
oerdegelijke filmprofessional aan het werk

Met de dood van Robert Wise op 14 september is ook 
het laatst overgebleven belangrijke crewlid van de 
Beste Film Aller Tijden heengegaan. Wise monteerde 
in 1941 de debuutfilm van Orson Welles, Citizen Kane, 
en werd prompt genomineerd voor de Oscar voor 
Beste Montage. René van Uffelen

The Sound of Music

The Day the Earth Stood Still
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22 november 2004. Precies eenenveertig jaar 
nadat John F. Kennedy in 1963 in Dallas werd 
vermoord, bracht Traffic Games de computer-
game JFK Reloaded uit. Met als doel om van-
uit het perspectief van Lee Harvey Oswald JFK 
met drie kogels te vermoorden. Punten waren 
te verdienen door de drie schoten overeen 
te laten komen met de officiële lezing van 
de gebeurtenissen, zoals vastgelegd door de 
Warren Commissie die de moord op Kenne-
dy onderzocht. Deze commissie verdedigde in 
1964 de zogeheten single bullet-theory, waar-
in één schot van Oswald acht verwondingen 
aangericht zou hebben aan de lichamen van 
Kennedy en gouverneur Connally van Texas – 
zeker geen eenvoudige opdracht.
Terwijl de Kennedy’s het spel ‘walgelijk’ 
noemden, verdedigden de makers JFK Reloa-
ded met het argument dat de spelers die erin 
slaagden het doel van het spel te realiseren, 
daarmee zouden bewijzen dat de belangrijk-
ste conclusie van de Warren Commissie cor-
rect was: er was geen sprake van een samen-
zwering, Oswald handelde alleen. Dit zou 
tegen de overtuiging ingaan van zeventig 
procent van de Amerikanen die, onder meer 
gesterkt door Oliver Stone’s JFK (1991), nog 
steeds van een samenzwering uitgaan. Vol-
gens de directeur van Traffic Games, Kirk 
Ewing, schreef JFK Reloaded ‘documentai-
regeschiedenis’ door gametechnologie te 
gebruiken om mensen op interactieve wijze 

de aanslag te laten reconstrueren. Deze edu-
catieve docugame zou de beste elementen 
van beide media combineren om zo, ontdaan 
van het spektakel en de fictie van Stone’s 
film, op zuivere wijze te getuigen van deze 
historische gebeurtenis.
Volgens sommigen spelers kon deze game 
inderdaad bijdragen aan de discussie of het 
voor Oswald mogelijk geweest was om alleen 
te handelen. Een dergelijke, accurate simu-
latie lijkt hen een instructieve manier om 
inzicht te verkrijgen in deze historische con-
troverse, zeker omdat de game gebaseerd 
is op het rapport van de Warren Commissie. 
Anderen vonden het daarentegen belachelijk 
om te beweren dat een simulatie concreet iets 
zou kunnen bewijzen. Omdat een simulatie 
de historische gebeurtenis slechts benadert, 
betekent het winnen van de game alleen 
maar dat je het spel volgens de regels hebt 
gespeeld. Maar een van die spelers schreef 
over de moeilijkheidsgraad van de game 
(www.watercoolergames.org): ‘Wanneer een 
groot aantal computergamejunkies er niet in 
slaagt de hoogste score te halen, dan bewijst 
dit dat dit in het echte leven ook niet kon en 
dat het Warren Rapport dus niet klopt.’

Documentaire games
Niet alleen historische gebeurtenissen zoals 
de moord op JFK, maar ook actuele gebeur-
tenissen als de aanslag op de Twin Towers 

worden in computergames gesimuleerd. In 
samenwerking met het International Docu-
mentary Filmfestival Amsterdam organiseert 
Mediamatic op woensdag 30 november een 
avondprogramma rond de vraag in hoeverre 
we computergames kunnen beschouwen als 
een documentair medium.
Computergametechnologie biedt een nieuwe 
generatie kunstenaars toegankelijke tools om 
onafhankelijk games te maken met allerlei 
vormen van sociaal realisme en cultuurkri-
tiek. Terwijl de commerciële game-industrie 
zich in het verlengde van de filmindustrie 
voornamelijk focust op wat zij noemen ‘esca-
pistisch entertainment’, produceren en ver-
spreiden zij ‘documentaire computergames’. 
Sommige kunstenaars ontwerpen geheel 
nieuwe games, anderen ontwikkelen modifi-
caties (of mods) van bestaande commerciële 

Computergames worden niet alleen gebruikt voor 
amusement, maar ook steeds meer voor sociaal activisme. 

Kunnen we die games dan ook documentaires noemen? 
Wel als we een pragmatische definitie van de documentaire 

hanteren, die een bepaalde mate van subjectiviteit accepteert. 
Een pleidooi voor de docugame.

Joost Raessens

Discussie over computergames als documentaires

De educatieve docugame 
JFK Reloaded zou de 
beste elementen van 

beide media combineren 
om op zuivere wijze te 

getuigen van de aanslag 
op Kennedy

Wij spelen de  werkelijkheid



november 2005 Skrien 19

games zoals Unreal Tournament (2003) en 
Half-Life (1998). Op deze wijze geven kunste-
naars hun visie op historische gebeurtenissen 
en plaatsen die anders voor ons ontoeganke-
lijk zouden blijven.
Waar mainstream-games als de Grand Theft 
Auto-serie (2001-2005) gebaseerd zijn op fic-
tionele scenario’s die het spektakel centraal 
stellen, zijn docugames erop uit om spelers 
tot bepaalde inzichten te laten komen. Het 
handelen, zo kenmerkend voor interactieve 
games, staat hierbij in dienst van de reflec-
tie in plaats van andersom. En waar de kijker 
bij een documentairefilm in zekere zin bui-
ten schot blijft, omdat hij geen beslissingen 
hoeft te nemen met morele implicaties (die 
zijn namelijk al door de regisseur gemaakt), 
wordt de speler van dergelijke games onder-
gedompeld in de realiteit van het spel om zo 
te komen tot een betekenisvolle, interactie-
ve ervaring. 

9-11 Survivor (2003)
Een van deze kunstenaars is Brody Condon, 
in Los Angeles tevens werkzaam als docent 
gamedesign (www.tmpspace.com). Condon 
was de docent van de gamedesign-klas die 9-
11 Survivor heeft geproduceerd. Verder maak-
te hij deel uit van het kunstenaarscollectief 
C-level uit LA dat verantwoordelijk was voor 
de productie van Endgames: Waco Resurrec-
tion.

In 9-11 Survivor, in 2003 kort beschikbaar op 
het internet, speel je iemand die opgesloten 
zit in de brandende Twin Towers op 11 sep-
tember 2001. In één scenario ben je, in de 
rol van zakenman, niet in staat een ontsnap-
pingsroute te vinden en resteert slechts de 
keus om te sterven in het brandende gebouw 
of om naar beneden te springen met een 
zekere dood tot gevolg. In andere scenario’s 
kun je jezelf in veiligheid brengen, omdat je 
je in een van de lagere verdiepingen van het 
gebouw bevindt of omdat je de beschikking 
hebt over een gasmasker en het geluk hebt 
geholpen te worden door een aantal moedige 
brandweermannen.
De drie studenten John Brennon, Mike Caloud 
en Jeff Cole (samen het collectief Kinematic) 
die deze game maakten, ontvingen doods-
bedreigingen en werden publiekelijk veroor-
deeld wegens gebrek aan smaak en moreel 
fatsoen omdat ze deze tragedie zouden 
exploiteren. Een vreemd verwijt omdat zij 
met deze game geen commerciële bedoelin-
gen hadden. Het was daarentegen de bedoe-
ling van het spel om de speler onder te dom-
pelen in de angstaanjagende omgeving van 
de brandende torens. Dankzij de interactivi-
teit van het spel, en de grote aandacht die 
het ontwerpteam had besteed aan een realis-
tische vormgeving van de Twin Towers, kon 
aan dit verschrikkelijke moment een soort 
directheid teruggegeven worden. Deze was in 

hun ogen verloren gegaan door de gewenning 
die opgetreden was door de constante herha-
ling van deze beelden op CNN. Het spel werd 
enkele maanden na haar lancering weer van 
het internet gehaald, niet vanwege haar con-
troversiële ontvangst, maar omdat het collec-
tief een rekening ontving van achtduizend 
dollar wegens de grote hoeveelheid bezoekers 
van de site.

Endgames: Waco Resurrection (2003)
Deze game van C-level is een op de realiteit 
gebaseerde role-playing game, waarin vier 
spelers de rol van cultleider David Koresh spe-
len die zich bevindt op zijn terrein in Waco, 
Texas. Koresh, hoofd van de religieuze sekte 
de Branch Davidians, kwam om het leven 
toen de FBI op 29 februari 1993 zijn terrein 
binnenviel, een aanval waarbij vijfentach-
tig sekteleden inclusief Koresh zelf om het 
leven kwamen. Volgens C-level is het spel een 
interactieve documentaire, waarin veel aan-
dacht besteed wordt aan historische details. 
Zo werd er gebruikgemaakt van authentiek 

In 9-11 Survivor speel je 
iemand die opgesloten zit in 
de brandende Twin Towers 
op 11 september 2001
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beeldmateriaal van de inval, en van geluids-
opnames van David Koresh zelf.
Het spel wordt gespeeld met een plastic mas-
ker waarbij de speler met zijn stem de inter-
face kan aansturen. De vier spelers lopen op 
het terrein van Koresh en schieten op FBI-
agenten en andere tegenstanders. Het spel 
werd uitgebracht in 2003, tien jaar na dato. 
Volgens C-level is Koresh in 2003 een para-
doxale belichaming van het Amerikaanse 
politieke landschap: hij is zowel de belegerde 
en bestormde religieuze ander, als het logi-
sche verlengstuk van een neo-conservatieve 
visie. De speler wordt, in de rol van Koresh, in 
deze paradoxale situatie ondergedompeld.

Escape from Woomera (2003)
Julian Oliver richtte in 1998 Selectparks op, 
een collectief van gameontwikkelaars, kun-
stenaars en activisten uit Melbourne, Austra-
lië, dat games gebruikt als een politiek, docu-
mentair medium. In Escape from Woomera 
moet de gamer de rol spelen van een asielzoe-
ker die opgesloten zit in een detentiekamp 
zolang zijn asielaanvraag in behandeling is. 
Door je als speler op interactieve wijze onder 
te dompelen in deze wereld die anders volle-
dig aan het oog zou worden onttrokken, geeft 
het spel inzicht in de erbarmelijke omstan-
digheden waarin deze asielzoekers zich bevin-
den en roept het op hieraan een einde te 
maken. In het spel worden de spelers uitge-
daagd te ontsnappen gebruikmakend van alle 
middelen die hen ter beschikking staan, zoals 
het graven van tunnels en het beklimmen 
van ladders. Ook kunnen zij de hulp inroepen 
van actiegroepen en advocaten. 
Ook Selectparks werd vijandig bejegend, 
omdat zij het medium van de computer-
game gebruikten om zich op serieuze wijze 
uit te laten over het thema mensenrechten. 
Zij baseerden de game op uitgebreid onder-
zoek waaruit bleek dat de Australische over-
heid informatie achterhield over de inhuma-
ne omstandigheden van detentiecentra als 
Woomera. Opvallend genoeg werd het spel 
mede gefinancierd door de Australian Coun-
cil for the Arts. De toenmalige minister van 
Immigratie Philip Ruddock was not amused 
door deze bijdrage van 25 duizend dollar aan 
een spel dat in zijn ogen aanzette tot ‘onwet-
tig gedrag’. Sinds april 2003 is het Woomera 
Detention Center gesloten.

Fictie
Op het eerste gezicht lijkt de claim van 
bovengenoemde games dat zij documentair 
van aard zouden zijn maar weinig overtui-

gend. Drie argumenten die vaak tegen de tra-
ditionele documentaire worden gehanteerd, 
lijken bij uitstek van toepassing op het medi-
um van de computergame. Het eerste argu-
ment stelt dat ook de documentaire nooit 
de objectieve werkelijkheid kan laten zien. 
Door de aanwezigheid van de camera, die het 
gefilmde object beïnvloedt, en door de kadre-
ring, montage en toevoeging van verhaal, 
geluid en voice-over, creëert de documen-
taire zijn eigen object en daarmee zijn eigen 
‘waarheid’. Elke documentaire zou dus uit-
eindelijk fictie zijn. Ook al getuigen simula-
tiegames van historische nauwgezetheid, zij 
zouden zich altijd in een dergelijk spannings-
veld bevinden tussen feit en fictie. 
Het tweede argument heeft betrekking op de 
mogelijkheden van digitale manipulatie. De 
claim dat het fotografische beeld bewijst dat 
het gefotografeerde object zich ten tijde van 
de opname voor de camera bevond, wordt 
met de komst van het digitale beeld aange-
tast. Daarmee zou de documentaire zijn legi-
timatie verliezen. Omdat simulatiegames niet 
opgebouwd zijn uit fotografische, maar uit 
computergegenereerde beelden, zouden zij 
elke legitimatie ontberen. 
Het derde argument ligt niet op het gebied 
van de mediatheorie, maar komt uit de tradi-
tionele geschiedwetenschap. Haar uitgangs-
punt dat er stabiele, onveranderlijke feiten 
zijn waarvan de betekenis door de historicus 
aan het licht gebracht kan worden, is strijdig 
met de kenmerken van historische simulatie-

games. Dankzij de interactiviteit stellen zij 
gebruikers namelijk in staat om spelenderwijs 
eigen betekenissen te construeren. 

Ook documentair
Bij nader inzien zijn deze drie argumenten 
zelf echter nauwelijks overtuigend. Tegen 
het eerste argument wil ik inbrengen dat de 
documentaire nooit alleen maar beschouwd 
is als een weergave van de objectieve werke-
lijkheid. Zoals de vader van de moderne docu-
mentaire John Grierson het noemde, is hij 
daarentegen een ‘creative treatment of actu-
ality.’ In bovengenoemde games wordt de 
actualiteit op creatieve wijze vormgeven. 
Met betrekking tot het tweede argument is 
het van belang te wijzen op de perspectief-
wisseling die zich in de theorievorming over 
de documentaire heeft voltrokken. Het gaat 
daarbij niet langer om een louter essentialis-
tische, maar steeds meer ook om een pragma-
tische definitie van de documentaire. Daar-
mee bedoel ik dat men niet alleen maar ver-
wijst naar de eigenschappen van het docu-
mentaire beeld – bijvoorbeeld zijn fotogra-
fische karakter – maar ook vraagt naar de 
wijze waarop toeschouwers omgaan met films 
die zij als documentair beschouwen. Vol-
gens de Franse semiopragmaticus Roger Odin 
kunnen individuele toeschouwers van elke 
film een ‘documentariserende lezing’ geven, 
zelfs van fictiefilms. Wanneer ik bijvoor-
beeld kijk naar Hitchcock’s Vertigo (1958) 
om te achterhalen in welke hotelkamer Judy 
Barton (Kim Novak) woont wanneer Scot-
tie (James Stewart) haar ontdekt – bijvoor-
beeld omdat ik als fan hier wil logeren (het is 
overigens kamer 401 van het York Hotel, San 
Franscisco) – ruil ik, ook al is het maar voor 
een moment, een ‘fictiviserende’ lezing in 
voor een documentariserende. Volgens Odin 
bevatten films die wij documentaires noe-
men, tekstuele en/of contextuele aanwijzin-
gen om tot een dergelijke, documentarise-
rende lezing over te gaan. Ook wetenschap-
pelijke animatiefilms zoals de in 1999 uitge-

De spelers van Waco 
Resurrection lopen op 

het terrein van David 
Koresh en schieten op 

FBI-agenten en andere 
tegenstanders

Discussie over computergames als documentaires

Demonstranten bij het Woomera Detention Center.
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zonden BBC-documentaire Walking with Dino-
saurs kunnen een dergelijke lezing initiëren, 
hoewel dit wel vaak tot controverses aanlei-
ding geeft. Bovengenoemde games bevatten 
historisch adequate beelden waarvan de sta-
tus als ‘documentair’ op de begeleidende web-
site en in interviews op expliciete wijze wordt 
vastgelegd. Zij bevatten dus tekstuele en con-
textuele aanwijzingen om een documenta-
riserende lezing te rechtvaardigen. Hierbij 
dient wel opgemerkt te worden dat het risico 
bestaat dat het streven naar historische ade-
quaatheid afbreuk zou kunnen doen aan de 
voor computergames zo kenmerkende inter-
activiteit. Wanneer deze ontbreekt, is er wel 
sprake van een documentaire, maar niet meer 
van een game.
Tegen het derde argument kun je inbren-
gen dat er ook historici zijn die menen dat 
zij ‘de’ geschiedenis alleen maar vanuit het 
heden kunnen reconstrueren. Wat de tradi-
tionele historici ‘objectief’ noemen, zou ter 
discussie gesteld moeten worden. Ook is niet 
op voorhand beslist wie de autoriteit heeft 
om te bepalen wat er echt gebeurd is. Deze 
elementen zien we terug in bovengenoem-
de games die de geschiedenis reconstrueren 
en de ‘objectieve’ lezingen van de autoritei-
ten ter discussie stellen (CNN, minister van 
Immigratie) of juist willen bevestigen (War-
ren-rapport).

Pleidooi
De vier besproken games bevatten tekstu-
ele en/of contextuele aanwijzingen om tot 
een documentariserende lezing over te gaan 
en zijn in deze zin te beschouwen als docu-
games. Wanneer we de discussies bekijken die 
naar aanleiding van deze games op allerlei 
websites gevoerd zijn, valt op dat gamers fun-
damentele vragen stellen over de betrouw-
baarheid van historische representaties (JFK, 
de film) en simulaties (JFK, de game) en over 
officiële informatie (Warren-rapport, rege-
ringsinformatie over opvangkampen). Deze 
games openen het gebied van de historische 
documentaire voor een groot publiek, en op 
grond van het enthousiasme waarmee deze 
games gespeeld en bediscussieerd worden 
kun je zeggen dat de historische documen-
taire nog nooit zo populair geweest is. Waar 
de documentairefilm altijd op zoek geweest 
is naar stilistische en narratieve manieren om 
de kijker aan te spreken, daar worden gamers 
in docugames ondergedompeld om op inter-
actieve wijze historische gebeurtenissen te 
herbeleven. Games zijn dus niet alleen aan-
trekkelijk vanwege het spelplezier maar zou-

den ook wel eens uitermate effectief kunnen 
blijken te zijn bij het bereiken van een derge-
lijk, educatief effect. n

Joost Raessens is als universitair hoofddocent Nieuwe 
media en digitale cultuur verbonden aan de Faculteit 
der Letteren van de Universiteit Utrecht (zie www.
raessens.com). Tijdens het International Documentary 
Filmfestival  Amsterdam gaat hij op 30 november in 
gesprek met gameontwikkelaars Brody Condon en 
Julian Oliver.

Literatuur
Voor een bespreking van de (semio) prag ma-
tische wending in het onderzoek naar de 
documentaire, zie ‘Fakt oder Fiktion? Zum 
pragmatischen Status dokumentarischer 
Bilder’ (Frank Kessler, in: Montage/AV, 
7/2/1998). Over de relatie tussen computer-
games en opvattingen over de geschiede-
nis, zie ‘Simulation, History, and Computer 
Games’ (William Uricchio, in: Handbook of 
Computer Game Studies, 2005). De impact 
van het proces van digitalisering op fotogra-
fie, fictiefilm en documentaire wordt 
beschreven in ‘Cinema and beyond. Film en 
het proces van digitalisering’ (Joost Raes-
sens, zie www.raessens.com). Eerdere arti-
kelen over computergames verschenen in 
Skrien, juni/juli 2005 en oktober 2005.
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Hany Abu-Assad (1962) is net terug uit Ame-
rika en Duitsland, maar staat alweer op het 
punt te vertrekken naar het New York Film 
Festival. De publiciteit en promotie rondom 
zijn speelfilm over Palestijnse zelfmoordterro-
risten, Paradise Now, is in volle gang. Eerder 
maakte hij voor de VPRO de omstreden docu-
mentaire Ford Transit (Nederland 2002), waar-
in Palestijnse passagiers van alle rangen en 
standen tijdens een taxirit tussen de wegver-
sperringen commentaar leverden op het dage-
lijks leven en de politiek. De BBC ontdekte 
dat de documentaire gedeeltelijk was geën-
sceneerd: zo speelde de taxichauffeur dat hij 
taxichauffeur was. Het zou te veel fictie zijn.
Abu-Assad vond die kritiek onzinnig. ‘Het 
was iemand die als taxichauffeur had gewerkt 
en in de documentaire ook daadwerkelijk aan 
het werk was. Hij verdiende er zijn geld mee. 
Wanneer de camera aanwezig is, breng je de 
realiteit schade toe. Want een camera dicteert 
hoe mensen zich gedragen. En dan komt de 
montage. Die bepaalt nog meer dan de opna-
mes wat je uiteindelijk te zien krijgt. Het is 
een medium, jouw visie op de realiteit. Hoezo 
heb ik me als maker aan “de regels” te hou-
den? Het is gewoon zo dat de BBC en enkele 
Amerikaanse televisiestations alleen de jour-
nalistieke documentaire accepteren. Ze von-
den het te eenzijdig. Maar de journalistie-
ke documentaire is slechts een subgenre. De 
creatieve documentaire en docudrama heb-
ben net zo goed bestaansrecht. En net zoals 
bij fictie kunnen subgenres, zoals tragedie en 
komedie, elkaar ook in documentaire raken 
en overlappen.’

Hany Abu-Assads tien documentairefavorieten

‘Hoezo heb ik me aan “de regels”   te houden?’

Regisseur Hany Abu-Assad, die met 
zijn speelfilm Paradise Now (2005) 
als Palestijnse inzending meedingt 

naar de Oscar voor beste niet-Engels-
talige film, presenteert dit jaar zijn 

documentairetoptien op het IDFA. ‘Ik 
heb hem volkomen vanuit mijn gevoel 

samengesteld, omdat het om films 
gaat die me geraakt hebben.’

Dineke de Zwaan

‘Ik vind de vraag “wat is 
documentaire of fictie?” 
ondergeschikt aan wat 
de film met je doet’
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‘Hoezo heb ik me aan “de regels”   te houden?’

Faalangst
Wie Abu-Assads documentairetoptien wil 
analyseren, ontdekt een aantal terugkeren-
de fascinaties. Om te beginnen documentai-
res waarin de voortgang van grootse, maar 
hachelijke filmprojecten wordt geobserveerd. 
Zoals de lijdensweg van Terry Gilliam toen hij 
een speelfilm over Don Quichot wilde maken. 
Of de kwellingen van Francis Ford Coppola 
en zijn crew tijdens het maken van Apocalyp-
se Now (1979). Hany Abu-Assad: ‘De meeste 
making-ofs zijn saai, omdat ze slechts recla-
me maken voor de film. Maar deze documen-
taires hebben beide een tragische dimensie en 
dat maakt ze voor mij interessant. Ze vertel-
len ons iets over de duistere kanten van ons 
wezen. De angst van de mens om te falen. Dat 
herken jegewoon in jezelf.’

Daarnaast springen Iraanse films van Abbas 
Kiarostami en Mohsen Makhmalbaf in het oog. 
Speelfilms die bedrieglijk veel op documen-
taires lijken. In Kiarostami’s Close Up (1990) 
spelen mensen de gebeurtenissen na die ze in 
werkelijkheid eerder beleefden. Abu-Assad: 
‘Close Up is fictie. Maar Kiarostami heeft me 
er wel mee geraakt en geïnspireerd. Als film-
maker vind ik de vraag “wat is documentaire 
of fictie?” ondergeschikt aan de ervaring die 
je hebt, wat de film met je doet. Voor mij riep 
de film de vraag op: wie is hier nou slecht? 
Slecht is een relatief begrip, als je naar de 
rechtszaak in Close Up kijkt. Dat degene die 
je in het begin als slechterik ziet (een werklo-
ze man die beweerde een beroemd regisseur te 
zijn tegenover een bemiddelde familie en geld 
vroeg voor zijn film, DdZ) sympathiek wordt, 
daar heb ik als filmmaker veel van geleerd. 

Hoe je gaandeweg en door de vorm van de 
film zijn motivatie gaat begrijpen.’
Ook Lap Rouge (1996), de spraakmakende 
mockumentary en afstudeerfilm van Lodewijk 
Crijns, staat op zijn lijstje. Abu-Assad: ‘Dat 
was een en al verrassing op twee niveaus. De 
dramatische ontwikkeling: het curieuze ver-
haal van een oude dominante moeder en haar 
twee excentrieke zonen fascineert. En het 
besef, dat je op een gegeven moment ontdekt 
dat dit geen documentaire kan zijn. Dat was 
het mooiste. Ik voelde me niet belazerd, inte-
gendeel. Het was de reden waardoor deze film 
nog verrassender werd.’

Palestijnse filmtaal
Anders, meer reportage dan documentaire, 
is de Palestijnse film Hopefully For the Best 
van Raed Al Helou (2004), waarin de maker 
een persoonlijke hypnotiserende reis door 
Ramallah maakt. We zien de straten met veel 
regen en ruitenwissers, jongens in een bakke-
rij (het drama in de film wordt gevormd door 
hun cynische kijk op de werkelijkheid, vindt 
Abu-Assad). Iemand bekijkt een seksfilm en 
een vrouwelijke dorpsgek krijgt het met een 
man aan de stok. Abu-Assad: ‘Qua thema-
tiek heeft de maker een heel andere ingang 
gevonden dan gebruikelijk is in de Palestijn-
se film, waarin vaak eenzelfde cliché gehan-
teerd wordt: checkpoint, onderdrukking en 
strijd. Deze film brengt zowel rust als span-
ning in je gemoedstoestand. Zoiets is mij bij 
een Palestijnse film nooit eerder overkomen. 
Dus voor de ontwikkeling van onze filmtaal 

is de kijk van deze maker heel belangrijk. Je 
vindt deze film of heel saai of heel boeiend, 
er is geen middenweg. Dat komt omdat hij 
nieuwe wegen bewandelt.’ 
The Inner Tour van Ra’an Alexandrowicz 
(2001) volgt uiteenlopende Palestijnse rei-
zigers die als toerist een driedaagse busreis 
door Israël maken. Het is een boeiend, mooi 
gefilmd groepsportret, dat markante ver-
halen oplevert. Abu-Assad: ‘De film is niet 
alleen heel toegankelijk, maar ook een meta-
foor voor het moderne bestaan. Om naar hun 

eigen dorpen terug te gaan, moeten ze als 
toerist komen. Dat schetst mooi de absurdi-
teit van de situatie.’

Het grote lot
Ook Nederlandse documentaires zoals die van 
Jos de Putter en Heddy Honigmann spreken 
hem aan: ‘De Putters Het is een schone dag 
geweest (1993) wekte bij mij nostalgische 
gevoelens op. Er spreekt een enorme liefde 
uit van de maker voor zijn vader en diens 
passie voor de natuur. In die documentaire 
zit de acceptatie van het grote lot. Het is een 
document van een voorbije tijd. Tegenwoor-
dig wil iedereen het lot toch naar zijn hand 
zetten?’ Ook voor de mentaliteit in Honig-
manns Het ondergrondse orkest (1998) heeft 
Abu-Assad grote waardering. ‘Die mensen 
hebben geen leuke dingen meegemaakt. En 
toch vertellen ze daarover op een manier die 
niet deprimerend is. Ik vind de troost die 
kunst kan bieden, de schoonheid van de 
muziek en het doorzetten in het leven erg 
sterk in deze documentaire.’
Zijn persoonlijke favoriet is When We Were 
Kings van Leon Gast (1996). ‘Dat is een film 
die me mijn eigen leven opnieuw laat beleven 
op een totaal andere manier. Waarin je een 
enorme herkenning voelt in het personage 
van Mohammed Ali, zijn angst en zijn bluf en 
het fysieke van zijn strijd. Maar ook de tragi-
sche kant van zijn tegenstander George Fore-
man. Hij is zwarter dan Mohammed Ali, maar 
wordt toch gezien als wit. Dat herken ik ook: 
dat je een stempel krijgt, dat je gezien wordt 
als iemand anders. Na het zien van When We 
Were Kings heb je het gevoel dat je een bij-
zondere ervaring hebt meegemaakt. Dat je 
naar jezelf hebt gekeken en naar de wereld 
en een nieuw inzicht opdoet. Dat is voor mij 
de toegevoegde waarde van film.’ n

‘When We Were Kings laat me 
mijn eigen leven opnieuw beleven 
op een totaal ander manier’

Lost in La Mancha

Close Up

The Inner Tour

When We Were Kings
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Raymond Depardon is in 1942 geboren op een 
boerderij in Villefranche-sur-Saône, niet ver 
van Lyon. Er leek een toekomst als agrariër 
voor hem weggelegd, ware het niet dat hij op 
twaalfjarige leeftijd van zijn spaargeld een 
tweedehands Rolleiflex-camera had gekocht 
en foto’s begon te maken van zijn directe 
omgeving. Het fototoestel bleek zijn ticket 
naar de rest van de wereld, weg van de geslo-
ten, in zichzelf gekeerde boerengemeenschap 
van het Franse platteland. Zijn werk als 
reporter bracht hem naar conflicthaarden van 
Algerije tot Vietnam en van Cambodja tot 
Chili. Toch heeft hij de band met zijn roots 
niet doorgesneden. Zijn documentaire 
Afriques: comment ça va avec la douleur? 
(1996) is een verslag van een reis door Afrika, 
van zuid naar noord. Opmerkelijk is dat de 
film, die begint bij Kaap de Goede Hoop, niet 
eindigt in Alexandrië, maar aan de overkant 
van de Middellandse Zee, bij het geboortehuis 
van Depardon. Bij de film, en bij het fotoboek 
En Afrique (1996) dat hij tegelijkertijd maak-
te, valt op dat Depardon de natuurlijke omge-
ving een nadrukkelijke plaats geeft binnen 
zijn composities: het zijn geen geïsoleerde 
portretten, het zijn portretten van mensen 
die onlosmakelijk verbonden zijn met het 
land. Dat land is vaak van grote schoonheid, 
maar kan tegelijkertijd overweldigend en 
onherbergzaam zijn. Die afhankelijkheid van 
het land en van de elementen kent Depardon 
maar al te goed van zijn jeugd. Het stelt hem 
in staat om onopgesmukte beelden te maken, 
zonder overdreven sentimenten of een nei-
ging tot exotisme. Het is de imaginaire brug 
tussen zijn geliefde continent Afrika en zijn 
geboortegrond.

Keuterboeren
Depardons achtergrond komt nadrukkelijk 
naar voren in Profils paysans, een drieluik in 
wording waarin een beeld wordt geschetst 
van het moeizame bestaan van kleine keuter-
boeren in Frankrijk. Hij is daarbij niet over 
één nacht ijs gegaan. Depardon heeft ver-
schillende jaren gezocht naar de juiste loca-

ties en ontdekte dat de meest geïsoleerde 
boerengemeenschappen te vinden zijn in het 
middelhooggebergte van centraal Frankrijk. 
Gemeenschappen die niet in de statistieken 
zijn terug te vinden en die door boerenorga-
nisaties genegeerd worden omdat ze te onbe-
duidend zijn. In het eerste deel, L’approche 
(2001), konden we kennismaken met een 
aantal van deze boeren, veelal hoogbejaard 
en zonder erfopvolger. Ze leven in een archaï-
sche wereld, waarin de koeien nog met de 
hand worden gemolken. De vergelijking met 
Jos de Putters Het is een schone dag geweest 
(1993) dringt zich op. Ook hier een zoon van 
het platteland die terugkeert om een verdwij-
nende leefwijze vast te leggen. Maar waar De 
Putter de dialoog tot een minimum beperkte 
en met uitgekiende beeldcomposities en mid-
dels het dwingende ritme van de seizoenen 
een visueel krachtige film heeft gemaakt, 
gooit Depardon het over een andere boeg. Er 
is juist veel dialoog en Depardon heeft nau-
welijks moeite gedaan om mooie beelden te 
schieten. Al te mooie plaatjes zouden zich 
immers slecht verhouden tot de hardheid van 

het boerenbestaan. Het resultaat is een 
onsentimentele benadering waarbij de prota-
gonisten in al hun eenvoud goed tot hun 
recht komen.

We zijn in de keuken van Marcelle Brès, in 
het departement Lozère, in de buurt van 
Florac in het district Pont-du-Montvert. 
Marcelle is vijfentachtig. Ze is een gepensio-
neerde weduwe. Ze heeft onlangs haar zoon 
Roger verloren die zestig jaar oud was. Hij 
had een boerderij met veertig stuks vee, 
vijfentwintig koeien en de rest vaarzen. 
Hij stierf aan amyotrophic lateral sclerosis. 
Vandaag verwacht Marcelle Brès bezoek van 
haar buurman Raymond Privat uit Le Vil-
laret, de dichtstbijzijnde boerderij vier kilo-
meter hier vandaan. Zij zullen Occitaans 
spreken.

De manier waarop Depardon zijn personages 
middels een voice-over introduceert, is eigen-
aardig. Het is droog, zakelijk, feitelijk en heel 
precies. Alsof een alwetende verteller ons 
inleidt in een detectiveverhaal en een exposé 
geeft. Een verteller die weet heeft van het 
verleden, het heden en de toekomst. Een ver-
teller ook die een dwingende macht heeft: zij 

De Franse documentairemaker Raymond Depardon toont in Profils 
paysans de meest geïsoleerde boerengemeenschappen die hij in 

Frankrijk kon vinden. Mensen die zijn verbonden met de grond waarop 
ze werken, maar nauwelijks met de rest van de samenleving. Hij legde 

een traditioneel bestaan vast, dat langzamerhand verdwijnt.
Laurens van Laake

Het zal nooit meer worden zoals het was
Raymond Depardon

Die afhankelijkheid 
van het land vormt 
de imaginaire brug 
tussen zijn geliefde 

continent Afrika en zijn 
geboortegrond bij Lyon

Raymond Depardon
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zullen Occitaans spreken. Marcelle en Ray-
mond zitten aan de keukentafel, pal voor de 
camera en spreken een dialect dat we niet 
kunnen verstaan en dat niet ondertiteld 
wordt. Het versterkt het gevoel van aapjes 
kijken. Er wordt over deze mensen gesproken, 
ze komen niet zelf aan het woord. Ze zijn 
overgeleverd aan de camera en aan de grillen 
van de verteller. Als hulpeloze insecten onder 
het vergrootglas van de entomoloog.

In deze regio van Les Cévennes zijn de men-
sen vanaf hun geboorte tweetalig. Allemaal 
spreken ze of verstaan ze Occitaans. Op 
deze eerste draaidag is het voor Marcelle en 
Raymond een manier om voor de camera 
hun privacy te bewaren.

De toon verandert, er klinkt een zekere sym-
pathie in door. Dat blijkt ook uit de rest van 
de film. Op zeer empathische wijze maakt 
Depardon ons deelgenoot van de lotgevallen 
van deze oude ploeteraars. Met een liefdevol-
le blik volgt hij ze bij hun dagelijkse bezighe-
den. Niet de spannendste of belangrijkste 
momenten, maar gewoon het ontbijt, een 
conversatie met de buurman of de inspectie 
van het vee. Het had een treurige film kun-

nen worden, over oude mensen die zijn blij-
ven steken in patronen en die de aansluiting 
met de moderne tijd gemist hebben. Dat is 
het niet geworden. Er spreekt juist respect uit 
voor de kracht en eenvoud van deze mensen 
die zo vergroeid zijn met hun omgeving. De 
afstandelijke toon van de voice-over is een 
illustratie van de wijze waarop deze mensen 
speelbal zijn van ontwikkelingen waarop ze 
geen vat hebben: de schaalvergroting in de 
landbouw, het beleid van de overheid en de 
ontvolking van het platteland. Processen 
waar in abstracte termen over gesproken 
wordt, de kleine luiden die het aangaat, blij-
ven onzichtbaar. ‘Zij worden maar al te vaak 
over het hoofd gezien’, aldus Depardon aan 
het begin van de film.

Verbouwd
Het tweede deel van de trilogie, Le quotidien 
(2005), gaat verder waar deel één ophoudt. 
Louis Brès, een alleenstaande, gepensioneer-
de boer is overleden en begraven op zijn 
eigen land. We zijn inmiddels vijf jaar verder. 
Veel is hetzelfde gebleven, maar het zal nooit 
meer worden zoals het was: verschillende 
boerderijen zijn verbouwd tot vakantiehui-
zen. Voor onze ogen zien we een unieke plat-
telandscultuur stilletjes voorgoed verdwijnen.
Met de première van Profils paysans: le quo-
tidien tijdens het International Documenta-
ry Filmfestival Amsterdam op vrijdagavond 
25 november, wordt het startsein gegeven 
voor de eerste grote presentatie in Neder-
land van het werk van fotograaf en filmma-
ker Raymond Depardon. Tot en met 8 februa-
ri 2006 zullen er films en foto’s van zijn hand 
te zien zijn in het Amsterdamse Filmmuse-
um.  Een uitgebreide fototentoonstelling is 
van 26 november tot en met 5 februari 2006 
te bezichtigen in het Nederlands Fotomuseum 
in Rotterdam. n
Laurens van Laake is redacteur van Skrien en mede-
werker van het Filmmuseum.

Profils paysans: le quotidien Frankrijk 2005 regie, scenario 
en camera Raymond Depardon montage Simon Jacquet 
productie en geluid Claudine Nougaret muziek Gabriel Fauré 
distributie Filmmuseum duur  83’

De vergelijking met Jos de Putters 
Het is een schone dag geweest 
dringt zich op

Het is een schone dag geweest

L'approche
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I n de korte documentaire Operation 
Invert onderzoekt Tara Mateik het begrip 
‘inversie’ (in dit geval geconnoteerd 

met sekseverandering en homoseksualiteit). 
Daarbij stuit hij op verbanden tussen Botox 
(gebruikt voor cosmetische behandelingen), 
Botulus (de Latijnse term voor worst), Gostri-
dium Botilicum (het biologische gif aangetrof-
fen in bedorven worsten, die miljoenen van 
Napoleons soldaten doodden) en Botulinum 
toxin type A (het gif in de biologische wapens 
die Bush verwachtte aan te treffen in Irak). In 
ruim twaalf minuten weet Mateik de geschie-
denis van Botox te verbinden met zijn fasci-
natie voor fysieke en geestelijke inversie. In 
beeld worden de overeenkomsten tussen val-
lende bommen, petrischaaltjes met bacterie-
culturen en kruissteken getoond. En hoewel 
die beelden technisch gezien meer op Power-

point- dan op filmbeelden lijken, geeft deze 
film veel stof tot nadenken en discussiëren.

Industriële criminelen
Hoewel niet de Bratwurst, maar de industri-
ele voeding van Dr. Oetker een rol speelt in 
Wolf von Amerongen, did he commit bank-
ruptcy offences?, plaatst ook regisseur Ger-
hard Friedl een actueel probleem in perspec-
tief. In zijn bijzonder vormgegeven documen-
taire toont Friedl aan dat witteboordencri-
minaliteit zo oud is als de industriële revolu-
tie zelf. Ogenschijnlijk willekeurige beelden 
gaan in zijn documentaire een verbintenis aan 
met een heldere, welgekozen Engelse voice-
over die verhaalt over de vele zakenmannen 
die in de geschiedenis van de Duitse industrie 
schimmige transacties, frauduleuze aandelen-
handel, belastingontduiking en tactische fail-
lissementsaanvragen aangingen. De namen 
doen (op die van Arendt Oetker en Siemens 
na) niet direct een belletje rinkelen; terugke-
rende bedrijfsnamen van banken en bedrijven 
als Daimler Benz wel.
De gebeurtenissen zijn zoals je ze clichéma-
tig verwacht in levens waarin geld, handel en 
bluf een grote rol spelen. Moord, zelfmoord, 
verdachte ongelukken, vriendjes- en fami-
liepolitiek. De documentaire doet een boek-
je open over wat we misschien vermoedden, 
maar zelden zo uitgebreid aan de orde gesteld 
gezien hebben. Friedl heeft zich duidelijk in 
zijn onderwerp verdiept, de historische ont-

wikkelingen zorgvuldig onderzocht en zo iets 
over de kwade kant van de machtige Duit-
se industriëlen getoond. Een vergelijking met 
recente Nederlandse zaken als de bouwfrau-
deaffaire, topsalarissen en onwaarschijnlijk 
hoge bonussen is vrij gemakkelijk te trekken. 
Desalniettemin is Wolf von Amerongen, did he 
commit bankruptcy offences? een film die – 
mede vanwege zijn lengte – de toeschouwer 
vraagt om geduldige inleving en actieve plaat-
sing van de beelden in de context van het ver-
telde verhaal. De feiten zijn hard, de beelden 
zijn open en laten, net als Operation Invert, 
ruimte voor interpretatie. Daarom is het goed 
dat het Shadow Festival juist die ruimte voor 
discussie, overleg van meningen en uitwisse-
ling van interpretaties biedt. n

Operation Invert Verenigde Staten 2003 Regie, scenario, 
camera en productie Tara Mateik duur 12’

Wolff von Amerongen, did he commit bankruptcy offences? 
Duitsland 2004 regie en scenario Gerhard Friedl camera 
Johanna Schilder e.a. geluid Matthias Hirth e.a. productie 
Laura Einmahl en Ivette Löcker duur 73’

In beeld worden de over-
eenkomsten tussen vallen-
de bommen, petrischaal-
tjes met bacterieculturen 
en kruissteken getoond

Stof  tot nadenken
Shadow Festival

Lezing en presentatie
Het Shadow Festival wordt gehouden van 21 t/m 30 novem-
ber in Amsterdam, in de Melkweg, de Uitkijk en het Filmmu-
seum Vondelpark, waarna hoogtepunten te zien zullen zijn 
bij Studium Generale in Groningen, Plaza Futura in Eindho-
ven en Filmhuis Den Haag. Op het festival geeft documentai-
remaker Cherry Duyns een ‘workshop documentairecon-
cept’. De Zwitserse cineast Clemens Klopfenstein 
(Geschichte der Nacht, 1979) geeft een lezing over zijn oeu-
vre.  Meer info via www.shadowfestival.nl.

Alweer voor het zesde jaar krijg het IDFA 
tegenspel van een schaduwfestival. Het 
Shadow Festival benadrukt het belang 
van discussie over de vertoonde films. 

Twee films uit de programmering geven 
daar alle aanleiding toe, door ziektes van 

de moderne maatschappij belichten.
Rebecca Breuer
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melody klaver  monic hendrickx
bart klever stijn koomen  damien hope  hadewych minis

IJswater Films presenteert
in samenwerking met VPRO & Filmfonds

scenario Tamara Bos
gebaseerd op ‘Het Leven Bestaat Niet’ van Hendrickje Spoor

GEPRODUCEERD IN HET KADER VAN ‘DE OVERSTEEK’ MET STEUN VAN DE VPRO, HET NEDERLANDS FONDS VOOR DE FILM, COBO-FONDS, STIMULERINGSFONDS NEDERLANDSE CULTURELE OMROEPPRODUCTIES EN THUISKOPIE FONDS

www.ijswater.nl     www.1morefi lm.com   

10 NOVEMBER IN DE BIOSCOOP

4st

15 nieuwe films
in 14 steden in Nederland

www.f i lmspiege l .net

Het Duitse Film Festival 
10 t/m 23 november 2005

AMSTERDAM         ARNHEM        

BREDA           BORNE

DEVENTER       GRONINGEN        

HEERLEN        HENGELO       

LEEUWARDEN           MAASTRICHT

ROERMOND              S ITTARD

VENLO ZWOLLE
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September 2001 volgde videokunstenaar 
Jeroen Kooijmans het prestigieuze Studiopro-
gramma van P.S.1, de experimentele depen-
dance van het Museum of Modern Art in New 
York. ‘Ik moest mijn vertrek naar New York 
een dag uitstellen omdat ik het niet voor elkaar 
kreeg een kikker te vangen’, schreef Kooij-
mans zorgeloos in het dagboek dat hij destijds 
voor Skrien bijhield. Hij begon aan een vrolijke 
film over mannen met snorren en in een aantal 
Skrien-columns fingeerde hij het dagboek van 
een besnorde New Yorkse politieagent. 
Toen kwam 11 september. En daarna was het 
volstrekt uitgesloten dat Kooijmans zichzelf 
nog in politie-uniform op straat liet filmen en 

fotograferen. Over de drie grootste snordra-
gende groepen in New York (politieagenten, 
brandweermannen en moslims) viel na de 
aanslagen weinig lichtzinnigs meer te melden.
Vier jaar later heeft Kooijmans (‘Ik heb een 
snor omdat mijn vader en mijn opa er ook één 
hadden’) de verwarring waarin hij na 11 sep-
tember terechtkwam, verwerkt in de geestige, 
surrealistische videofilm New York Is Eating 
Me & The Cactus Dance. Van ruim tachtig uur 
opnamen bleven zevenendertig minuten over, 
waarin mannen vertellen over hun snorren 
terwijl wordt ingezoomd op het rare haar tus-
sen mond en neus. In zijn P.S.1-appartement 
aan Lexington Avenue maakt Kooijmans alter-

ego een heftige dans. Onderwijl knipt hij zijn 
haar; van de plukken maakt hij een snor. Door 
het raam op de achtergrond is de skyline van 
Manhattan zichtbaar – zonder de Twin Towers. 
In het laatste beeld staan ze nog fier overeind, 
als Kooijmans, in politieuniform, voor ze langs 
vaart.

Meer info en bestellen: www.jeroenkooijmans.com

Andere aanraders 
Moving Targets – video en installatiewerk van Erwin Olaf,  
van 5 november t/m 4 december in het Nederlands Instituut 
voor Mediakunst – Montevideo Time Based Arts in  
Amsterdam. www.montevideo.nl
Yang Fudong. Recente films en video’s, t/m 15 januari in het 
Stedelijk Museum CS in Amsterdam. www.stedelijk.nl

Snorren na 9/11
New York Is Eating Me & The Cactus Dance

Buiten  de Bios

28 Skrien november 2005
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‘Een van de meest onontkoombare affiches van de 
afgelopen jaren: je pikt het nog op als je er met de TGV 

langs suist’, oordeelde de jury over Frank Kampes’ 
poster voor Theo van Goghs 06/05.  Op het Nederlands 

Film Festival kreeg Kampes daarom de vijfde Skrien 
Afficheprijs.  Jan Pieter Ekker

Skrien
afficheprijS 

2005

Een meeslepende
paranoia -thriller, die in de

vorm doet denken aan
Oliver Stones

overdonderende JFK...
(Volkskrant)

De jury van de Skrien Afficheprijs beoordeelde meer dan vijftig affiches en acht 
teaseraffiches. Dat zijn er meer dan ooit. Maar over de kwaliteit was de jury over 

het algemeen minder te spreken. ‘De ontwerpen maken een gemakzuchtige 
indruk; verbeelding, creativiteit en durf zijn meestal afwezig. Het lijkt vaak of 

geprobeerd is de hele film op de poster weer te geven, in plaats van de essentie.’
Volgens de jury (marketingdeskundige Paul Verstraeten, ontwerper Lex Reits-

ma, filmmaker Mark de Cloe, Ketelhuis-directeur Alex de Ronde en de coauteur 
van de maandelijkse afficherubriek in Skrien, Bastiaan Anink) heeft Kampes 
goed ingezien hoe herkenbaar het onderwerp is van 06/05, waardoor hij zich 

kon beperken tot een grafische impressie van het silhouet van Pim Fortuyn in 
sobere, maar scherpe contrasten: zwart en (bloed)rood. ‘Het affiche is boven-
dien geslaagd als referentie aan de iconografie van misdaad en thrillers in de 

jaren vijftig en zestig.’
‘Less is more’, omschrijft Kampes zijn aanpak. ‘Ik heb gekozen voor een soort 

007-vormgeving, met een contour en weinig kleuren.’ Voor Tiscali maakte Kam-
pes eerst de website van 06/05, waarop de setreports en het videodagboek van 
Theo van Gogh stonden. Vervolgens werd hij ook gevraagd voor het affiche. ‘Ik 
ben begonnen met het woordbeeld. Al snel had ik het idee om van een van de 

nullen in de datum een schietschijf te maken.’ Vervolgens ging hij op zoek naar 
een kenmerkende vorm van het hoofd van Pim Fortuyn. ‘Omdat ik tussen al het 
LPF-spul niet één foto kon vinden die in alle opzichten geschikt was, heb ik een 

aantal portretten van Pim gecombineerd.’
Kampes maakte twee affiches: één voor Tiscali voor de internetrelease en een 

paar maanden later een variant voor distributeur Inspire Pictures. ‘De eerste 
poster was een beetje een haastklus. Toen de film in de bioscoop uitging, heb-
ben we nog het een en ander kunnen fine-tunen. De acteurs staan er nu op, en 

een wervende quote uit de krant, om maar zo veel mogelijk mensen naar de 
bioscoop te krijgen.’ 

06/05 is het eerste filmaffiche dat Kampes maakte. Toch heeft hij in alle vrijheid 
kunnen werken. ‘Tiscali was direct tevreden. Theo van Gogh heeft het affiche 
helaas niet meer kunnen zien. Wel de vormgeving van de website, in dezelfde 

heldere stijl. Daar was hij heel tevreden over.’

Minder is meer
Frank Kampes wint vijfde Skrien Afficheprijs met 06/05
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De dvd Schetsen voor het affiche.

Uitreiking Skrien afficheprijs door René Mioch en Alex de Ronde
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De nominaties
film Guernsey ontwerp Bart Oppenheimer en Nanouk Leopold distributie 1 More Film juryrapport ‘Vrouwelijk naakt is opvallend en verkoopt. Maar 
het beeld van een naakte vrouw dat het affiche van Guernsey siert, kan niet worden gediskwalificeerd als een goedkope marketingtruc. Het is een 
mooie foto met veel tegenlicht, die vooral kwetsbaarheid uitdrukt, als een blad met nerven dat je tegen het licht houdt, en de atmosfeer van de film 
uitdrukt. De foto is in harmonie met de warme grijze kleur van de grafische toevoegingen op het affiche.’

Het affiche van Nanouk Leopolds vorige film Îles flottantes (2001), gemaakt door Brat Ljatifi, werd bekroond met de eerste 
Skrien Afficheprijs. Toch maakte ze Guernsey samen met Bart Oppenheimer, een oude kennis die eerder de poster maakte voor 
haar examenfilm Weekend (1998). ‘Bart is heel goed in de details. We hebben uren zitten pielen met verschillende lettertypen, 
de spatiëring van de credits en de kleur van het blok waar de titel in staat.’ Tara Fallaux maakte de foto, die volgens Leopold het 
beste het verhaal van de film vertelt. ‘Het contrast tussen het kwetsbare lichaam en de harde ruimte, alles zit erin.’ Op de foto 
stond ook het kleine rode beestje dat Anna wegneemt van de man in Egypte. Dat leek Leopold een leuk idee. ‘Het is een soort 
geheim in de film.’ Maar toen de foto’s klaar waren, vond ze dat het beestje te veel nadruk kreeg en werd besloten het weg te 
poetsen.

film Paradise Girls ontwerp Seiko Kohjima Di distributie 1 More Film juryrapport ‘De jury waardeert de elegantie en sfeer van het beeld en de belet-
tering, die goed aansluiten bij de titel van de film. De combinatie is uitdagend: je wilt weten wat deze meiden meemaken; hoe ziet hun paradijs eruit?’

Het affiche van Paradise Girls werd ontworpen door Seiko Kohjima Di, de vrouw van regisseur Fow Pyng Hu. Zij leerden elkaar 
kennen toen ze beide grafisch ontwerpen studeerden aan de Rietveld Academie. Toen ze het affiche maakte, zat Kohjima in Tokio, 
terwijl Fow Pyng Hu in Amsterdam was. De communicatie verliep voor het grootste deel per e-mail. ‘Dan is het makkelijk elkaar 
te beledigen, omdat je de achtergrond van beslissingen niet kent. Daarbij komt dat wij allebei nogal eigenwijs zijn.’
De foto van de drie paradijselijke meisjes is speciaal voor het affiche gemaakt, door still-fotograaf René de Haan. Omdat de zon 
al aan het zakken was, had hij maar weinig tijd om iets uit te proberen. Het was de bedoeling dat er palmbomen, strand en een 
ondergaande zon op het affiche zouden komen, maar de foto is gemaakt terwijl de meiden ergens op de achtergrond stonden te 
wachten.  
De nominatie voor de afficheprijs was een schrale troost voor Fow Pyng Hu. Vanwege een conflict tussen producent Motel en 
het filmfestival was Paradise Girls niet te zien in Utrecht, waardoor hij niet in aanmerking kon komen voor de Gouden Kalveren. 

‘Toen de poster af was, vertelde ik Seiko dat ze in Utrecht jaarlijks een prijs weggeven voor de beste filmposter, en dat zij die dit 
jaar kon gaan ophalen. Ach, een nominatie is ook best mooi.’

film Viktor & Rolf: ‘Because We’re Worth It ontwerp Christiaan de Rooij distributie Submarine juryrapport ‘Viktor en Rolf zoals ze zich zelf wensen te 
presenteren: zelfverzekerde mannen van de wereld die zich niet schamen voor hun succes. De essentie van het filmportret, het spel met hun imago, 
wordt in het affiche op niet mis te verstane wijze aangekondigd. De belettering is bescheiden omdat het affiche niet was bedoeld voor de straat, maar 
enkel voor de foyers van de filmhuizen waar de documentaire werd vertoond.’

Viktor & Rolf is geproduceerd en (bescheiden) gedistribueerd door Submarine. Omdat het affiche alleen in de filmhuizen hangt 
waar de film wordt vertoond, kan het volgens ontwerper Christiaan de Rooij allemaal wat voller en rommeliger. ‘Je hoeft alles 
niet in drie seconden te bevatten.’ In het midden van de poster staat een variant op het logo van Viktor en Rolf: een ‘v’ en een ‘r’ 
met een krul erin en het &-teken. Het zijn typografische elementen die ook in de film zitten. Voor de film maakte De Rooij de 
teksten en animaties van foto’s. ‘Om alles zo veel mogelijk in dezelfde stijl te houden, heb ik vervolgens ook de poster maar 
gemaakt.’
De foto op het affiche is van Anuschka Blommers en Niels Schlumm, die veel foto’s van het duo hebben gemaakt. ‘Omdat we een 
beperkt budget hadden, moesten we kiezen uit bestaand materiaal. Deze foto vertelt het verhaal van de documentaire het beste. 
Op het bed liggen opengeslagen tijdschriften over hun werk van het afgelopen jaar. Daar doen ze het allemaal voor.’

Vijf Jaar Skrien Afficheprijs
De Skrien Afficheprijs wordt sinds 2001 jaarlijks door een vakjury toegekend aan het best vormgegeven 
filmaffiche van het voorbije seizoen. Skrien heeft deze prijs in het leven geroepen om een onderbelicht 
onderdeel van filmpromotie naar een hoger peil te brengen. De prijs bestaat uit een wisseltrofee (een 
ingelijst origineel van Ton Leesers afficheklassieker (Jonge harten uit 1936) en een selectie afficheboe-
ken en dvd’s.
Eerdere winnaars waren achtereenvolgens Brat Ljatifi voor zijn affiche van Îles flottantes, Michael van 
Randeraat voor Minoes, Gijs Kuijper voor Van God los en vorig jaar Alex van Warmerdam voor Grimm.

Skrien
afficheprijS 

2005 Een meeslepende
paranoia -thriller, die in de

vorm doet denken aan
Oliver Stones

overdonderende JFK...
(Volkskrant)
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In haar films duurt het meestal lang voordat 
de connectie tussen personages duidelijk is. 
Waarom Nenette et Boni (1996) zo’n moeilijke 
relatie hebben en wat daarbij de rol van de 
bakker en zijn vrouw is, vertelt de Franse 
regisseur Claire Denis (Parijs, 1948) nauwe-
lijks. Eigenlijk is alleen de one night stand 
van Vendredi soir (2002) eenduidiger. Een 
vrouw ontmoet een man, ze zijn tijdelijk tot 
elkaar veroordeeld, de erotiek knalt van het 
doek, uiteraard duiken ze met elkaar een 
smoezelig Parijs’ hotelletje in en dat was dat. 
Zo’n beetje. Want gebeurde het echt, of was 
het de fantasie van de vrouw? Of van de man? 
Was het allemaal niet net te mooi? 
Denis’ films kun je als echte filmhuisfilms 
typeren. Toch zijn ze in Nederland vaak zelfs 

dat niet. Nog niet de helft van haar speel-
filmoeuvre werd door Nederlandse distribu-
teurs aangekocht. J’ai pas sommeil (1994), 
Nenette et Boni, S’en fout la mort (1990) en 
nu L’intrus (2004) – zeker niet de makkelijk-
ste film in het rijtje. Het Filmmuseum besloot 
tot een retrospectief. 

Wand vol bloed
Beatrice Dalle loopt volledig opgefokt door 
een kamer met een wand vol bloed. Ze heeft 
dat zojuist zelf aangericht omdat er een vam-
pierhart in haar schuilt. Hoe ze ook treurt om 
haar daden, haar lusten blijken altijd sterker. 
Met een lichaam en ogen vol geilheid heeft ze 
een jongen zo ver gekregen haar te bevrijden 
uit een kamer waar ze beter in had kunnen 

 Retrospectief  Claire Denis

Puzzels die nooit   helemaal passen

In elkaar gevlochten lichamen, 
onderhuidse agressie en langzaam 

op gang komende verhalen. Het 
Filmmuseum besteedt in retro-

spectief aandacht aan het oeuvre 
van de Franse filmmaker Claire 

Denis, zodat haar films in context 
bekeken kunnen worden. Met als 

voorlopig hoogtepunt een technisch 
bewijs voor haar vermogen te  

choreograferen. 
Gerlinda Heywegen
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blijven. Hoewel de jongen voor zijn besluit 
kortstondig iets terugkrijgt, kost het hem zijn 
leven. Dat Dalle weinig van hem heel laat, 
toont Denis in Trouble Every Day (2001) expli-
ciet. Ze neemt de tijd voor die misselijkma-
kende scène. De film werd in Cannes vanwege 
het gewelddadige karakter behoorlijk uitge-
jouwd. Toch is de scène een typische Denis. 
Het lichamelijke staat voorop, als altijd. De 
regisseur laat Dalle de jongen ‘opvreten’ en 
zit daar met de camera bovenop. Zo dichtbij is 
de camera dat je vaak niet ziet wat er precies 
gebeurt, naar welk stuk lichaam je kijkt.
In Beau travail (1999) levert die stijl bijzonder 
homo-erotische scènes op. Ook in Chocolat, 
Denis’ eerste film uit 1988, worden mensen 
in stukken gehakt, onthecht daardoor, met 

camera en montage. En in L’intrus krijgt 
iemand letterlijk een nieuw hart, maar is een 
nieuw leven evengoed ver weg. Stukken lijf, 
letterlijk en figuurlijk.
Denis heeft bijna altijd blanke en zwarte 
acteurs in haar films. In Chocolat en Beau 
travail, omdat beide films in Afrika spelen. 
Lang lijkt het in Chocolat alsof de blanken, 
vooral Aimée, de kern van de film zijn. De 

zwarten dienen, ook het gezin van Aimée. 
Maar Protée, de zwarte hoofdbediende, maakt 
uiteindelijk het verhaal, alleen maar door 
er te zijn. Zijn fysiek maakt indruk op de 
vrouwen, tot het dochtertje van Aimée toe, 
en op de mannen die zich door hem bedreigd 
voelen. Wanneer Protée ergens de gordijnen 
’s nachts dichtdoet, zit iemand ineengedo-
ken op de grond, vlak bij hem. Het lijkt het 
dochtertje, zo klein is ze. Heel even wordt 
onderhuidse erotiek, bijna constant aanwezig 
in Denis’ films, expliciet wanneer de kleine 
gedaante Protée’s been pakt en streelt. Als 
hij dat stopt, is pas zichtbaar dat het Aimée 
is, niet haar kind. Aimee’s verlangen toont 
Denis alleen op dat moment in daden. En ze 
vertelt nog iets, namelijk over erotiek tussen 

 Retrospectief  Claire Denis

Puzzels die nooit   helemaal passen

Zo dichtbij is de  
camera dat je vaak 
niet ziet naar welk 
stuk lichaam je kijktt
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een volwassene en een kind, hoe subtiel ook, 
door die ene streek over dat zwarte been. De 
film is dan al bijna tegen zijn einde, vaak het 
moment waarop Denis toeslaat en het geduld 
van haar kijkers beloont met een samenkomst 
van puzzelstukjes die nooit helemaal passen 
maar desondanks een fraai geheel vormen.

Geen vuisten
In  homo-esthetiek worden lichamen beju-
beld, vaak met een deel dat voor het geheel 
staat. Wanneer een triceps even aanspant 
en het accent erop ligt, het licht erop valt. 
Wanneer een blik vol ondoorgrondelijkheid 
geladen wordt en er gemonteerd wordt naar 
kortgeschoren hoofden en dezelfde ondoor-
grondelijke blik in die gezichten. Een meer-
duidigheid die doorgaans pas ontstaat als alle 
vrouwen verdwenen zijn. Wanneer liefde pas 
echt pijn doet en een superieur als in Beau 

travail (gespeeld door Denis Lavant) al in 
voice-over het probleem van de komst van 
de mooie jongen (Grégoire Colin) aankondigt 
als iets wat niet meer op te lossen is. Welke 
last heeft hij van de jongen? Lavant voelt 
alleen maar en de ander daardoor ook. Het 
hele legioen is zich bewust van de aantasting 
van de macht, ook al blijven ze als gepro-
grammeerd over de stormbaan rennen. De 
onvermijdelijke confrontatie tussen Lavant 
en Colin – natuurlijk tegen het einde van de 
film – levert pure choreografie op, hyperes-
thetisch. Geen vuisten. Voeten zoeken waar 
ze neer moeten komen, spieren worden aan-
gespannen vioolsnaren. Als Denis dan geen 
letterlijke seks wil tonen, dan is dit de seks 
van Beau travail, net zo erotisch geladen als 
in Vendredi soir maar nog mooier omdat het 
problematisch is.
De meeste films van Denis zijn vrij stil. Alsof 

het beeld de zintuigen voldoende prik-
kelt. Beau travail heeft een basgitaar op de 
geluidsband, maar zo ver weggedraaid dat die 
meer voelbaar dan hoorbaar is. Het bepaalt 
voor een groot deel de nooit tot uitbarsting 
komende sfeer. In Nenette et Boni werkt ze 
met de band Tindersticks, net als in Trouble 
Every Day. Hun melancholieke, pathetische 
muziek drukt op je stemming. In haar docu-
mentaire Vers Mathilde (2005), over de Franse 

L’intrus, de nieuwste film 
van Claire denis, is geba-
seerd op het gelijknamige 
boek van de filosoof Jean-
Luc nancy. ook de schil-

derijen van Gauguin en het 
boek in the south seas van 

Robert Louis stevenson 
dienden ter inspiratie. 
toch is het uiteindelijk 
meer een emotionele 

dan een intellectuele film 
geworden.

Marie-Claire Melzer

Claire Denis (1948) werd in Parijs 
geboren, maar groeide op in Afrika. 
Haar vader was ambtenaar in het 
koloniale systeem. Hij veranderde 
iedere twee jaar van post, waardoor 
het gezin in verschillende landen 
woonde. In 1962 keerde Denis terug 
naar Frankrijk. Ze studeerde film 
aan het Institut des Hautes Etudes 
Cinematographiques. Vanaf 1971 
werkte ze als regieassistente voor 
Costa-Gavras, Jacques Rivette, Jim 
Jarmusch en Wim Wenders. In 1988 
maakte ze haar regiedebuut met het 
autobiografische Chocolat, geba-
seerd op haar jeugd in Afrika. Met het 
veelgeprezen film Beau travail (1999), 
over soldaten in het vreemdelin-
genlegioen in de Republiek Djibouti, 
volgde de internationale doorbraak. 
Naast speelfilms heeft Denis ook een 
aantal korte films en documentaires 
gemaakt. Haar stijl kenmerkt zich 
door een beeldende, intu tieve manier 
van vertellen, met weinig dialogen 
en een non-narratieve, associatieve 
montage. Terugkerende thema’s 
zijn de sensualiteit van het menselijk 
lichaam en de spanningslijn tussen 
(seksueel) verlangen en geweld. Ver-
der gaan haar films vaak over mensen 
die zich, om wat voor reden ook, aan 
de rand van de samenleving bevinden. 
Deze thema’s komen allemaal mooi 

samen in Denis’ meest recente film, 
L’intrus (De indringer).

Harttransplantatie
Intrus betekent niet alleen ‘indringer’, 
maar staat ook voor een harttrans-
plantatie. Een van de inspiratiebron-
nen voor L’intrus was het gelijknamige 
boek van de filosoof Jean-Luc Nancy, 
over de harttransplantatie die hij 
zelf onderging. Nancy verwondert er 
zich in de roman over hoe een hart-
transplantatie het leven verbindt met 
geweld en dood, immers, het nieuwe 
hart is afkomstig van een overledene. 
En bovendien is er de paradox van een 
levensreddende ingreep die tegelijker-
tijd een aanslag op het eigen lichaam 
is. Dat gegeven heeft Denis in haar 
film verder uitgewerkt. Het verhaal 
draait om Louis Trebor (Michel Subor), 
een getroebleerde man van middelba-
re leeftijd met een schimmig verleden. 
Hij woont met een vriendin (Bambou) 
in een berghut nabij de Frans-Zwit-
serse grens. Ook heeft hij een zoon 
(Gregoire Colin), die hij echter nau-
welijks ziet. Trebor is hartpatiënt en 
ondergaat een operatie om een nieuw 
hart te krijgen. Na de operatie vertrekt 
hij naar Korea. Daar laat hij een schip 
bouwen om mee naar Tahiti te varen, 
om de zoon op te zoeken die hij daar 
heeft verwekt. Naast het boek van 

Nancy dienden ook de schilderijen van 
Gauguin uit diens periode op Tahiti 
en Robert Louis Stevensons roman 
In the South Seas (1896) ter inspira-
tie. Ook bevat L’intrus beelden van 
de nooit voltooide avonturenfilm Le 
reflux (1965) van Paul Gegauff, die zich 
afspeelt op Tahiti en waarin een dertig 
jaar jongere Michel Subor te zien is. Al 
deze invloeden heeft Denis verwerkt 
tot een droomachtige, raadselachtige 
film, waarbij (bewust) vele vragen 
openblijven.
Door de spaarzame dialogen, de vele 
personages die zonder uitleg worden 
opgevoerd en de montage die steeds 
naar verschillende locaties en tijden 
springt, is L’intrus geen eenvoudige 
film om te volgen. Na afloop van ver-
toning van de film tijdens het jaarlijkse 
‘Rendez-vous with France’-program-
ma in het Walter Reade Theatre in 
New York, had iemand uit het publiek 
verontwaardigd aan Claire Denis 
gevraagd waar de film in godsnaam 
over ging. Denis reageerde daarop 
met een laconiek: ‘Ach, mijn films zijn 
niet vreselijk intellectueel. L’intrus 
is als een boot die over de oceaan 
zwerft.’

Popmuziek
Op het filmfestival van Rotterdam 
sprak Denis over haar film. Het 
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Filmografie 
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1988 
Chocolat

1990 
S’en fout la mort 

1994 
J’ai pas sommeil 

1994 
US Go Home 

1996 
Nenette et Boni 

1999 
Beau travail 

2001 
Trouble Every 

Day 
2002 

Vendredi soir 
   

Denis’ oeuvre bouwt 
langzaam tot een 
organisch geheel van 
lichaam, agressie en 
sluimerende verhalen



choreografe Mathilde Monnier, kiest Denis 
voor verschillende liedjes van PJ Harvey. 
Haar enige bemoeienis met Monniers werk 
voor de film betreft die inbreng. Zoekend en 
associërend beweegt Monnier zich in haar 
studio op Harvey’s kreten. Kreten die vaak 
voortkomen uit onbegrip, woede en passie en 
eigenlijk altijd de liefde betreffen. Roman-
tiek kan je het ook noemen. Denis registreert 
dat als in een documentaire. Andere keren 
bewerkt ze Monniers lichaam zoals ze dat 
bij haar acteurs doet. In beide vormen blijkt 
Monniers enorme gevoel voor muziek, maar 
meer nog toont het Denis’ kunst om choreo-
grafieën te maken. Vers Mathilde is daarvoor 
bijna een technisch bewijs.

Organisch
Denis’ oeuvre bouwt langzaam tot een 
organisch geheel van lichaam, agressie en 

sluimerende verhalen. Die verhouden zich 
moeilijk tot hun omgeving, of dat nu de vele 
landschappen in L’intrus zijn of de stenen 
van Parijs in J’ai pas sommeil. Tussen het 
beton lijken haar films concreter. Lijken. 
In J’ai pas sommeil rijdt een auto langzaam 
door een Parijse straat en volgt een man 
op het trottoir. Het kader is zo groot als de 
voorruit. Verlekkerd kijken twee mannen 
naar die zwarte man, die regelmatig in tra-
vestie verschijnt. 
Tegelijk is hij de seriemoordenaar van het 
arrondissement waar de film zich afspeelt. 
Zij zijn van de politie. Stads filmt Denis 
dat. De camera richt zich op de auto, en op 
de man op straat. Maar huizen en winkels 
kunnen niet verhullen dat het om jacht en 
prooi gaat. Wie wie is, blijft onduidelijk. Die 
dubbelzinnigheid is minder fel dan in de 
natuur. Daar moet Denis’ montage nog meer 

associëren en haar camera jagen, schokken, 
als een opgejaagd dier aanvoelen. En hoe 
ondoorgrondelijk is dan Grégoire Colins blik 
in Nenette et Boni? Ergens in de film, zit-
tend in zijn flat, kijkt hij recht in de camera, 
zomaar even. Denis haalt je uit zijn verhaal 
en confronteert je keihard met zijn blik. Er 
gaat een wereld van geweld en onvermogen 
achter schuil. Net zo intens tussen vier 
muren als in het open veld.

Retrospectief
L’intrus wordt op 27 oktober uitgebracht in 
Filmmuseum en Plaza Futura, het retrospec-
tief vindt plaats in dezelfde theaters van  
27 oktober t/m 16 november. Een selectie 
uit het retrospectief is in de daaropvolgende 
maanden te zien bij andere vertoners in 
Nederland. Voor meer informatie  
www.filmmuseum.nl.  n

gesprek kwam op popmuziek, volgens 
Denis haar belangrijkste inspiratie-
bron. ‘Toen ik een jong meisje was, 
wilde ik Eric Burdon van The Animals 
zijn! Ik vond ze helemaal te gek.’ Deze 
fase in haar leven heeft ze verfilmd in 
US Go Home (1994), een vrolijke tele-
visiefilm over twee tienermeisjes op 
zoek naar vertier. Vergeleken daarbij 
is L’intrus een behoorlijk sombere 
film. Denis: ‘Ja, US Go Home is een 
muzikale komedie over mijn eigen 
jeugd. Maar als ik US Go Home op mijn 
vijftiende had gemaakt, was het vast 
een tragedie geworden. De puberteit 
is nu eenmaal voor iedereen een pijn-
lijke fase. Pas als dingen voorbij zijn, 
kun je erom lachen. De hoofdpersoon 
uit L’intrus staat heel dichtbij. De film 
begint met beelden van het lichaam 
van Michel Subor – geen jong lijf, 
maar een oud, gebruikt lichaam. Hij 
hijgt tijdens het fietsen, zijn lichaam is 
in slechte conditie. De film gaat over 
ouder worden. En ouder worden vind 
ik helemaal niet grappig! Op zich zou 
je hier ook best een ironische film 
over kunnen maken, maar dat is niet 
de stemming waarin ik verkeer. En je 
kunt een film die je maakt nu eenmaal 
niet losweken van je stemming.’ 
Louis Trebor ondergaat een hart-
transplantatie. Een metafoor? ‘Het 
hart is symbool voor liefde. De man 

in de film zoekt naar liefde, maar 
ziet helemaal niet dat hij deze allang 
heeft. Hij is eigenlijk heel ego stisch. 
Hij gaat op zoek naar zijn zoon op 
Tahiti, maar zijn vriendin en zoon in 
Frankrijk laat hij in de steek. In die 
zin lijkt hij weer niet op mij, het is een 
onsympathieke man.’

Indringers
De film werkt op verschillende 
manieren het thema van de intrus uit. 
Er is de harttransplantatie, het bin-
nendringen van een vreemd hart in 
het lichaam, en het huis van de man 
wordt binnengedrongen door een 
inbreker. Maar er is ook het liefdevolle 
‘binnendringen’ van zijn zoon bij diens 
vrouw (Florence Loiret) tijdens een 

vrijpartij. Trebor laat geen indringers 
in zijn leven toe. Dat gegeven wordt 
heel plastisch verbeeld in een scène, 
waarin Trebor na het bedrijven van de 
liefde met zijn vriendin abrupt opstaat. 
In het volgende shot zien we hem de 
inbreker betrappen, waarna hij deze 
de keel doorsnijdt. Echter, of de twee 
scènes werkelijk in chronologische 
volgorde staan, is niet zeker. Wellicht 
is hier sprake van Denis’ associatieve 
montage. ‘Binnendringen is noodza-
kelijk voor het leven, maar het kan 
nooit zacht zijn, het is altijd schok-
kend, je bent er bang voor. Net als de 
harttransplantatie. Die is pijnlijk en in 
zekere zin gewelddadig, maar nood-
zakelijk om te blijven leven. Nancy 
schrijft op een gegeven moment: 
misschien heb ik wel het hart van een 
zwarte vrouw gekregen. Maar een 
leven zonder indringing of indringers 

is onmogelijk.’
In de beelden van Tahiti komen de 
schilderijen van Gauguin tot leven. 
De camera filmt lokale schoonheden 
tegen het groene decor van het eiland. 
‘Voordat ik de film begon te draaien, 
heb ik drie maanden door de Stille 
Zuidzee gereisd, per boot ging ik van 
eiland naar eiland. Tahiti ziet er para-
dijselijk uit. Maar het is een bedrieglijk 
paradijs, verzonnen door schilders en 
zeelui. In feite is het leven er zwaar. De 
mensen zijn overgeleverd aan de oce-
aan. Als die grijs is, is hun stemming 
dat ook. Er is geen ontsnappen aan. 
Het is erg overweldigend, te overwel-
digend voor mij. Hier kun je wel eens 
zwak zijn, daar niet. De mensen zijn 
allemaal erg sterk. Tegelijkertijd is er 
een bepaalde saamhorigheid, op een 
heel praktische manier. In de film kan 
Trebor zijn zoon niet vinden. Misschien 
bestaat hij wel niet. Maar de dorpsbe-
woners willen hem aan een zoon hel-
pen en trommelen gewoon een aantal 
kandidaten op. Zoiets zou daar in het 
echt ook kunnen gebeuren.’

L’intrus is vanaf 27 oktober te zien in Filmmuseum 
Cinerama in Amsterdam en in Plaza Futura in 
Eindhoven.

L’intrus  Frankrijk 2005 regie Claire Denis scenario 
Claire Denis en Jean-Pol Fargeau camera Agnes 
Godard montage Nelly Quettier geluid Jean-Louis 
Ughetto productie Humbert Balsan duur 130’ met 
Michel Subor, Gregoire Colin, Beatrice Dalle
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Het werk van de Poolse filmauteur Krzysztof Kieslowski, succesvol en 
populair toen het werd uitgebracht, is tien jaar na zijn dood zo goed als ver-
geten. Maar niet getreurd: films van hedendaagse regisseurs laten zien dat 

Kieslowksi een blijvende invloed heeft gehad op de manier waarop wij de 
werkelijkheid zien. Gerwin van der Pol

Het vergeten oeuvre van Krzysztof Kieslowski
Een tweede kans
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Krzysztof Kieslowski besloot tien jaar geleden 
met pensioen te gaan, en overleed korte tijd 
later. Een onverwacht einde van een succes-
volle en populaire filmauteur. Dit jaar wordt 
met een retrospectief op zijn oeuvre terug-
gekeken. Zijn films zijn nog even belangrijk 
als ze altijd geweest zijn, en op geen enkele 
manier verouderd.
Maar waar het in de hoogtijdagen begrijpelijk 
was dat zijn films zo’n enthousiast onthaal 
kregen, is het anno 2005 onbegrijpelijk dat 
Kieslowski totaal vergeten lijkt te zijn. 
Kieslowski begon op de filmschool van Lodz in 
Polen, waar hij documentaires leerde maken. 
De keuze voor documentaires was onontkoom-
baar: door het politieke klimaat (de dictatuur 
van het communisme) voelden filmmakers 
zich geroepen de misstanden ter discussie te 
stellen. Kieslowski’s documentaires tonen de 
alledaagse werkelijkheid van mensen; en hoe 
ellendig die werkelijkheid ook was, ze tonen 
de mens in alle waardigheid. In dezelfde mate 
waarin de mensen in Kieslowski’s documen-
taires hun waardigheid herwinnen, wordt de 
destructieve kracht van de overheid op deze 
mensen akelig voelbaar, zonder dat de docu-
mentaires ook maar een moment een directe 
aanval op de overheid bevatten. 

Stap naar fictie
Even onontkoombaar als Kieslowski’s keus 
voor documentaires was zijn overstap naar 
fictie: het ‘vastleggen van de werkelijkheid 
zoals die is’ bleek veel te omslachtig, hij miste 
dat moment meer dan eens (camera stuk, film 
geconfisceerd, beïnvloeding van de werkelijk-
heid door de aanwezigheid van een crew). En 
dus koos hij ervoor fictiefilm te gaan maken, 
om daarmee veel effectiever de werkelijkheid 
vast te leggen.
Bij die overstap naar fictie werd hij geholpen 
door Krzysztof Piesiewicz, die als advocaat 
goed wist hoe de werkelijkheid er voor mensen 
uit zag. Kieslowski wist wat hij wilde uitdruk-
ken, Piesiewicz bedacht alledaagse situaties, 
en Kieslowski vertaalde dat naar filmbeelden.
Die herkenbaarheid van personages als bijna 
‘echte mensen’, het feit dat hun alledaagse 
leven zo veel ‘waarde’ bleek te hebben, zonder 
dat ze daarvoor Hollywoodse heldendaden 
hoefden uit te halen, verklaart de immense 
populariteit van Kieslowski’s films. Ook waar-
deerden de toeschouwers dat ze serieus wer-
den genomen. Ook al is in elke film duidelijk 
waar het verhaal over gaat, de toeschouwer 
krijgt genoeg kansen zelf andere betekenissen 
toe te kennen en alternatieve lezingen van de 
film te maken. Zo zijn Kieslowski’s titels in 
alle eenvoud mysterieus: Trois couleurs: 
Bleu (1993), Blanc (1994) en Rouge 
(1994) zijn films waarin die kleuren 
het beeld bepalen, maar tegelijker-
tijd zouden ze voor de Franse drie-
kleur kunnen staan, of voor ‘vrijheid, 
gelijkheid en broederschap’.

Maar Kieslowski’s films zijn om een andere 
reden zo bijzonder. Kieslowski is de schakel 
tussen de klassieke (Hollywood-)film en de 
moeilijke artfilm. Of nog extremer: tussen Hol-
lywood en Tarkovski. Waar Andrej Tarkovski 
(hoe geweldig ook) ondoorgrondelijke films 
produceerde, en de klassieke film juist te 
weinig vragen overlaat aan de toeschouwer, 
creëerde Kieslowski een filmvorm met het 
goede van beide: de diepzinnigheid en visuele 
schoonheid van Tarkovski, en de helderheid 
van Hollywood. Daarmee waren zijn films voor 
iedereen toegankelijk en bewonderenswaardig.

Alles gebeurt vaker
De belangrijkste aanwijzing om het oeuvre van 
Kieslowski te begrijpen is nog nooit vermeld: 
alles gebeurt vaker. Niet alleen in Przypadek 
(Blind Chance, 1987), waarin dezelfde basissi-
tuatie drie keer een andere afloop krijgt, maar 
ook in Spokoj (The Calm, 1980), waar het per-
sonage uit Amator (1979) – weliswaar onder 
een andere naam – de kans krijgt om niet in 
dezelfde fouten te vervallen. En het verhaal 
van La Double Vie de Véronique (1991) (dat 
zelf al gaat over twee identieke personages die 
een andere beslissing nemen) komt in korte 
vorm ook voor in deel negen van de Dekalog-
serie (1988-1989). Dat maakt niet alleen dui-
delijk dat het in het leven gaat om het maken 
van een goede beslissing (en het herkennen 
van het moment waarop je die beslissing moet 
nemen), het zegt ook iets over Kieslowski’s 
humanisme: het leven is niet ‘alles of niets’, 
maar hij geeft de mensen een tweede kans, na 
eerder gemaakte fouten. 
Zo gold het ook al voor zijn vroege documen-
taires, zelfs de mensen die in de werkelijkheid 
niets van hun leven wisten te maken, kregen 
op het filmdoek alsnog een tweede kans om 
zichzelf te zijn. 
En waar Piesiewicz cases van zijn cliënten 
gebruikte als model voor zijn scenario’s, en 
het leven van die cliënten in Kieslowski’s films 
opeens van grote schoonheid werd, zo maakte 
Kieslowski zelf gebruik van zijn levenserva-
ring, die een tweede kans kreeg in zijn films. 
Wat was Kieslowski’s levenservaring? Dat was, 
zoals hij zelf in zijn biografie Kieslowski on 
Kieslowski beschrijft, het zien van films. Als 

vanzelfsprekend gebruikte hij 
alle beelden die hij ooit gezien 
had om ze in zijn eigen films 
een tweede kans te geven. Maar 
zoals het gaat met een leven lang 
films zien, hij wist niet meer uit 
welke films hij onbewust citeerde. 

Een voorbeeld waarvan hij zich 

niet bewust is geweest: in Dekalog 1 (1988) is 
de dood van het jongetje, en de ontdekking 
daarvan door de vader, een exacte copie van 
de openingsscène van Don’t Look Now van 
Nicholas Roeg (1973).
Het gaat er niet om Kieslowski te betichten 
van onorginaliteit, het punt is dat zijn films 
op allerlei manieren hetzelfde aspect tonen: 
het leven gaat door, en in een volgend leven 
komen alle aspecten van het vorige leven 
opnieuw terug. 

Hemel
Er is maar één manier waarop Kieslowski’s 
werk voltooid kon worden: door het in films 
van andere regisseurs voort te laten leven en 
nieuwe kansen te geven. Dat is inderdaad pre-
cies wat er de afgelopen tien jaar is gebeurd: 
meerdere regisseurs maken Kieslowski-films. 
Zo is Sliding Doors (Peter Howitt, 1998) duide-
lijk geïnspireerd door Kieslowski’s Toeval. In 
American Beauty (Sam Mendes, 1999) is het 
opwaaiende zakje even belangrijk als het bij 
Kieslowski zou zijn. Maar de allerbeste opvol-
gers zijn P.T. Andersons Magnolia (1999) (en 
de rest van zijn oeuvre), de films van Julio 
Medem en het oeuvre van Tom Tykwer (die 
zelfs vanwege de evidente overeenkomsten 
een nagelaten filmscript van Kieslowski mocht 
verfilmen, Heaven, 2002). Al deze regisseurs 
delen Kieslowski’s humanisme en zijn ver-
mogen om het alledaagse tot iets magisch te 
verheffen.
We hoeven niet te betreuren dat Kieslowski 
dood en vergeten is, zijn streven om de wer-
kelijkheid op film vast te leggen, heeft zijn 
voltooiing gevonden: zijn films zijn onderdeel 
van onze werkelijkheid geworden. En door 
Kieslowski weten we dat die alledaagse werke-
lijkheid heel bijzonder is. n

Vanaf 9 november presenteren LUX en Pools Podium Nederland 
een retrospectief van Krzysztof Kieslowski, bestaande uit docu-
mentaires, speelfilms en televisiefilms. Het retrospectief is ook 
te zien in Filmhuis Den Haag en het Louis Hartlooper Complex 
(Utrecht). Meer informatie www.poolspodium.nl/indexnl.html

Een tweede kans In Kieslowski’s docu-
mentaires herwinnen de 
mensen hun waardigheid
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Oost-Duitse cinema na    de Wende
Wanneer men bedenkt dat er in Oost-Duits-
land van 1946 tot 1989 meer dan zeshonderd 
bioscoopfilms en achthonderd televisie-
films zijn geproduceerd door de Deutsche 
Film Aktiengesellschaft (DEFA) is het bijna 
onvoorstelbaar dat het Westen daar jarenlang 
zo weinig van heeft meegekregen. Niet alleen 
zijn talloze producties ongezien gebleven, 
ook vele getalenteerde regisseurs, camera-
mensen, dramaturgen en scenarioschrijvers 
hebben voor de westerse filmwereld in feite 
nooit bestaan.
De teloorgang van de Oost-Duitse cinema en 
zijn medewerkers is eigenlijk net zo onop-
gemerkt gegaan. In de periode van 1989 tot 
1993 zijn er circa veertig Oost-Duitse films 
uitgekomen met het DEFA-label. Deze films 
zijn nog gefinancierd met de laatste subsi-
diegelden die beschikbaar waren gesteld door 
de Bondsrepubliek. Geen van deze films had 
hoge bezoekersaantallen of goede kritieken. 
De meeste trokken niet meer dan vijfentwin-
tigduizend bezoekers. Een aantal waarvoor 
het West-Duitse opinieblad Der Spiegel de 
term Totalflop gebruikte. 

Wende
In plaats van de problematische verhoudin-
gen tijdens en na de Wende draaien deze 
films om gebeurtenissen uit het verleden, die 
leidden tot de val van de Muur. Na een perio-
de van veertig jaar waarin kunstenaars had-
den gewerkt onder censuur van de socialisti-
sche partij, leefde nu een sterke behoefte aan 
een openlijke discussie. Samen met het ver-
langen naar een vorm van openheid ontstond 
de behoefte het verleden te verwerken. Deze 
tweeledige wens resulteerde in een terugblik 
op veertig jaar DDR, die zichtbaar werd in de 
films die net na de Wende uitkwamen onder 
DEFA, zoals Der Tangospieler (1991) van 
Roland Gräf.
Gräf is in meerdere opzichten een typische 
Oost-Duitse cineast. Net als veel van zijn col-
lega’s geloofde hij dat films over het heden-
daagse leven nog iets teweeg konden brengen 

in de samenleving. Dertig jaar lang werkte 
hij in twee van DEFA’s grote en bekende 
filmtradities: de antifascistische film en de 
Gegenwart-film. Met het laatstgenoemde 
genre probeerden cineasten op subtiele en 
dikwijls opbouwende wijze kritiek te leveren 
op de maatschappij waarin zij leefden. Veel 
regisseurs in de DDR namen actief deel aan 
debatten of schreven voor vakbladen. Als 
voorzitter van de kunstraad van DEFA pleitte 
Gräf, juist in het laatste bestaansjaar van 
de DDR, voor een toekomst voor DEFA en de 
Oost-Duitse film.

Filmclubs
Omdat de DDR gedurende een lange periode 
geïsoleerd was van het Westen waren grote 
veranderingen aan de Oost-Duitse filmindu-
strie voorbijgegaan. Afgezien van privatise-
ring en decentralisatie, waarmee West-Duitse 
filmmakers al veel eerder te maken hadden 
gekregen, begonnen na de Wende Ameri-
kaanse films de markt te domineren. Wat zich 
in West-Duitsland in veertig jaar had voltrok-
ken, ondervonden Oost-Duitse filmmakers in 
drie jaar.
Naast vele bioscopen vormden honderden 
filmclubs een essentieel deel van de filmcul-
tuur. Ze waren te vinden op middelbare scho-
len, universiteiten, buurthuizen, maar ook 
in bedrijfsorganisaties en sporthallen. In het 

oude systeem konden filmclubprogrammeurs 
bij de staatsdistributie Progress Film Verleih 
voor vijfendertig Mark een film boeken. Na de 
eenwording was dit niet langer mogelijk, aan-
gezien de distributeur zelf ook niet meer door 
de staat werd gesubsidieerd, met als gevolg 
dat een groot aantal filmclubs moest sluiten. 
Net als veel bioscopen, die na de eenwording 
niet aan de westerse eisen voldeden.
Na de hereniging deed de Deutschmark 
zijn intrede in Oost-Duitsland en steeg de 
prijs van een bioscoopkaartje aanzienlijk. 
Het gemiddelde bezoekersaantal zakte met 
veertig procent. Bovendien reguleerde de 
staat in de DDR jarenlang de filmindustrie. 
Dit betekende in de praktijk dat productie, 
distributie en vertoning door één overheids-
orgaan werden geregeld. Vanzelfsprekend was 
een nadeel aan dit systeem dat de overheid 
bepaalde wat er mocht worden uitgebracht, 
maar een groot voordeel was dat de meeste 
filmmakers bij DEFA over een vast contract 
beschikten en op regelmatige basis werden 
uitbetaald. Wanneer een film werd goedge-
keurd, wat in de meeste gevallen zo was, 
dan was een bioscoopvertoning doorgaans 
gegarandeerd. Tijdens de eenwording van 
Duitsland werden honderden mensen die bij 
DEFA werkten ontslagen en op 17 juli 1990 
deed Duitsland afstand van de Oost-Duitse 
Filmindustrie. Samen met DEFA verdween de 

Na de val van de Muur zijn nog zo’n veertig films uitgebracht door de Oost-Duitse productiemaat-
schappij DEFA, die kort daarop werd opgeheven. Ze trokken nauwelijks publiek, maar verbeelden 

wel de Oost-Duitse reactie op de eenwording. Keek het Westen optimistisch vooruit, het Oosten 
blikte maatschappijkritisch terug. Oftewel: Heimat- versus Gegenwart-film. Mila Schlingemann

Heimat en  anti-Heimat

Roland Gräf bij de opnames van Das Haus am Fluss
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Oost-Duitse cinema na    de Wende
automatische productie- en distributiegaran-
tie voor filmmakers, die vervolgens verstrikt 
raakten in het westerse web van fondsen en 
subsidies. Met het sluiten van lokale bios-
copen, theaters en concertplaatsen en de 
introductie van een nieuwe, westerse struc-
tuur veranderde het Oost-Duitse culturele 
landschap fundamenteel.

Verwerking
De wijze waarop de verwerking van het ver-
leden na de Wende in West- en Oost-Duitse 
producties tot uitdrukking kwam, verschilde 
aanzienlijk. Vanuit westers gezichtspunt was 
de voormalige DDR een Heimat, die hun lange 
tijd was ontnomen. De enorme werkloosheid, 
milieuvervuiling, sterk opkomende rechtse 
bewegingen, vervreemding en twijfel ten tijde 
van de Wende kwamen in deze films vrijwel 
niet voor. Ze gaven een geromantiseerd beeld 
van het ‘lang verloren oostelijk deel van het 
land’, met fantasieën over sociale integratie, 
positieve mogelijkheden en voorspoed. De 
DEFA-filmmakers richtten zich daarentegen 
juist op het socialistische verleden. 
Een mogelijke verklaring voor dit verschil 
vormen de tradities van de Heimat-film in 
West-Duitsland en die van de Gegenwart-film 
in Oost-Duitsland. Anders dan in het Oosten 
verscheen na de val van het nazisme in West-
Duitsland maar een beperkt aantal films met 
het antifascisme als alledaags thema. Wel 
verschenen veel films waarin het westelijk 
thuisland, de Heimat, werd geromantiseerd.
De cultuurhistoricus Anton Kaes stelt dat 
deze films een collectieve behoefte vervul-
den. De cinema functioneerde ten tijde van 
Adenauer als een droomwereld, waarin het 
verlangen naar een gezond en rijk Duitsland 
werd verbeeld. Belangrijke thema’s in deze 
films waren geluk en zekerheid. Ze dienden 
een nieuw gevoel van thuisland, Heimat, te 
creëren voor de miljoenen vluchtelingen die 
hun thuis waren verloren. In de jaren vijftig 
boekte de Bondsrepubliek grote economische 
vooruitgang. Het was een tijd waarin hard 

gewerkt werd aan een toekomst die door de 
groeiende welvaart goede vooruitzichten 
bood. Terugkijken naar het verleden zou 
dit vooruitgangsproces slechts stagneren. 
De sterke traditie van het Heimat-thema in 
de West-Duitse filmgeschiedenis blijkt ook 
uit andere perioden met politieke en eco-
nomische onzekerheid. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de films die ten tijde van 
de Wende in de Bondsrepubliek uitkwamen 
wederom een verlangen naar de Heimat illu-
streerden.

Subtiele kritiek
In het oostelijke buurland paste echter de 
verwerking van het nazisme binnen het soci-
alistische gedachtegoed. Zo leek het socia-
lisme in eerste instantie het antwoord op het 
Derde Rijk, maar al spoedig bleek dat de uit-
voering van dit nobele gedachtegoed dezelfde 
dictatoriale vormen aannam als die van het 
nationaal-socialisme. De identiteit van de 
Oost-Duitser was na de Tweede Wereldoorlog 
sterk aangetast, maar de discrepantie tussen 
de theorie en praktijk van het socialisme was 
misschien nog wel desastreuzer. De zoektocht 
naar een identiteit door middel van heden-
daagse thema’s waarin op subtiele wijze kri-
tiek werd geleverd op de uitvoering van het 
socialisme kreeg vorm in de Gegenwart-film. 
In tegenstelling tot West-Duitse films venti-
leerden de Oost-Duitse films na de Wende eer-
der een anti-Heimat-gedachte: het leven van 
de Oost-Duitsers in het herenigde Duitsland 
werd gekarakteriseerd als eerder fremd dan 
heimlich. Net als veertig jaar eerder begonnen 
DEFA-filmmakers in Oost-Duitsland met de 
verwerking van het verleden door middel van 
het Gegenwart-filmgenre. 
Als Hans Peter Dallow in het laatste deel van 
Der Tangospieler terugrijdt uit een vakantie-
oord naar Leipzig, ziet hij Russische tanks 
langs de weg staan. Het is het moment dat 
Dubček wordt gedwongen af te treden en de 
verworven vrijheden in Tsjecho-Slowakije 
geleidelijk weer worden teruggedraaid: de 

socialistische staat wordt weer voor een groot 
gedeelte hersteld. Thuis aangekomen zet 
hij de televisie aan en gaat achter de piano 
zitten. Als op de achtergrond op het beeld-
scherm de Russische tanks op de mensen-
massa in Praag inrijden, bespeelt Dallow voor 
het eerst sinds zijn vrijlating zijn instrument. 
Geen opstandige tango, maar de rustige klas-
sieke muziek die hij vroeger voor zijn moeder 
speelde. De opstandigheid die hij ooit in 
zich had is voorgoed verdwenen. Voor een 
aanpassing aan de samenleving betaalt hij 
de hoogste prijs in de Oost-Duitse geschiede-
nis: het verliezen van zijn identiteit. In het 

allerlaatste shot zien we Dallow een contract 
ondertekenen voor de functie als hoofddo-
cent. De handtekening is even krampachtig 
als aan het begin van de film wanneer hij de 
gevangenis verlaat. Hoewel hij weer speelt, 
blijft hij een pianospeler met verkrampte 
handen. Hoewel hij weer in staat is zich aan 
te passen, is hij getekend voor het leven.
Met een kritische terugblik op het verleden 
hoopten DEFA-cineasten na de val van Muur 
te bevatten wat er zich in die veertig jaar in 
de DDR had afgespeeld. Wat was er misgegaan 
met het socialisme? En op welke wijze viel 
de Oost-Duitse identiteit na de val van de 
socialistische staat te bepalen? De Heimat die 
filmmakers uit de DDR kwijt waren, was niet 
de Heimat waaraan West-Duitse films van na 
de Wende refereerden, maar DEFA zelf. n

In het zevende Duits-Nederlandse film|spiegel-festival toeren 
dertien Duitse films van 10 t/m 23 november langs veertien 
filmtheaters met als thema ‘Zijn de buren verrückt gewor-
den?’. Bovendien wordt een selectie vertoond op het Noordelijk 
Film Festival, van  9 t/m 13 november in Leeuwarden. Voor 
meer informatie zie www.filmspiegel.net.

Heimat en  anti-Heimat

De meeste filmmakers 
beschikten bij DEFA over een 
vast contract en werden op 
regelmatige basis uitbetaald
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In aflevering negen uit de serie 
Boekverfilmingen Pride and Preju-
dice, Jane Austens populairste en 
meest verfilmde werk. De overvloe-
dige dialogen uit het boek zijn in 
de nieuwste verfilming tot de kern 
teruggebracht. Ook regisseur Joe 
Wright deed enkele gouden grepen 
en met Keira Knightley kan men 
zich geen betere Elizabeth wensen.
Harry Peters
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erstand en onverstand, Meisjeshoofd en 
meisjeshart, Verstand en gevoel; het zijn de 
merkwaardige Nederlandse titels voor Jane 
Austens Sense and Sensibility. Ook haar Pride 
and Prejudice was hier als boek te verkrijgen 
onder titels als Trots en vooroordeel en eerder 
Waan en eigenwaan. Kennelijk moest met 
een vertaalde titel worden aangegeven dat 
het een nieuwe vertaling betrof. Sinds de 
vele verfilmingen wordt echter ook voor de 
boektitel nu gewoon Pride and Prejudice aan-
gehouden.
Jane Austen had kennelijk iets met het naast 
elkaar zetten van twee begrippen, want in 
Waan en eigenwaan (in de vertaling van 
W.A. Dorsman-Vos uit 1980) lezen we in één 
alinea: ‘(...) maakte hem tot een mengeling 
van hoogmoed en onderdanigheid, eigendunk 
en nederigheid (...) lieftallig en beminnelijk, 
grootmoedig en onbaatzuchtig’. Ze zette dus 
duidelijk zaken naast elkaar, de ene keer om 
het door de verdubbeling nog eens duidelijk 
te maken, de andere keer om een tegenstel-
ling aan te geven. Het waren allemaal zeer 
bewuste keuzes, want Austen beitelde lang 
aan haar teksten en hechtte groot belang aan 
zorgvuldig taalgebruik en een verzorgde stijl.
Mede daardoor wordt Jane Austen (1775-
1817) beschouwd als een vernieuwende 
auteur uit een tijd dat veel romans nog in 
briefvorm verschenen. Het vernieuwende zat 
in de minutieuze weergave van gevoelens en 
gebeurtenissen. In Austens zes (verschenen) 
romans was het telkens een sociale midden-
klasse die een eigen toekomst afhankelijk 
moest stellen van die van de rijken. Land-
goedeigenaren bepaalden de verhoudingen 
in een wijde omtrek. Het aantal landhuizen 
waar zich delen van haar verhalen afspelen is 
dan ook groot en haar hoofdpersonen, vaak 
jonge vrouwen, hadden weinig zekerheden 
omdat het onvervreemdbaar erfgoed vrouwen 
uitsloot. Een bizarre wet die in de negen-

tiende eeuw werd opgeheven.
In een periode waarin revoluties de wereld 
veranderd hadden en de stoommachine het 
tijdperk van de industriële revolutie had 
ingeluid, beschreef Austen haar personages 
niet binnen een maatschappelijke context, 
maar beperkte zij zich uitvoerig tot licht-
voetige typeringen. Wie zich afvraagt hoe 
de mensen aan de kost komen en wat hun 
dagelijkse bezigheden zijn, krijgt bij Austen 
geen antwoord.
Zes boeken van Jane Austen zijn verschenen; 
door haar vroege dood op 41-jarige leeftijd 
bleef Sanditon onvoltooid. Haar eerste roman 
Northanger Abbey kon alsnog worden gepu-
bliceerd. Binnen dat bescheiden oeuvre wordt 
Pride and Prejudice als haar beste roman 

beschouwd. Het is ook haar bekendste, popu-
lairste en meest verfilmde werk. 

Pride and Prejudice
In 1796, op 21-jarige leeftijd, was ze er al 
aan begonnen, maar het duurde – na enkele 
bewerkingen – tot 1813 voor het in druk 
verscheen. Pride and Prejudice (aanvanke-
lijk nog First Impressions geheten) was niet 
haar eerste publicatie; Sense and Sensibility 
verscheen in 1811 op eigen kosten. Dat was 
dan weliswaar haar eerste boek in druk, maar 
weer niet haar debuut. De roman Northanger 
Abbey was in 1803 afgerond, voor tien pond 
onder de titel Susan doorverkocht, maar bleef 
onuitgegeven op de plank liggen, om pas na 
haar overlijden te verschijnen. Wellicht kwam 
dat doordat Northanger Abbey een beetje 
de draak stak met de indertijd zo populaire 
gothic novel.
Het verhaal van Pride and Prejudice gaat over 
Elizabeth Bennet, de op een na oudste van 
vijf dochters die aan de man gebracht moeten 

worden om een inkomen te garanderen. Door-
dat de wet op het erfgoed vrouwen van erfe-
nissen uitsluit, moeten ook Jane, Kitty, Lydia 
en Maria een goede partner krijgen.
Hoewel de beroemde openingszin ‘Het is een 
waarheid die allerwegen ingang vindt’ (in de 
nieuwste versie: ‘Het staat als een paal boven 
water...’) ‘dat iedere vrijgezel die over een 
behoorlijk vermogen beschikt, verlegen zit 
om een vrouw’, andersom geformuleerd is, 
zijn het de meisjes die onder aanmoediging 
van hun moeder op jacht gaan. Elizabeth in 
feite nog het minst, want haar eventuele 
interesse in de welgestelde Darcy is door zijn 
botte opmerkingen snel verdwenen. Een wat 
plotseling huwelijksaanzoek van neef Collins 
wordt afgewezen en nadat haar zusje Lydia 

op 16-jarige leeftijd met een officier trouwt 
en haar oudere zus Jane een relatie krijgt 
met landgoedeigenaar Bingley lijkt het erop 
dat Elizabeth overblijft. Haar vooroordelen 
ten aanzien van Darcy worden minder naar-
mate zijn vriendelijkheid en generositeit 
haar bekend worden. Met name zijn geheime 
financiering van het huwelijk van Lydia 
werpt voor Elizabeth een heel ander licht op 
hem. Hun toenadering verloopt door verle-
genheid stroef, maar is uiteindelijk toch een 
feit. Moeder Bennett kan gerust zijn; drie van 
haar dochters zijn ‘binnen’.
De opzet van de roman kent een stramien dat 
ook in Emma, Sense and Sensibility en Mans-
field Park gebruikt werd, maar daar waren de 
hoofdpersonen respectievelijk een sekreet, 
een kwetsbare vrouw en een doetje. Elizabeth 
is om in het hart te sluiten. Een jonge vrouw 
die haar eigen weg gaat (de ‘pride’) en op 
haar vooroordelen (de ‘prejudice’) terugkomt. 
Door die eigenschappen heeft Elizabeth al 
bijna tweehonderd jaar kunnen boeien. De 
andere kenmerken van het boek liggen in de 
structuur (en dan met name in het achteraf 
laten inzien hoe gebeurtenissen in elkaar sta-
ken), de stijl (‘Ik wens u veel geluk en voor-
spoed toe en door uw hand te weigeren doe ik 
wat in mijn vermogen ligt om te verhinderen 
dat het tegendeel zijn beslag krijgt’) en de 
ironie. Met name dat laatste doet de lezer nog 
al eens glimlachen. ‘Het woord begaafd wordt 
al toegekend aan een vrouw die in staat is 
tot het haken van een tasje of het bespannen 
van een kamerscherm.’
Opmerkelijk is de afwezigheid van beschrij-
vingen van de omgeving. Bij Austen – en 
zeker in Pride and Prejudice – treft men nau-
welijks informatie aan over de natuur of de 
huizen. De aanwezigheid van tuinen wordt 
genoemd, maar ze worden niet beschreven. 
Zelfs de personages krijgen niet veel meer 
mee dan ‘lieftallig’ of ‘nors uitziend’. Daar-
door roept het boek nauwelijks beelden op 
en dat is, hoewel het tegenstrijdig lijkt, juist 

V

Het boek roept nauwelijks beelden op en dat is juist een van de 
aantrekkelijke kanten voor een boekverfilming
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een van de aantrekkelijke kanten voor een 
boekverfilming.

Austen in film
Het volledige oeuvre van Jane Austen is 
verfilmd. Meestal voor televisie, maar ook 
voor de bioscoop. Opvallend genoeg duurde 
het tot 1938 voor de eerste film verscheen en 
dat heeft natuurlijk alles te maken met de 
functie die de dialoog in Austens werk heeft. 
Eigenlijk is het de kern van haar werk en dat 
liet zich in de periode van de stomme film 
natuurlijk niet goed naar film vertalen. Het 
is ook opvallend dat de eerste film Pride and 
Prejudice slechts vijfenvijftig minuten duurde, 
terwijl juist dit boek in latere tijden tot tele-
visieseries van uren werd bewerkt. Maar in 
1940 was er dan een avondvullende Pride and 
Prejudice (van Robert Z. Leonard) met Greer 
Garson als Elizabeth en Laurence Olivier als 
Darcy. Hoewel de film goede reacties kreeg en 
zelfs een Oscar won voor de art-direction, zou-
den er de daaropvolgende vijftig jaar alleen 
nog maar televisiebewerkingen van Austens 
romans gemaakt worden. Peter Cushing, Lewis 
Fiander en David Rintoul waren de Darcy’s die 
de hunkeringen aannemelijk moesten maken. 
Ook de andere romans werden bewerkt voor 
televisie, met resultaten als Emma (John 
Glenister, 1972),  Mansfield Park (David Giles, 
1983), Sense and Sensibility (Rodney Ben-
nett, 1981) en Northanger Abbey (Giles Foster, 
1986). De verfilming van zelfs het weinig 
gelezen Persuasion (Howard Baker, 1971) 
toonde aan dat een boek van Austen garant 
stond voor een mooie televisieserie. Het zou 
tot de jaren negentig duren voordat Austen 
echt voor film werd ontdekt. Roger Michell 
(die onlangs nog Enduring Love regisseerde) 
komt de eer toe van die herontdekking. 
Doordat zijn keuze op Persuasion was geval-
len werd het niet veel meer dan een veredeld 
toneelstuk, want de hoeveelheid dialogen 
in dat boek is ongekend. Na Ang Lee’s Sense 
and Sensibility, Mansfield Park van Patricia 
Rozema en Emma van Douglas McGrath, kwam 
er een aantal bewerkingen die in een andere 
tijd of cultuur werden gezet. Met name in 
India bleek men in Austens verhalen geïn-
teresseerd. Na Kandukondain Kandokondain 
(Rajiv Menon, 2000) konden we onlangs ook 
in Nederland de Bollywood-bewerking van 
Pride en Prejudice zien. In de zeer vrijmoe-
dige bewerking Bride & Prejudice (Gurinder 
Chadha, 2004) bleek het vooral om kleur 
en dans te gaan en konden de thema’s van 
Austen makkelijk worden aangepast aan een 
Indiase folkore en Hollywoodse opvattingen. 
Toch was het vooral het succes van Ang Lee’s 
film en de rol van Emma Thompson daarin 
waardoor Austens meest populaire boek Pride 
and Prejudice een filmkans kreeg. 

Een nieuwe Pride & Prejudice
Thompson schreef mee aan het scenario, 
zonder betaling maar wel met een bedankje 

in de credits. Hoewel het onbekend is of 
het script veel van haar heeft overgenomen, 
moeten we bij deze filmversie van Joe Wright 
constateren dat er met bijzonder veel kennis 
van zaken gewerkt is. De art-direction zou 
opnieuw een Oscar kunnen krijgen, maar het 
is vooral de uiterst efficiënte constructie en 
de briljant ingedikte dialogen waardoor Pride 
& Prejudice een uitstekende film is geworden.
Een bewerking was in de eerste plaats nood-
zakelijk vanwege de lengte van het boek. 
Zo’n driehonderd bladzijden zou volgens de 
wetten van het scenario vijf uur film opleve-
ren (net zoals bij de succesvolle televisieserie 
van Simon Langton uit 1995); voor een film 
van ongeveer twee uur moesten er vele dar-
lings om zeep worden geholpen. Scenarist 
Deborah Moggach, afkomstig uit de televisie-
wereld, deed enkele opmerkelijke ingrepen. 
Naast het verdwijnen van de uitstapjes naar 
Londen en Bath (beide ook productioneel 
te verantwoorden) werd er aan de dialogen 
gesleuteld. De soms uitvoerige originele 
dialogen zijn teruggebracht tot hun essentie 
zonder dat er veel verloren gaat. Elizabeth 
zegt nu concluderend: ‘Ik had hem zijn trots 

vergeven, als hij de mijne niet had getoetst’, 
waar Austen twee gesprekspartners (Mary 
en buurvrouw Lucas) ook nog hun eigen 
interpretaties van zijn Darcy’s eigenwaan liet 
geven. Ook de one-liner over begaafdheid is 
tot de helft teruggebracht, maar blijft niet-
temin grappig. 
Joe Wright heeft voor zijn film een aantal 
gouden grepen gedaan. Met Keira Knightley 
kan men zich geen betere Elizabeth wensen 
en de editing is van hoog niveau. De even-
eens van televisie afkomstige Paul Tothill 
verstaat uitstekend de wet ‘om zo laat moge-
lijk in een scène te komen’. Zo bevatten het 
begin en eind van de film mooie voorbeelden 
hoe veel informatie in korte tijd gegeven kan 
worden. In de opening is de discussie tussen 
vader en moeder Bennet abrupt afgebroken 
om (na introductie van de dochters) terug 
te komen in concluderende vorm, waarbij 
duidelijk is wat er intussen gezegd is. Het slot 
is daarin nog stringenter. Elizabeth vertelt 
haar vader dan het verhaal over Darcy die het 
huwelijk van Lydia bekostigd heeft en in de 
roman reageert hij daar steeds heftiger op, 
maar de kijker hoeft dat verhaal helemaal 
niet horen en merkt op het moment dat we 
weer terug zijn in de scène dat hij alleen nog 
maar zegt dat hij hem veel schuldig is. Ken-
nelijk heeft Elizabeth haar verhaal gedaan. 
Het is een vorm van aangename efficiëntie 
die op veel plaatsen in de film wordt toege-
past en werkt. Voor wie het boek niet kent, 
valt het niet op, en dat is nu juist de kracht.

Wel zichtbaar en voelbaar is de scène die 
volgens Joe Wright de kern van het verhaal 
uitmaakte. De balscène waarin Darcy met 
Elizabeth danst kan tot de klassiekers van de 
filmgeschiedenis gaan behoren. In een enkele 
take van vele minuten komen alle personen 
aan bod. Zonder dat de kijker het merkt, 
glijdt men door een vloeiende camerabewe-
ging over van de één op de ander. In tegen-
stelling tot het openingsshot van The Player 
(Robert Altman, 1992) doet Joe Wright deze 
one-take zo onopvallend mogelijk. Close-ups, 
half totalen en totalen; ze zitten er allemaal 
in en zijn uiterst functioneel. Hij laat dit 
hoogstandje alleen los om een artistieke tus-
senbewering te maken. De dans van Darcy 
en Elizabeth start als een citaat van de dans-
scène uit The Fearless Vampire Killers (Roman 
Polanski, 1967) waarin zich ook een dialoog 
met interrupties ontwikkelt, maar Wrights 
scène mondt uit in een isolering van het paar. 
Iedereen is verdwenen terwijl ze om elkaar 
heendraaien, om bij de buiging aan het slot 
weer in de werkelijkheid terug te keren. Een 
eenvoudige maar bijzonder sterk werkende 
symboliek en in feite al een rechtvaardiging 

van het verfilmen. Zo is een gewoon lijkend 
thema op een ongewone manier verfilmd.
De camera speelt in Pride & Prejudice hoe dan 
ook een opvallende rol. In veel gevallen moet 
de kijker zelf constateren wat de essentie 
is, maar wanneer Elizabeth even door Darcy 
wordt geholpen in een rijtuig te stappen, zien 
we zijn hand in close-up en terwijl hij zijn 
vingers even strekt krijgt het beeld die lading 
die het moet hebben: ‘die heb ik dan toch 
maar mooi even aangeraakt’. En dat geldt in 
feite voor de hele film; dit boek is dan toch 
maar even mooi aangeraakt. n

Heldin op hol (Northanger Abbey, 1803). Uitgeverij Heideland, 
Hasselt, vertaling Jean H. P. Jacobs
Verstand en onverstand (Sense and Sensibility, 1811). Uitgeverij 
Het Spectrum, Utrecht 1982, vertaling W. A. Dorsman-Vos
Waan en eigenwaan (Pride and Prejudice, 1813). Uitgeverij Het 
Spectrum BV, Utrecht 1980, vertaling W. A. Dorsman-Vos 
Mansfield Park (1814). Uitgeverij Het Spectrum BV, Utrecht 
1986, vertaling W. A Dorsman-Vos
Emma (1815). Uitgeverij L.J. Veen BV, Wageningen 1949,  
vertaling Dr. J. A. Schröeder
Overtuiging (Persuasion, 1816). BoekWerk, Groningen 1999, 
vertaling Elke Meiborg
Jane Austen The Six Novels – W. A. Craik. Methuen, 
New York 1965
Jane Austen – Guus Luijters. Horus, Den Haag 1978 

Pride & Prejudice Verenigd Koninkrijk 2005 regie Joe Wright  
scenario Deborah Moggach en Emma Thompson (uncredited) 
camera Roman Osin montage Paul Tothill geluid Danny 
Hambrook muziek Dario Marianelli production design Sarah 
Greenwood productie Tim Bevin, Eric Fellner en Paul Webster 
duur 127’ met Keira Knightley, Matthew MacFadyen, Brenda 
Blethyn, Donald Sutherland, Judi Dench, Rosamund Pike, Tom 
Hollander

de soms uitvoerige originele dialogen zijn teruggebracht tot hun 
essentie zonder dat er veel verloren gaat
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‘En dat geleufde gij?’, schamperde een oude 
plattelandskluizenaar in Showroom, een tele-
visieprogramma uit de jaren zeventig over 
excentriekelingen. Hij doelde op de maan-
landingen. Die beelden van de menselijke 
uitstapjes op de maan hadden net zo goed op 
het knollenveld achter z’n huis opgenomen 
kunnen zijn. Je kon de mensen vandaag de 
dag alles wijs maken. De kluizenaar was een 
authentieke voorloper van de complottheore-
tici die tegenwoordig het internet bevolken. 
In dat opzicht was hij een ware gelovige. 
Iemand die ervan overtuigd is dat de wereld 
heel anders in elkaar steekt dan de massame-
dia ons voorschotelen.

Happening 
In 1961 sprak de Amerikaanse president Ken-
nedy de wens uit dat de Verenigde Staten 
voor het eind van het decennium een man 
op de maan zouden zetten en hem weer 
veilig terug zouden brengen op aarde. En zo 
geschiedde. Op 21 juli 1969 zette astronaut 
Neil Armstrong de eerste stap op de maan met 
de woorden: ‘That’s one small step for man, 
one giant leap for mankind (bedoeld werd ‘a 
man’ – red.).’ Bij de laatste Apollo-missie, op 
14 december 1972, sprak Eugene Cernan: ‘We 
leave the moon as we came, and, God willing, 
as we shall return, with peace and hope for 
all mankind.’ Alsof het bedacht was door een 
scenarioschrijver uit Hollywood. 
De gemoedelijke komedie The Dish (Rob Sitch, 
2000) laat zien hoe mensen op het platteland 
de eerste maanlanding beleefden. Ze wonen 
in het Australische plaatsje Parkes, waar 
tussen de schaapjes de schotelontvanger 
staat opgesteld die op het zuidelijk halfrond 
de eerste signalen van de maanwande-
ling opvangt. Als het signaal van de maan 
verdwijnt en de beelden in de uitzending 
gewoon doorgaan, rijst de vraag of de boel 
geënsceneerd is. Maar zoiets zou NASA toch 
nooit doen? 
De NASA is een van de weinige Amerikaanse 
instituten die in brede lagen van de wereld-
bevolking een positief gevoel oproepen. De 
ruimtevaartorganisatie staat voor het nobele 
streven fantastische dingen te ontdekken en 
menselijke grenzen te verleggen. Uitgerekend 
dit instituut wordt in Capricorn One (Peter 
Hyams, 1977) als een broeinest van malafide 
praktijken neergezet. De thriller speelt in 
op het feit dat, op de kleine groep direct 

betrokkenen na, de kijker alleen via indirecte 
waarneming getuige is van een gebeurtenis 
die alle verbeelding tart. Met de maanlandin-
gen vers in het collectieve geheugen, gaat 
Capricorn One over een ruimtereis naar Mars. 
Vlak voor de lancering worden de astronauten 
uit de raket gehaald en ondergebracht op 
een geheime locatie. Daar moeten ze in een 
studio de Mars-expeditie naspelen. Als ze in 
afwachting van hun ‘terugkeer’ doorkrijgen 
dat de raket verongelukt is, begrijpen ze dat 
ze in levensgevaar verkeren en slaan ze op 
de vlucht. In een lange monoloog verklaart 
NASA-bureaucraat Hal Holbrook, die eerder in 
All The President’s Men (Alan J. Pakula, 1976) 
Deep Throat speelde, het georganiseerde 
bedrog. Om het kostbare ruimtevaartpro-
gramma te continueren, kan NASA de missie 
naar Mars noch betalen noch afblazen. Deze 
kunstgreep is de beste oplossing. Holbrook 
verontschuldigt zich met een typerend zinne-
tje voor het genre van de conspiracy-thriller: 
‘Het is uit de hand gelopen, het is te groot!’

Propaganda 
Een bemande reis naar Mars is nog erg ver 
weg, maar de huidige Amerikaanse president 
Bush trad vorig jaar in Kennedy’s voetspo-
ren met de aankondiging van een dergelijke 
missie, die getrapt via de maan zou moeten 
plaatsvinden. Hiermee eindigt The Goatman 
Act, de fake-animatiedocumentaire waarmee 
Rogier Klomp vorig jaar afstudeerde aan de 
Design Academy Eindhoven. Het scenario, 
dat claimt gebaseerd te zijn op ‘onbetwist-
bare feiten’, schreef hij samen met Bart-Jan 
Kazemier. Aan de vooravond van de laatste 
Amerikaanse presidentsverkiezingen werd 
The Goatman Act uitgezonden in Nachtpodium 
op Nederland 3 (waar hij op de website nog 
steeds te bekijken is); later was de film te 
zien op het filmfestival van Rotterdam en in 
het Amsterdamse Stedelijk Museum.
‘Zeker, de feiten zijn onweerlegbaar’, beves-
tigt Klomp. ‘Maar het gesuggereerde verband 
daartussen is pure speculatie. Dat is een 
beproefde propagandatechniek. Door onze 
informatie op een suggestieve manier te 
ordenen, verstaat de kijker veel meer dan je 
hem in feite meedeelt. Michael Moore past 
die truc toe in Fahrenheit 9/11, maar hij gaat 
daarin veel te ver. Met zijn commentaar drukt 
hij zijn mening te sterk door, waardoor de 
geloofwaardigheid afneemt. In The Goatman 

Act proberen we consequent de feiten en de 
suggestie te scheiden. Alles wat je hoort via 
de commentaarstem is feitelijk, alles wat je 
ziet in de politieke illustraties is suggestie. 
Moore is niet consequent, maar wel verma-
kelijk, op het cabareteske af. Bart-Jan en ik 
bezinnen ons nu op een film waarin we uit-
leggen wat propaganda is, terwijl we onder-
tussen zelf propaganda bedrijven. Onderwerp 
is de ondergang van de televisie, met Berlus-
coni als icoon van de mediacratie.’
Klomp verwerkte het scenario voor The Goat-
man Act in een krantje dat, uitgespreid over 
de vloer of aan de wand, een routekaart door 
de film vormt. ‘Een recensent schreef dat 
onze film ouderwets is qua vormgeving’, zegt 
Klomp. ‘Dat klopt, was wel zo toepasselijk. 
Muziek van Pink Floyd, David Bowie en The 
Doors ondersteunt dit retro-gevoel. Maar de 
inhoudelijke totstandkoming komt voort uit 
de moderne technologie. Op internet konden 
we heel snel bepaalde gegevens aan elkaar 
koppelen. Dat vormde de basis van ons sce-
nario.’

Space race 
The Goatman Act legt een verband tussen de 
eerste maanlanding en de ontwikkeling van 
een atoomwapen door het pro-Amerikaanse 
India, oftewel: de space race gekoppeld aan 
de nuclear race. Voormalige nazi-wetenschap-
pers, die met open armen werden ontvangen 
door de Amerikaanse overheid in hun strijd 
tegen het communisme, spelen hierin een 
cruciale rol. Spil van het complot is een 
schimmige figuur, bijgenaamd Goatman, die 
in meerdere gedaantes opduikt. Terwijl de 
aandacht van de wereld op de maanlanding 
is gevestigd, kunnen vanuit de Verenigde 
Staten de ingrediënten voor een atoomwapen 
naar India worden geloodst. Zo krijgt de kapi-
talistische wereld een tegenwicht tegenover 
de communistische kernmachten Sovjet-Unie 
en China. Het getal 552430 speelt een cen-
trale rol in deze machinatie. Het is de Digital 
Date Time (een decimale omrekening van de 
tijd) van de eerste maanlanding.
‘Getallen zijn dankbaar bouwmateriaal voor 
complottheorieën’, aldus Klomp. ‘Het is een 
mooie manier om allerlei informatie aan 
elkaar te linken. Figuren uit de klassieke 
mythologie lenen zich ook uitstekend voor 
zo’n sleutelrol. Onze Goatman is afgeleid van 
de Griekse god Pan, die een eeuwige strijd 

De maanlanding is vaak omschreven als een hemelbestormend kunstwerk of – in de geest van de jaren 
zestig – de ultieme happening. Ademloos was de wereld getuige van de ongelooflijke prestaties waartoe 
de mens in staat bleek. Te ongelooflijk om zomaar waar te zijn, wat sommigen betreft. Paul van de Graaf

Dat is een kleine leugen voor een man, 
een gigantisch bedrog voor de mensheid
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voert met Apollo, naar wie het maanlandings-
project is vernoemd. En zo heeft alles met 
elkaar te maken. Maar het is natuurlijk ver-
gezocht. Waarom zouden samenzweerders op 
het allerhoogste niveau de boel verraden met 
een simpel getal, dat bijvoorbeeld gebruikt 
wordt als telefoonnummer van een belang-
rijke contactpersoon en tevens het produc-
tienummer is van een merk neusdruppels dat 
verwijst naar nucleaire bestanddelen? Het is 
een absurd idee dat je in de huiskamer even-
tjes iets kunt ontdekken dat al vijfendertig 
jaar een goed bewaard geheim is.’
Als jongetje van tien werd Klomp totaal over-
rompeld door JFK (Oliver Stone, 1991), die hij 
sindsdien talloze keren heeft bestudeerd om 
alle knopen te ontwarren. Klomp: ‘Een goede 
complotfilm bestookt de kijker met een over-
vloed aan informatie. Het moet allemaal net 
niet te volgen zijn, zodat de illusie ontstaat 
dat er iets groots en ingewikkelds onthuld 
wordt.’
Tot verbazing van Klomp bleken veel men-
sen The Goatman Act volkomen serieus te 
nemen. Klomp: ‘Het valt niet te ontkennen 
dat machthebbers verschillende zaken met 
elkaar verbinden en dat die verbanden niet 
altijd even fris en helder zijn. Dat is ook een 
kwestie van efficiënt bestuur. Een buiten-
staander kan die zaken niet zo gemakkelijk 
doorgronden, al blijven de pogingen interes-
sant. Een oud-docent van mij aan de Acade-
mie is er verzot op. Hij twijfelt er niet aan dat 
de ziekte aids in een westers laboratorium is 
ontwikkeld om het Afrikaanse continent te 
ontvolken.’ 
De overtuigende Engelstalige voice-over van 
The Goatman Act is volgens de credits van 
Lincoln Conner. Klomp: ‘Een ambtenaar op de 
Amerikaanse militaire basis in Limburg. In de 
complotkunde is Engels de geijkte taal en de 
fake-documentaire het geëigende genre.’

Spektakelstuk 
Opération Lune (William Karel, 2002 – Engelse 
titel: Dark Side of the Moon) is zo’n nepdocu-
mentaire, maar de sonore en gedecideerde 
Franse commentaarstem valt allesbehalve uit 
de toon. De film begint met de vraag hoe het 
mogelijk was dat de perfectionistische film-
maker Stanley Kubrick voor zijn kostuumfilm 
Barry Lyndon (1975) supersnelle camera-
lenzen te leen kreeg van de NASA. Dan volgt 
de vaststelling dat de miljarden televisiekij-

kers de maanlanding als een filmgeniek spek-
takelstuk kregen voorgeschoteld, alsof het 
een Kubrick-productie betrof. In duizeling-
wekkende vaart wordt vervolgens een samen-
zwering ontrafeld, die enerzijds bizar is maar 
anderzijds inspeelt op de sluimerende scepsis 
bij aanhangers van het devies ‘eerst zien dan 
geloven’. Die zich, na iets gezien te hebben, 
afvragen: ‘Moeten we geloven wat ze ons 
laten zien?’
De voormalige nazi-raketdeskundige Wernher 
von Braun, die na de Tweede Wereldoorlog 
een topfunctie kreeg bij de NASA, was het 
helemaal eens met zijn vriend Walt Disney. 
Waar anders dan in de droomfabriek van Hol-
lywood kon de maanlanding beter gevisua-
liseerd worden? En wie anders kon dat beter 
doen dan Stanley Kubrick, die een jaar eerder 
indruk had gemaakt met 2001: A Space Odys-
sey? Want die sciencefictionfilm was in wezen 
een opzichtige pr-stunt van de NASA. Hol-
lywood kreeg de toezegging dat medewerking 
gehonoreerd zou worden met een functie in 
het centrum van de macht. Met de verkiezing 
van acteur Ronald Reagan in het Witte Huis 
werd die belofte in 1980 ingelost.
Naast de weduwe van Stanley Kubrick, komen 
onder anderen Donald Rumsfeld, Alexander 
Haig en Henry Kissinger aan het woord. De 
Franssprekende, 85-jarige Vernon Walters 
(ex-directeur CIA) overleed plotseling tijdens 
de opnamen. Er mankeerde niets aan zijn con-
ditie en hij stond op het punt iets schokkends 
te onthullen... Maar veel bonter had het niet 
meer kunnen worden. President Nixon zou 
Kubrick hebben laten inhuren om in een 
Californische studio de maanlanding te ensce-
neren. Het materiaal zou uitgezonden worden 
als de echte maanlanding mocht mislukken. 

Nadat ze hadden ontdekt dat Nixon van tevo-
ren een speech had opgenomen waarin hij 
zijn leedwezen betuigt met de omgekomen 
bemanning van Apollo 11, trokken de astro-
nauten zich terug uit de samenleving, gingen 
het klooster in of raakten aan de drank.

Hoax 
Pas onlangs hebben Klomp en Kazemier 
Opération Lune gezien. Klomp: ‘Het was een 
feest van herkenning. Bewonderenswaardig 
dat de makers medewerking hebben gekregen 
van zulke gewichtige namen. Wel jammer dat 
het nepgehalte er gaandeweg duimendik op 
gesmeerd wordt. Het is sterker als je blijft 
twijfelen.’ 
De twijfel over het waarheidsgehalte groeit 
snel, vanaf het moment dat de voormalige 
KGB-agent Dimitri Muffley zegt: ‘We had-
den al snel door dat het allemaal nep was.’ 

Waarna hij de bewijzen opsomt: 
n   De Amerikaanse vlag wappert, maar er is 

geen wind op de maan;
n   De gebruikte camera kan de enorme tem-

peratuurschommelingen op de maan nooit 
doorstaan hebben; 

n   De kleuren op de vlag zijn perfect, ofschoon 
de ultraviolette straling van de zon die zou 
moeten vervormen; 

n   De diepte van de voetafdrukken is onmoge-
lijk vanwege de geringe zwaartekracht en 
het ontbreken van vocht op de maan;

n   Er is geen flitser gebruikt en toch wordt de 
fotograferende astronaut weerspiegeld in 
de helm van de ander; 

n   Hoewel er tegen het licht in is gefotogra-
feerd, ontbreekt elk tegenlichteffect; 

n   Op een foto – onderschept voordat de 
NASA die had bijgesneden – is te zien waar 
de lange horizontale schaduwen vandaan 
komen: twee spotlights in de studio; 

n   Op een andere onderschepte foto ligt, in 
het nepmaanzand van de studio, een foto 
van Stanley Kubrick tijdens de opnamen 
van 2001.

In de details zijn de overeenkomsten met 
Capricorn One legio. De afwezigheid van de 
president bij de lancering wordt in beide films 
aangehaald als een verdachte omstandigheid. 
Ook de doofpotoperatie is van hetzelfde laken 
een pak. De kieskeurig geselecteerde mede-
werkers aan Kubricks nepmaanlandingsfilm 
werden stuk voor stuk geëlimineerd. Bij een-
tje werd zelfmoord als officiële doodsoorzaak 
opgegeven, hoewel zijn lichaam in kleine 
stukjes was gesneden. Opération Lune is dan 
doorgeslagen naar pure satire. Vijf jaar na 
dato was Kubrick van alle medewerkers de 
enige overlevende, maar hij trok zich terug 

op zijn landgoed bij Londen, en liet daar zelfs 
Vietnam en New York nabouwen om Engeland 
niet te hoeven verlaten. Wel durfde hij nog 
eenmaal een wederdienst te vragen: de speci-
ale lenzen voor Barry Lyndon. 
Het zal de gelouterde complottheoreticus 
niet verbazen dat al die hoge piefen bereid 
werden gevonden op te treden in Opération 
Lune. Uiteindelijk maakt de film complot-
theorieën volslagen belachelijk en daarmee 
onschadelijk. De boodschap is dat niemand 
de bedenkers van die amusante onzin serieus 
moet nemen. En dat willen ze ons maar al te 
graag laten geloven. n

www.vpro.nl/programma/nachtpodium/
afleveringen/19016471/items/19722150/
The Goatman Act online, plus een korte aankondiging 
door de makers.
www.gaiaguys.net/moontruth.htm
Goedgemaakt filmpje dat volgens sommigen 
geloofwaardig aantoont dat de maanlanding nep is.

SAMENZWERINGSFILMS 4. DE MAANLANDING  

President Nixon zou Kubrick hebben laten inhuren om in 
een Californische studio de maanlanding te ensceneren
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Maandag 29 augustus 2005
Net terug van vier weken vakantie in Neder-
land. Na al die tijd regen en kou zou de 
warmte in New York aangenaam moeten zijn, 
maar de kinderen worden direct ziek en door 
de vochtigheid zit ik zwetend achter de com-
puter. De levees breken door in New Orleans. 
Ik voel me opeens heel Nederlands.

Woensdag 3 augustus 2005
Een bezoek aan Phanta Vision om twee pro-
jecten te bespreken met producent Petra 
Goedings. Het eerste is The Promising Future 
of Roger Kolnik, een speelfilmproject waar 
we al lange tijd aan werken en dat eindelijk 
benen begint te krijgen. Ik heb over twee 
weken een bespreking over de laatste rewrite 
met Mart Dominicus van het Filmfonds en 
neem met Petra en Maaike Benschop (die bij 
Phanta ontwikkeling doet) het script nog een 
keer door. Vlak voor mijn vertrek is het script 
vanuit New York naar Capitol, een sales agent 
in Londen, gestuurd. We verwachten deze 
week een reactie.
De ontwikkeling van Kolnik behelst eigenlijk 
alles wat ik heb geleerd in die bijna vier jaar 
dat ik nu in New York woon. Agents, lunches, 
packaging, niet terug bellen. En New York 
is geen LA, godzijdank, waar alles nog veel 
erger is.

Ik schrijf de eerste versie van Kolnik in 2002. 
Morlang (mijn eerste speelfilm) zit in de 
competitie van het eerste Tribeca Filmfestival 
in 2002. Ik kan kiezen tussen twee agents 
en een hele stapel lawyers en er meldt zich 
een Amerikaanse distributeur. Maar al snel 
daarna wordt het minder. Ik denk dat ik niets 
meer hoef te doen en mijn agent doet sowieso 
niets. Mijn advocaat is het meest actief, maar 
die raadt mij voortdurend aan niets te doen 
totdat de film uitkomt. De distributiedeal 
gaat mis, later alsnog goed, maar de uitbreng 
krijgt weinig publiciteit en levert mij uitein-
delijk niets op. Daarna hoor ik ook niet veel 
meer van de advocaat. Eind dat jaar wijst het 
Filmfonds Kolnik af voor ontwikkelingsgeld 
en loop ik vast met het script. Mijn frustra-
tie komt er pas echt lekker uit als ik een 
schreeuwende ruzie krijg met een taxichauf-
feur op JFK, die ons probeert af te zetten.
In 2003 volgen een paar nieuwe scriptversies 
en Mart Dominicus (de dan net nieuwe artis-
tieke intendant van het Filmfonds) besluit 
het project te begeleiden. Ondanks mijn scep-
sis blijkt het een verademing. Direct met één 
iemand gedetailleerd over een script kunnen 
spreken is erg prettig en gelukkig zitten we 
bijna altijd op één lijn. Ik ben blij met zijn 
ideeën. Ondertussen maak ik een korte film 
in New York, maar mijn agent vertrekt bij de 

agency en ik kom bij iemand anders terecht. 
Christina is daadkrachtig en enthousiast over 
het script en vraagt of ik het wil uitsturen. 
Verleidelijk, maar ik wil nog even verder 
werken.
Het jaar daarna vertrekt ook zij met haar 
ex-baas van ICM naar CAA. Ik besluit haar te 
volgen. Een grote agency betekent dat veel 
acteurs je script willen lezen, omdat je bij 
hetzelfde bureau zit. CAA heeft veel acteurs. 
Petra legt ondertussen toevallig contact 
met Andrew Fierberg, ook een klant van 
mijn agent. Hij is producent van Secretary 
(2002) en is met regisseur Steve Shainberg 
een nieuw bedrijf begonnen. Hij wil het 
script lezen. Begin 2005 lunch ik met Chris-
tina. We nemen een lijst door van acteurs 
en producenten, onder wie Fierberg. Zij zal 
het inmiddels vergevorderde script naar vijf 
producenten sturen en meetings opzetten als 
ik klaar ben met draaien. Ik sta namelijk op 
het punt een no-budget film te draaien met 
mijn vriend Marcel Faber in de hoofdrol en 
Micha Douwes, een Nederlandse cameraman 
die ik een paar weken daarvoor voor het eerst 
hier in NY heb ontmoet en die met het idee 
kwam ‘gewoon’ iets te draaien. Wat Christina 
belooft te regelen klinkt goed, en ik reis eind 
februari naar Nederland om aan onze geldloze 
onderneming te beginnen.

 Voor een no-budget film draait Tjebbo Penning thuis ach-
ter de verwarming of stiekem op het vliegveld en in het 
vliegtuig. ‘Het is de vreemdste shoot die ik ooit heb mee-
gemaakt, maar erg ontspannen.’ Ondertussen werkt hij 
aan de speelfilm The Promising Future of Roger Kolnik. 
‘Het nieuws is goed. Capitol likes the script.’

Dagboek Tjebbo Penning

Stiekem draaien
 in het biechthokje



Curriculum vitae
Tjebbo Penning (1963) 
studeerde in 1992 af aan 
de Nederlandse Film 
en Televisie Academie 
met de fictiefilm Out of 
Bounds. Hij werkte als 
regisseur voor de televi-
sieseries Recht voor z’n 
Raab (NOS, 1993) en 12 
steden, 13 ongelukken 
(VARA, 1994). In 1996 
werd Pennings korte 
horrorfilm The Bitch is 
Back (1995) bekroond op 
het festival voor de fan-
tastische film in Porto. 
Het daaropvolgende 
The Oath (1997) werd 
genomineerd voor een 
Gouden Kalf, evenals 
zijn speelfilmdebuut 
Morlang (2001). Op dit 
moment werkt Tjebbo 
Penning onder meer aan 
The Promising Future of 
Roger Kolnik, een zwar-
te roadmovie over een 
man die zijn toekomst 
kwijtraakt op de dag dat 
hij iemand vermoordt.
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www.totalfilm.nl
www.idfa.nl

Ontdekkingen, hoogtepunten en klassiekers
Deel 1 vanaf 22 november verkrijgbaar

HET BESTE VAN HET IDFA

Woensdag 23 februari 2005
In het vliegtuig realiseer ik me hoe heerlijk 
het is om in december te bedenken dat je iets 
wil draaien en het twee maanden later daad-
werkelijk te doen. Ik heb geen script maar wel 
een goed uitgewerkt idee dat Marcel en ik de 
laatste tijd over de telefoon hebben doorge-
nomen. Bovendien heb ik het belangrijkste, 
de titel: Great Kills Road. Naar een straat op 
Staten Island. Het is een totale gok, maar het 
voelt heerlijk. Een soort serum voor de lange 
weg van Kolnik.
We draaien de eerste dag in Uitdam tussen 
de winterse rietvelden. Ik ben dit soort plek-
ken meer gaan waarderen sinds ik hier weg 
ben. Het ziet er prachtig desolaat uit. We 
zijn met z’n drieën, plus een jongetje dat het 
zoontje van Marcel speelt. Het is de vreemd-
ste shoot die ik ooit heb meegemaakt, maar 
erg ontspannen. Een paar dagen later ga ik 
met Marcel terug naar NY. We draaien op het 
vliegveld als beveiligingsmensen niet kijken 
en even later in het vliegtuig. Kan een crew 
nog kleiner?

Donderdag 3 maart 2005
Het is koud in New York. Er liggen resten 
sneeuw en ik vraag me af of alles daardoor 
straks wel te snijden is. De eerste dagen 
draaien we alleen met Marcel. Veel loop-shots 
door de stad. Ik heb al wel wat locaties uitge-
kozen, maar we zien ook dingen ter plekke. 
We draaien een scène in een kerk terwijl er 
een soort dienst aan de gang is. Marcel kruipt 
stiekem het biechthokje in. Later draaien 
we thuis bij mij het interieur van dat hokje 
met een vriend van mij als priester achter 
het rooster van de verwarming. We draaien 
stiekem in de centrale bibliotheek, in die 
prachtige leeszaal. Als het dichtgaat om vijf 
uur draaien we snel in alle hoeken en gaten 
van het gangenstelsel. We worden enthousi-
ast van alle gratis production value. Maar we 
draaien ook een telefoongesprek op straat, 
waarvoor Marcel en ik voor het eerst dialoog 
moeten bedenken. Door de kou moeten we 
veel Starbucks-pauzes inlassen. Maar alles 
loopt zo voorspoedig dat we sneller gaan dan 
gepland. In Central Park nemen we Christo’s 
Gates nog even mee, en een helderziende en 
een street preacher die opvallend treffende 
dingen zeggen.
Ik begin acteurs te bellen die ik ken voor een 
aantal scènes die we hebben bedacht. Voor 
één rol moet ik een oudere man hebben en 
via via kom ik terecht bij Jess Osuna. Een aar-
dige man die me direct z’n hele levensverhaal 

De levees breken door in 
New Orleans. Ik voel me 
opeens heel Nederlands
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vertelt (hij mocht ‘fuck you’ zeggen tegen 
Redford en Hoffman in All the Presidents Men, 
Alan J. Pakula, 1976) en die uit angst voor 
de vakbonden een schuilnaam wil gebruiken. 
Hij zal me nog vaak bellen, onder andere 
nadat hij maanden later een scène met Nicole 
Kidman speelt in Fur, Shainbergs nieuwe film. 
Ze was een beetje hooghartig, zegt hij. Een 
andere actrice die ik ken, zingt een liedje 
voor Marcel op de nachtelijke Manhattan 
Bridge. Een vriend speelt een buurman in het 
hotel waar Marcels karakter verblijft. Ik zoek 
een flink verlopen hotel, maar dat valt niet 
mee. Als ik er eindelijk één vind, willen ze de 
junkie en de hoer wel binnenlaten voor een 
uur, maar mij niet voor de hele nacht omdat 
ik in de kamer wil opnemen, ondanks mijn 
aanbod meer te betalen. Uiteindelijk draaien 
we het interieur bij m’n schoonmoeder, na 
wat aanpassingen.
Een andere actrice, die speciaal uit LA over-
komt, speelt Marcels ex. We schrijven en 
repeteren twee dagen voordat we de scènes 
opnemen in de ‘hotelkamer’. Een tweede 

scène met haar doen we buiten voor het huis 
van een vriend, waarbij mijn driejarige zoon 
Milo haar zoon speelt. Voor het eerst dat 
ik dat meemaak. Hij vindt er niet veel aan 
geloof ik. Ik boom de dialoogscènes en dat 
gaat gelukkig meestal goed.
In Chinatown draaien we een scène waar Mar-
cel iemand moet provoceren maar die acteur 
wordt zo agressief dat de spanning om te 
snijden is. En op Coney Island een scène met 
een private investigator, gespeeld door een 
amateur-acteur/vriend van ons.
Tijdens het draaien passen we het verhaal 
meer dan eens aan. De film begint eindelijk 
vorm te krijgen. Ten slotte nemen we wat 
stukken voice-over op in onze kinderkamer. 
We hebben een wrap party met z’n vijven 
waarna Marcel weer naar Nederland vliegt. 
Ook als de film niets wordt, zou ik dit nooit 
gemist willen hebben.

Woensdag 23 maart 2005
Petra is in New York voor een ander project 
en wil mijn agent graag ontmoeten. Ik bel 

Christina verschillende keren, maar krijg haar 
niet aan de lijn. Als ik haar uiteindelijk een 
week later spreek heeft ze nog niets gedaan. 
De alarmbellen beginnen te rinkelen.
Ik doe nog een rewrite van The Promising 
Future of Roger Kolnik en begin dan zelf Great 
Kills Road te monteren (ik wil een beetje 
voormonteren eigenlijk). Petra spreekt vier 
keer af met Christina in Cannes, maar ze 
komt gewoon niet opdagen en Petra heeft er 
terecht genoeg van. Het blijft een ondraag-
lijke gewoonte maar het is een signaal dat je 
moet accepteren. Niet terugbellen is nee.
Gelukkig leest mijn schoonvader (ook agent 
maar inmiddels vijfenzeventig) de laatste 
versie van Kolnik (zoals hij vele versies heeft 
gelezen) en biedt tot mijn verrassing aan het 
uit te sturen. Na bijna vier jaar worstelen ben 
ik graag bereid hulp te accepteren. Ik heb 
geen idee wat hij nog voor elkaar kan krijgen, 
maar alle hulp is welkom.
Ik denk, en gelukkig denken Mart Dominicus 
en Phanta Vision dat ook, dat het script er 
bijna is. Als ik een goed schrijver was, had 
ik dat waarschijnlijk in drie versies gedaan 
maar twintig is ook best. Voor het eerst is er 
nooit verschil van mening geweest over wat 
er moest veranderen. Voor het eerst heb ik er 
bijna altijd met plezier aan gewerkt. Meer dan 
dat. Met het geloof dat het een mooie film 
kan worden.

Woensdag 10 augustus 2005
Ben weer terug bij Petra. Het nieuws is goed. 
Capitol ‘likes the script’. Vanuit New York 
wordt aangeraden er zo snel mogelijk heen te 
gaan maar het valt nog niet mee ons allemaal 
bij elkaar te krijgen. Eerst is het Londen, dan 
wellicht Toronto waar Petra begin september 
ook bij het festival zal zijn. We moeten snel 
een cast-lijstje maken want daar willen ze 
naar kijken. Eindelijk zit er beweging in.
Ik probeer Great Kills Road bij Phanta verder 
te monteren maar HDV wil nog niet in de 
avid. De film is inmiddels twee uur lang en 
een zootje maar er fonkelt iets. Wat het nodig 
heeft is een goede editor en veel liefde. n

Great Kills Road
regie en productie Tjebbo Penning (soort van) scenario 
Marcel Faber en Tjebbo Penning camera Micha Douwes  
geluid en muziek Sound Palette montage Michiel Pilgram 
(nog onzeker) met Marcel Faber, Jess Osuna, Kelly Nyks, 
Aimee McCabe, Steve Fallis, Milo Penning

The Promising Future of Roger Kolnik 
scenario Tjebbo Penning productie Petra Goedings  
(Phanta Vision)

Als ik eindelijk een verlopen 
hotel vind, willen ze de junkie 
en de hoer wel binnenlaten 
maar mij niet
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L’enfant  Na La promesse in 1996, Rosetta 
in 1999 en Le fils in 2002 maakten de broers 
Jean-Pierre en Luc Dardenne opnieuw een intens 
realistisch drama over eenvoudige mensen in het 
criminele circuit van de verarmde Belgische pro-
vinciestad Luik. Cruciaal voor hun films is de stijl: 
ze filmen met een beweeglijke, reportageachtige 
camera in vaak lange, vloeiende shots, waarin het 
vastleggen van de emoties (houding, blik) van de 
hoofdpersonen belangrijker is dan de beeldcom-
positie. Zonder muziek en met origineel geluid 
– dus hoor je hier buiten wel voortdurend auto’s 
passeren. Het is een stijl die ze volledig beheersen 
en waarbinnen ze hun acteurs tot grote hoogte 
drijven. Alle vier de genoemde films zijn daardoor, 
bij benadering, even goed – en alle vier werden 
ze overladen met prijzen. Net als eerder Rosetta 
won L’enfant de Gouden Palm op het filmfestival 
van Cannes.
De filmstijl staat ondertussen geheel ten dienste 
aan de inhoud. De Dardennes trekken ons de 
levens in van mensen die weliswaar randfiguren 
zijn, maar die over dezelfde straten lopen als wij. 
Ze filmen hen dan ook vaak van enige afstand 
(L’enfant is rustiger geschoten dan Le fils), vanaf 
de overkant van de straat, als mensen zoals we 
die voortdurend passeren. Het volgende moment 
zit de camera bovenop hun gezichten, waarvan 
elke nuance zichtbaar wordt, of fysiek tussen hun 

lijven in, terwijl ze met elkaar stoeien, lachen of 
ruziemaken. Onontkoombaar intiem. Dit verhaal 
draait om een jong stel met een baby. Twee kin-
deren die een kind krijgen. Zij drukt de baby tegen 
zich aan en verlaat zich op zijn improvisatiever-
mogen. Hij is een criminele sjacheraar, onbezorgd 
en onbezonnen, bij wie gaandeweg de bravoure in 
stukjes en beetjes van het gezicht valt.
Kees Driessen

België/Frankrijk 2005 regie en scenario Jean-Pierre & Luc Dar-
denne camera Alain Marcoen montage Marie-Hélène Dozo geluid 
Jean-Pierre Duret production design Igor Gabriel productie Jean-
Pierre & Luc Dardenne en Denis Freyd distributie A-Film duur 100’
met Jérémie Renier, Fabrizio Rongione, Olivier Gourmet, Déborah 
François, Jérémie Segard

Paradise Now  Hany Abu-Assad vertelt over 
het nakende, lonkende paradijs. Als je het goede doet, 
beland je daar vanzelf. In Paradise Now vinden Khaled 
en Saïd dat hun leven weinig voorstelt. Daarom berei-
den ze zich zonder een spier te vertrekken voor op het 
martelaarschap. Met bommen worden hun lichamen 

beplakt. Wilde haardossen en bebaarde wangen worden 
vervangen door strak geschoren gezichten. Strak in het 
pak, alsof ze zo uit Tarantino’s Reservoir Dogs stappen, 
zullen ze de bus wel in komen. Abu-Assads camera 
volgt de twee mannen, door afgelegen gebouwen, door 
afgelegen velden. 
Terloops worden de twee van personages tot mensen. 
Mensen met twijfels en met angst. Nog wel overtuigd 
van hun op handen zijne actie; het onrecht van een 
leven gevangen op eigen grond is kennelijk genoeg om 
extremistisch te worden. Abu-Assad maakt vooral van 
Saïd iemand van vlees en bloed. Nog eenmaal ziet hij 
zijn land. Hij rent en rijdt er met de auto doorheen. 
Zo volautomatisch als Saïd in het begin van de film de 
procedure om martelaar te worden ondergaat, zo fel is 
ook zijn discussie met een vrouw. Even wordt er gekust. 
Maar Paradise Now kent geen feel-good en Abu-Assad 
gebruikt het dan ook alleen maar om zijn publiek te ver-
warren. Natuurlijk wil je dat Saïd op andere gedachten 
wordt gebracht, niet hoeft te sterven en daar ook nog 
eens onschuldigen in meesleept. 
Iemand als Saïd, die door verdriet, onmacht en frustra-
tie tot zijn dodelijke besluit is gekomen, kan niet meer 
terug. Niet door toevallig op de valreep nog een vrouw 
tegen het lijf te lopen. Zo goedkoop mag het niet zijn. 
Saïds twijfel sterkt uiteindelijk zijn voornemen. Uitgere-
kend een kus laat hem nog duidelijker het verschil zien 
tussen twee werelden. Saïd stapt in een bus vol solda-
ten. Ze lachen.  Gerlinda Heywegen

Nederland/Frankrijk/Duitsland/Israel 2005 regie Hany Abu-Assad scenario 
Hany Abu-Assad en Bero Beyer camera Antoine Héberlé montage Sander 
Vos muziek Jina Sumedi production design Olivier Meidinger productie 
Bero Beyer (Augustus Film) distributie 1 More Film duur 90’ met Kais 
Nashef, Ali Suliman 
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Yasmin   Aan het begin zien we 
de moslima Yasmin, onderweg naar 
haar werk, uit de auto stappen om 
zich om te kleden. Hoofddoekje af, 
jeans aan. Het is duidelijk routine. De 
suggestie is dat Yasmin eigenlijk een 
moderne jonge vrouw is. Bovendien 
is haar geworstel in het open veld 
grappig, en dus sympathiek.
De film had ook omgekeerd kunnen 
beginnen: op weg naar huis, jeans 
uit, hoofddoekje op. Maar dan was 
een niet-islamitisch westers publiek 
begonnen met argwaan: hier is een 
meisje dat wij dan wel tegenkomen 
in jeans, zogenaamd modern, maar 
eigenlijk conformeert ze zich aan een 
conservatieve moraal. Dat is verra-
derlijk. En dat willen we niet.
Vanaf de eerste scène voedt Yasmin 
zo de discussie, met een welwil-
lende houding ten opzichte van de 
hoofdpersonen. Bovendien wordt de 
situatie van moslims in Engeland na 

11 september 2001 van alle kanten 
belicht: generatieconflicten, ronse-
ling voor de jihad, trouwen voor een 
verblijfsvergunning enzovoorts.
Het is uitputtend en stapsgewijs en 
didactisch, zoals Lilja 4-ever (Lukas 
Moodysson, 2002) dat was over het 
onderwerp vrouwenhandel. Yasmin 
is geen kunstwerk, maar een erg 
goede Teleac-film. Alle bekende 
verhalen uit de media komen hier 
tot leven, in echte mensen met al 
hun grijswaarden: niemand wordt 
beschuldigd of vrijgepleit – dat mag 
de kijker zelf doen. En dat doet die 
kijker na de bomaanslagen in Lon-
den waarschijnlijk alweer anders dan 
vorig jaar, toen de film in Engeland 
werd uitgebracht.  Kees Driessen

Verenigd Koninkrijk 2004 regie Kenneth Glenaan 
scenario Simon Beaufoy camera Tony Slater-Ling 
montage Kristina Hetherington geluid Stuart 
Bruce muziek Stephen McKeon production design 
Jason Carlin productie Sally Hibbin distributie 
RCV duur 87’ met Archie Panjabi, Shahid Ahmed, 
Steve Jackson, Syed Ahmed
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A History of Violence Als Cronen-
berg ergens raad mee weet, dan is het twijfel zaai-
en. Over iemands ware identiteit, de authenticiteit 
van seks, het bestaan van ware liefde. Alleen het 
vlees is echt, benadrukt de cineast in films als 
Videodrome (1983) en eXistenZ (1999). Het thema 
van wantrouwen krijgt in iedere nieuwe film een 
volwassener benadering. Vondsten als een gapend 
gat in een buik dat dient als videorecorder of het 
samenstellen van een organisch pistool uit een 
bord bami (te laden met tanden) heeft Cronenberg 
nu achter zich gelaten. Het trage, maar intrigeren-
de Spider (2002) was een ingehouden studie over 
een gespleten geest, maar A History of Violence is 
de ware moderne Dr. Jekyll en Mr. Hyde.
Cronenberg introduceert zijn lijdend voorwerp, 
Tom Stall, als de gelukkigste man op aarde. Een 
man wiens vrouw het niet erg vindt dat ze zo wei-
nig van zijn verleden weet. Om de tienerjaren in te 
halen verleidt ze hem in een cheerleaderpakje. Als 

zijn dochtertje ’s nachts niet kan slapen, omdat ze 
bang is voor monsters, komt het hele gezin haar 
geruststellen. In zijn koffietent is alles even kneu-
terig en gemoedelijk. We gaan pas over zijn hou-
ding nadenken, als we Stall radicaal en efficiënt 
zien ingrijpen bij een overval. Vanaf dat moment 
komt geweld frequenter op zijn pad, altijd plots, 
kort en hevig. Maar Cronenbergs visuele essay is 
te slim om alleen maar te kijken naar de prevalen-
tie en aantrekkelijkheid van geweld in onze natuur. 
Het onderzoekt even goed de manier waarop het 
publiek ernaar kijkt. De reactie in de zaal op een 
zeer ongemakkelijke seksscène, in vergelijking 
met de reacties op de getoonde agressie, spreekt 
daarbij boekdelen. Gudo Tienhooven

Verenigde Staten 2005 regie David Cronenberg scenario Josh Olsen 
camera Peter Suschitzky montage Ronald Sanders production 
design Carol Spier muziek Howard Shore productie Chris Bender, 
David Cronenberg en J.C. Spink distributie RCV duur 96’ met Viggo 
Mortensen, Maria Bello, Ed Harris, William Hurt

Whisky   Vijf jaar geleden konden de bezoekers 
van het Rotterdamse filmfestival zich laten verrassen 
door een opmerkelijke film uit Uruguay, een witte vlek 
op de cinematografische landkaart. 25 Watts (2001) was 
het debuut van het jonge regisseursduo Pablo Stoll en 
Juan Pablo Rebella en won dat jaar terecht een Tiger 
Award. Rotterdam bleek het beginpunt van een ware 
zegetocht langs festivals over de hele wereld. Terwijl 
25 Watts gemaakt kon worden dankzij een bijdrage van 
het Hubert Bals Fonds, werd de productie van Whisky 
(2004) in het zadel geholpen op de CineMart, waarmee 
maar weer is aangetoond hoe belangrijk het Rotter-
damse festival kan zijn om beginnende filmmakers een 
beslissende steun in de rug te geven.
Een geslaagd debuut kan als een loden last om de nek 
van een filmmaker hangen, maar gelukkig heeft het in 
dit geval niet verlammend gewerkt. De selfmade regis-
seurs Stoll en Rebella hebben met Whisky een prachtige 
film gemaakt, een tragikomisch juweeltje dat aan zowel 
Aki Kaurismäki als Alex van Warmerdam doet denken.
Op subtiele wijze laten zij zien hoe het leven van de 

zwijgzame, alleenstaande Jacobo Köller, eigenaar van 
een verouderd sokkenfabriekje, wordt gedomineerd 
door een geestdodende routine. Komisch wordt het 
wanneer zijn jongere broer uit Brazilië, getrouwd en 
eigenaar van een moderne sokkenfabriek, voor een 
paar dagen op bezoek komt en Jacobo aan zijn assi-
stente Marta vraagt of zij zijn vrouw wil spelen.
De ijzersterke acteurs, balancerend op het randje van 
realistisch en absurdistisch, en de bijzondere cinema-
tografische stijl zijn de sterkste troeven van de film. Er 
is geen enkele camerabeweging, terwijl de kadrering 
zodanig is dat regelmatig een deel van een hoofd buiten 
beeld valt. Stijlmiddelen die een wezenlijke bijdrage 
leveren aan het droogkomische effect en daarmee 
geheel in dienst staan van de inhoud van de film.
Laurens van Laake
Uruguay 2004 regie Pablo Stoll en Juan Pablo Rebella scenario Pablo Stoll, 
Juan Pablo Rebella en Gonzalo Delgado Galiana camera Bárbara Álvarez 
montage Fernando Epstein production design Gonzalo Delgado Galiana 
muziek Pequena Orquesta Reincidentes productie Fernando Epstein, 
Christoph Friedel en Hernán Musaluppi distributie Contact Film duur 95’ 
met Andrés Pazos, Mirella Pascual, Jorge Bolani

La niña santa Het is een 
treffend beeld. Een man staat in een 
etalage een theremin te bespelen. 
We zien zijn handen bewegen en 
horen geluid, maar weten niet hoe 
het geluid ontstaat – het wonder van 
de theremin. Dit instrument uit 1919 
werkt elektronisch; door de afstand 
van je hand tot een draad te variëren 
verschijnen er klanken, schijnbaar 
uit het niets. En zo klinken ze ook: 
onheilspellend, spookachtig. Elke 
keer als de musicus speelt, dromt 
het publiek dan ook samen. Bij een 
van die gelegenheden gaat KNO-arts 
dr. Jano achter het pubermeisje 
Amalia staan. Met de handen in zijn 
zakken duwt hij zijn kruis tegen haar 
achterwerk. Ze ziet niks, maar voelt 
als het ware de elektrische lading 
van zijn ‘instrument’. La niña santa 
zit vol met dingen die je niet kunt 
zien, maar die er (wellicht) wel zijn. 
God en de duivel bijvoorbeeld. Of 
gevoelens. Aangemoedigd door haar 
godsdienstlessen wil Amalia dr. Jano 
‘redden’. Maar dan wordt metafysica 
omgeruild voor het zeer tastbare 
fysieke. Amalia biedt zich aan, stalkt 
hem. Haar moeder ziet ook wel iets 
in de getrouwde Jano. Ze wonen in 
een hotel dat door haar moeder 
gerund wordt en waar een medische 
conferentie wordt gehouden. De dok-
ter is tegelijkertijd geflatteerd door 
en afhoudend bij zo veel vrouwelijke 
aandacht. 
Lucrecia Martel (La ciénaga, 2001) 
levert met La niña santa een weer-
barstige film af over de niet alleen 
voor pubers verwarrende mengeling 
tussen seksualiteit en spiritualiteit. 
De wat fragmentarische stijl fasci-
neert, ook al begrijp je soms de func-
tie niet van wat je ziet. De film is een 
beetje als de theremin: een vreemd 
instrument waar je toch graag even 
naar kijkt en luistert.
André Waardenburg

Argentinië/Spanje/Italië 2004 regie Lucrecia  
Martel scenario Juan Pablo Domenech en  
Lucrecia Martel camera Félix Monti montage  
Santiago Ricci muziek Andres Gerzenson  
production design Graciela Oderigo productie 
Agustín en Pedro Almodóvar, Lita Stantic duur 
106’ distributie Cinemien met Maria Alché, Carlos 
Belloso, Mercedes Morán, Julieta Zylberberg, 
Alejandro Urdapilleta



Op het eerste gehoor vermijdt de filmmuziek 
van Tan Dun het cliché van de mysterieuze 
oosterse vreemdeling. De muziek is helder en 
eenvoudig. In het dit najaar geprogrammeerde 
China Festival worden alle films met muziek 
van Tan Dun getoond. Dat is nog maar een 
beperkt aanbod van drie speelfilms en drie 
documentaires.
Dat is geen mysterie, want Tan Dun houdt 
zich zeer actief bezig met andere vormen van 
muziek. Zo was hij de afgelopen jaren twee-
maal in Amsterdam om zijn eigen opera Tea: 
A Mirror of Soul (2002) te dirigeren. Volgend 
jaar gaat zijn nieuwe opera in New York in pre-
mière. Het is opwindend, dat een betrekkelijk 
jonge componist van moderne muziek die over 
de hele wereld gevraagd wordt om muziek te 
schrijven en te dirigeren zich ook bezighoudt 
met het schrijven van filmmuziek. Het mysterie 
is waarom dat niet meer gebeurt, met andere 
componisten. Of misschien is het mysterie 
wat moderne muziek momenteel inhoudt. De 
stroming rond Stockhausen is stokoud, de 
minimalistische muziek is ook al van meer 
dan vijfentwintig jaar geleden en wat gebeurt 
er nu?

Modern
Een beetje denigrerend kan Tan Dun in het 
hoekje cross-over of wereldmuziek geschoven 
worden. In dat opzicht is hij zeker modern 
te noemen. Elementen uit oude Chinese 
muziek, oude westerse muziek en eigentijdse 
energie combineert hij tot een eigen stijl. Hij 
schuwt daarbij de schoonheid van de muziek 
en de instrumenten niet, iets wat bij de oude 
moderne muziek van Stockhausen en later 
de minimalisten niet altijd het geval was. Voor 
Crouching Tiger, Hidden Dragon (Wo hu cang 
long, Ang Lee, 2000) huurde hij de klassieke 
superster Yo-Yo Ma in om de cellosolo’s te 
spelen. En voor Hero (Ying xiong, Yimou Zhang, 
2002) speelde Itzhak Perlman de vioolsolo’s. 
Meestal zijn alleen die namen al genoeg voor 
de verkoop van een cd.

Deze twee films spelen in het China van heel 
lang geleden en beide films werden gemaakt 
voor een internationale markt met als voor-
naamste zorg om toch vooral het Amerikaanse 
publiek niet met vreemde culturele dingen te 
passeren. Tegelijkertijd moest het wel weer 
vreemd genoeg zijn om te intrigeren. Een 
moeilijke balanceeract voor zowel de regisseur 
als zijn artistieke medewerkers. Ang Lee, de 
regisseur van Crouching Tiger, Hidden Dragon, 
maakte zijn opleiding af in de Verenigde Staten 
en woont daar sindsdien. Voor Tan Dun geldt 
hetzelfde, door de excessen van de culturele 
revolutie in China werd hij naast zijn vioolstu-
die gedwongen om rijst te planten. Zijn dok-
tersgraad in de muziek haalde hij echter in de 
Verenigde Staten, waar hij sindsdien ook woont 
en werkt. Tan Dun komt aan het woord in de 
documentaire Tea (2005) van Frank Scheffer 
en zegt daar dat in zijn muziek zowel zijn Chi-
nese geboortedorp als zijn huidige woonplaats 
New York doorklinkt.

Thee
Gelukkig zeggen Tan Dun en de regisseur van 
de opera Tea: A Mirror of Soul, Pierre Audi, zelf 
nog wat meer over de muziek en werkwijze, 
want de regisseur van de documentaire voegt 
erg weinig toe. Veel meer dan wat mooie beel-
den van theedrinkende Chinese boeren komt 
Scheffer niet. De muziek en de opera zijn op 
die manier alleen maar aanleiding voor een 
simpele overpeinzing over thee. En dat is jam-

mer, want Scheffer laat visuele elementen van 
de opera weg. Behalve muzikaal verfrissend 
componeert Tan Dun ook visueel. Bij de opera 
Tea: A Mirror of Soul werden grote kommen 
met water gebruikt als slaginstrument, opge-
steld op strategische punten op het toneel, niet 
in de orkestbak. De bespelers van die kommen 

kwamen door de zaal het podium op. Zoals Tan 
Dun uitlegt in de documentaire spelen water, 
papier en steen een grote rol als muziekinstru-
ment in die opera. Papier was als grote vellen 
opgehangen op het toneel van boven tot vlak 
boven de grond en als dat bewogen werd gaf 
dat een verrassend geluid. Net als het simpele 
omslaan en weer terugslaan van de bladmu-
ziek van het orkest in de orkestbak.
Tan Dun gaat terug tot de kern, en doet dat 
ook bij zijn filmscores. Hij vraagt zich af waar 
de actie en emotie vandaan komen en als 
hij dat heeft uitgevonden gaat hij daarvanuit 
componeren. Eerder al werkte hij met water, 
papier, steen en archetypen uit de Chinese 
en westerse cultuur. Voor het Kronos Quartet 
schreef hij een Ghost Opera waar naast oude 
Chinese instrumenten als de pipa ook stenen 
en die kommen water bespeeld moesten 
worden. En in het Bach-jaar componeerde hij 
een passie waar de kommen water als een 
kruis op het concertpodium geplaatst moesten 
worden. Tan Dun is nu ook beeldend kunste-
naar. Eerder dit jaar had hij een succesvolle 
tentoonstelling van installaties in Shanghai, na 
eerdere presentaties in Taiwan en New York. 
Geen wonder dat er zo weinig filmmuziek uit 
zijn pen komt. Hij heeft er geen tijd voor.
Piet van de Merwe

Tan Dun; Kronos Quartet; Man Wu – Ghost Opera (1994) for 
string quartet and pipa with water, stones, paper, and metal 
(1997) Nonesuch 7559-79445-2 (35:44)
Tan Dun – Water Passion after Saint Matthew for soloists, choir 
and instruments (1999/2000) (2002) Sony Classical S2K 89927 
(92:05)
Tan Dun – Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) Sony Music 
Soundtrax SK 89347 (50:06)
Tan Dun – Hero (2003) Sony Music Soundtrax SK 87726 (54:24)

soundtracks

54 Skrien november 2005

Een Chinese kosmopoliet Tan Dun



november 2005 Skrien 55

internet

Michael Moore geeft Fahrenheit 
9/11 gratis weg
De filmindustrie klaagt en dreigt zich suf over 
het illegaal downloaden van films. Ze vervol-
gen de aanbieders van films, de makers van 
uitwisselprogramma’s (p2p, peer to peer) en 
de gebruikers. Michael Moore heeft er echter 
geen moeite mee als zijn Gouden Palm-win-
naar Fahrenheit 9/11 (2004) gratis wordt weg-
gegeven. ‘Ik vind dat de informatie, kunst en 
ideeën gedeeld moeten worden’, vertelt hij in 
een clipje op deze site. Dus dat doet de site 
dan ook, met behulp van het p2p-programma 
Bittorrent. Was het eerst Napster en later 
Gnutella, nu is Bittorrent een van de populair-
ste manieren om bestanden uit te wisselen. 
Het is iets ingewikkelder: je moet een linkje 
van een webpagina kopiëren naar het compu-
terprogramma Bittorrent (of een programma 
dat dezelfde methode gebruikt). Dan wordt het 
bestand via een Bittorrent-server binnenge-
haald van vele computers tegelijk, opgedeeld 

in een heleboel kleine stukjes (de ‘truc’ van 
Bittorrent). Tijdens het downloaden kunnen 
anderen elk binnengehaald stukje alweer 
vanaf jouw computer uploaden. Wie kopieert, 
biedt automatisch aan. Behalve Moore’s Fah-
renheit 9/11 (in Engels en Spaans) biedt de site 
ook andere politiek kritische ex-IDFA-titels aan 
als Control Room (2004) van Jehane Noujaim 
(coregisseur van IDFA’s openingsfilm in 2001, 
Startup.com) over Al-Jazeera en Le Monde 
Selon Bush (William Karel, 2004), het meer 
journalistieke (en dus minder invloedrijke) 
broertje van Moore’s film. Over de legale sta-
tus van deze andere downloads biedt de site 
geen uitsluitsel.
www.freedocumentaries.org Site met films die gratis te down-

loaden worden aangeboden via Bittorrent-programma’s. De 

site maakt ook wegwijs in Bittorrent zelf. 

Trailer-remakes 
Ik hoop dat het een nieuwe trend 
wordt. Robert Ryang, een vijfen-
twintigjarige medewerker van het 
New Yorkse postproductiebedrijf 
PS260, maakte een alternatieve 
trailer voor The Shining (Stanley 
Kubrick, 1980), met originele 
beelden maar met nieuwe muziek 
(Peter Gabriels Solsbury Hill) en 
voice-over. En plotseling is de 
film een romantische komedie 
geworden, herdoopt tot Shining, 
over een vastgelopen schrijver die 
een nieuwe liefde vindt. Een magi-
straal werkje, dat bij hetzelfde 
bedrijf al navolging kreeg met een 
horror-West Side Story en (minder 
vergezocht) een thriller-Titanic. 
www.ps260.com/molly/SHINING%20FINAL.

mov, .../Trailer/westsidestorytrailer_small.

mov, .../elfollador/Scary%20Titanic.mov

Rupture 
Een nieuw online magazine voor 
‘experimentele en progressieve 
animatie’. Artikelen, clips en een 
agenda. Het thema van het nul-
nummer is ‘feedback’, in de hoop 
dat bezoekers reageren. Met een 
aardig interview door oprichter 
1, Sarah Lugthart, met debutant 
Anton Setola die in Mirror, Mirror 
videofeedback herontdekt en een 
rommelig, maar informatief ach-

tergrondartikel vol schrijffouten 
over hetzelfde mechanisme door 
oprichter 2, Brecht Debackere. 
www.rupture-online.net

Scrappy is echt! 
In de vorige internetru-
briek werd betwijfeld of 
Scrappy, het algemeen 
genegeerde tekenfilm-
heldje uit de jaren vijf-
tig, ooit bestaan heeft. De website 
Scrappyland.com zag er verdacht 
verzonnen uit, vond ik, en net als 
het overgrote deel van de mens-
heid had ik nog nooit van hem 
gehoord. Maar een tochtje langs 
enkele naslagwerken bewees zijn 
(vergeten) bestaan. Zie ook Ebay.
com. Er staat zelfs een klein stukje 
film van Scrappy online op wso.wil-

liams.edu/~dgerstei/cartoonmusic

Documentaire online – de virtuele werkelijkheid
Met het oog op het komende Internatio-

nal Documentary Filmfestival Amster-
dam: enkele richtingwijzers voor de 

online documentaireliefhebber.
Schoots over Ivens
Op de tamelijk nieuwe website van filmgeschiedkundige 
en auteur Hans Schoots staan meerdere artikelen over 
revolutionair (in vorm en inhoud) documentairemaker Joris 
Ivens, over wie Schoots de standaardbiografie Een gevaar-
lijk leven schreef. Waaronder een lang en Prettig Gesprek 
met interviewer Theo van Gogh over dat boek. Twee vragen 
met antwoord. Van Gogh: ‘Het gaat zelfs zo ver dat we 
hier een heel aardig documentairefestival in Amsterdam 
hebben, dat als hoogste prijs de Joris Ivens Award heeft. 
Genoemd naar een stalinistische propagandafilmer, terwijl 
het een festival is dat beoogt de waarheid uit alle delen van 
de wereld te tonen. Want dat is wat je doet met documen-
taires, althans wat je poogt.’ Schoots: ‘Zolang je maar niet 
gaat zeggen: U krijgt de Joris Ivens Award, want Joris Ivens 
is het voorbeeld van iemand die altijd voor de vrijheid is 
opgekomen, want dat is dus absoluut niet waar.’ Van Gogh: 
‘Samenvattend kun je zeggen dat de Nederlandse intelli-
gentsia in de jaren zestig een man met een elastisch gewe-
ten tot afgod gemaakt heeft. Ik probeer me voorzichtig uit 
te drukken.’ Schoots: ‘Ja dat kan je zeggen, dat vind ik wel.’
www.hansschoots.nl

www.tvamsterdam.com/magazine/epg.htm
Via deze site zijn videobanden van de meeste Prettige Gesprekken te bestellen.

Samenzweren doe je samen!
En dus moeten samenzweringsfilms op grote 
schaal verspreid worden. Op de site Reopen 911 
worden films en beelden aangeboden die moeten 
onderbouwen dat de aanslagen van 11 september 
2001 op z’n minst met medeweten en op z’n ergst 
met medewerking van de Amerikaanse regering 
zijn gepleegd. De samenzweringstheorie heeft 
veel leuke onderdelen, die op de site van tamelijk 
uitgebreid commentaar worden voorzien, inclu-
sief commentaar op veel tegenargumenten. Om 
twee dingen te noemen: er is geen vliegtuig het 
Pentagon ingevlogen, maar een soort raket (waar 
het vliegtuig dan is gebleven en wat het precies 
uitmaakt, dat is niet duidelijk) en een van de bij-
gebouwen van het WTC is kort na de aanslag met 
explosieven opgeblazen (wat ook iets bewijst). Het 
argument dat de regering iets te verbergen heeft, 
rust voor een groot deel op de constatering dat 
bepaalde beelden (zoals die van veiligheidscame-
ra’s in de buurt) nooit zijn vrijgegeven. Vanaf deze 
site is het gemakkelijk verder linken naar een heel 
netwerk van sites over hetzelfde onderwerp. Het 
lijkt wel een samenzwering...
reopen911.org/reopen911.nl

Ondertussen, in de rest van de wereld

Nederlandse docs online
De grote overzichtssite Documentaire.nl 
heeft ook een pagina met links naar 
streaming aangeboden programma’s van de 
publieke omroep (de ene commerciële link 
naar Yorin/RTL7 werkt niet) en een overzicht 
van komende documentaires/reportages op 
televisie.  www.documentaire.nl/stream.asp

Samenstelling: Kees Driessen
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Truffaut Collectie
Distributeur A-Film grossiert in het 
uitbrengen van dvd-boxen. Zo zijn er 
nu weer twee uitgebracht met het 
werk van Nouvelle Vague-voorman 
François Truffaut. Elf films in totaal, 
met als extraatje de korte film Les 
mistons (1958), die hij maakte voor 
hij met Les quatre cents coups 
(1959) zijn eerste lange speelfilm 
maakte. ‘Volume 1’ telt vijf titels, 
waaronder de klassiekers Jules et 
Jim (1962), Les deux anglaises et le 
continent (1971) en Le dernier métro 
(1980). ‘Volume 2’ bevat naast Tirez 
sur le pianiste (1960) en Vivement 
dimanche! (1983), Truffauts laatste 
werk, de films uit de Antoine Doinel-
cyclus: Les quatre cents coups, Bai-
sers volés (1968), Domicile conjugal 
(1970) en L’amour en fuite (1979). 
Helaas ontbreekt in deze reeks 
L’amour à vingt ans (1962), de episo-
denfilm waarvoor Truffaut het deel 
Antoine et Colette regisseerde.
Beide boxen kennen ten slotte een 
bonusschijfje, waarvan die van box 
twee veruit de leukste is. Niet alleen 
staat hier de eerdergenoemde korte 
film Les mistons op, merkwaardig 
genoeg aangeduid met de verkeerd 
gespelde Engelse titel The Schief 
Makers, ook is een fragment van de 
screentest van Jean-Pierre Léaud 
te zien toen hij auditie deed voor een 
rol in Les quatre cents coups. De 
branie van het veertienjarige ventje 

is aanstekelijk en je begrijpt meteen 
waarom hij de rol van Antoine heeft 
gekregen. Truffaut moet iets van 
zichzelf in hem herkend hebben. In 
een interviewfragment op de bonus-
dvd zegt hij: ‘Antoine Doinel lijkt 
op mij, maar we zijn niet dezelfde 
persoon. Hij lijkt ook goed op Jean-
Pierre Léaud, maar niet helemaal.’ 
Het tekent de haast symbiotische 
verhouding die de regisseur had 
met zijn alter ego en protégé Léaud.
Het is jammer dat er niet wat 
meer aandacht is besteed aan het 
gebruiksgemak van de bonus-dvd’s. 
De onderwerpen die op de hoes ver-
meld staan van box twee zijn niet als 
zodanig terug te vinden in het menu. 
Daar staan alleen de filmtitels ver-
meld, zodat je moet raden dat je bij 
Domicile conjugal moet kijken als je 

Truffaut aan het werk wil zien met 
zijn coscenarist Bernard Revon, 
zoals op de hoes staat aangegeven. 
Bij box één staan titel en onderwerp 
wel duidelijk samen op de hoes ver-
meld, maar waarom een interview 
met Truffaut over leesplezier nou 
gekoppeld is aan de film Le dernier 
métro wordt niet duidelijk. Het zijn 
slordigheidjes, net zoals de vermel-
ding van de foutieve titel Tirez pas 
sur le pianiste op bonus-dvd twee. 
Was het haastwerk of was het rou-
tinematig in elkaar flansen van de 
zoveelste dvd-box? De ondertiteling 
is Vlaams en de aspect-ratio zit er 
meer dan eens naast. De echte lief-
hebber zal er geen genoegen mee 
nemen en liever op zoek gaan naar 
een zorgvuldiger geproduceerde 
uitgave. Iets minder kritische con-
sumenten kunnen de kans waar-
nemen om een groot en belangrijk 
deel van het oeuvre van een voor-
aanstaande cineast aan te schaffen.
Laurens van Laake

Truffaut Collectie, volume 1: Jules et Jim (1962), 
La peau douce (1964), Les deux anglaises et 
le continent (1971), Le dernier métro (1980), La 
femme d’à côté (1981).
Truffaut Collectie, volume 2: Les quatre cents 
coups (1959), Tirez sur le pianiste (1960), Baisers 
volés (1968), Domicile conjugal (1970), L’amour 
en fuite (1979), Vivement dimanche! (1983). regie 
François Truffaut distributie A-Film Home Enter-
tainment

The American Astronaut  
De film is al een paar jaar oud, maar in Nederland 
tot nog toe zo goed als genegeerd. Op het Festival 
van de Fantastische Film 2004 werd The American 
Astronaut naar verluidt goed ontvangen; een jaar 
later gaf de bijbehorende band van regisseur/sce-
narist/hoofdrolspeler en rock-’n-roller Cory Mc 
Abee, The Billy Nayer Show, een mager bezocht, 
maar enthousiast concert in Amsterdam.
De combinatie van garagerock en sciencefiction is 
de grote claim to fame van The American Astro-
naut, de eerste productie in een nieuw genre, 
dat ik bij deze (nog nul hits op Google!) ‘garage-
sciencefiction’ doop. Die combinatie gaat verder 
dan de muziek, die zowel op de soundtrack als 
in beeld wordt gespeeld en gezongen. De hele 
grungy look van de film, het erg mooie, olieachtige 
zwart-wit (met veel verrassende opnamehoeken 
en composities), de vieze, rauwe stijl van het 
ruimteschip – alles ademt metaal, vet en stoom. 
In de alternatieve stand-up commentaartrack, 
die McAbee geeft op basis van vragen uit de zaal 
tijdens een vertoning van de film, noemt de regis-
seur letterlijk de garage als inspiratiebron voor de 
vormgeving: zowel zijn vader als zijn grootvader 
was automonteur. Hij wilde dingen ontwerpen 
‘die je met een hamer kunt repareren’. Het resul-
taat is in hoge mate oorspronkelijk, geestig en 

ook nog eens visueel vet. Bij de special effects 
ging verbeeldingsvermogen boven budget. Een 
straalpistool verpulvert de slachtoffers tot een 
(goedkoop) hoopje zand en daarna loopt er vocht 
uit de loop in plaats van rook – dat is viezer en dus 
beter. De cultstatus is onvermijdelijk en terecht. 
Kees Driessen

The American Astronaut wordt  8 november vertoond in het Amster-
damse Paradiso,  na afloop een concert van The Billy Nayer Show

Verenigde Staten 2001 regie Cory McAbee beeldverhouding 1,78:1 
te bestellen via www.americanastronaut.com

Samaritan Girl  Met een 
beetje geluk heeft u Kim-Ki-duks 
Samaritan Girl (2004) in een Neder-
landse bioscoop gezien. Die ene 
kopie toerde in januari langs filmthe-
aters in het land als preview van het 
Rotterdamse filmfestival, terwijl er 
later een bescheiden uitbreng was in 
een zaaltje in Amsterdam. Blijkbaar 
zag distributeur Bright Angel meer 
potentieel in Kims Bin-Jip (2004), die 
rond dezelfde tijd wel een volwaar-
dige release kreeg.
Samaritan Girl, winnaar van de 
regieprijs op het filmfestival van 
Berlijn, draagt het herkenbare 
stempel van de autodidact Kim 
Ki-duk. Tedere momenten worden 
afgewisseld met geweldserupties en 
zowel zijn christelijke achtergrond 
als de boeddhistische cultuur van 
Zuid-Korea hebben hun sporen 
nagelaten. In dit verhaal over twee 
tienermeisjes die zich prostitueren, 
wordt verwezen naar de mythische, 

boeddhistische prostituee Vasumitra 
die haar minnaars verlichting schonk 
en naar de bijbelse gelijkenis van de 
barmhartige Samaritaan. Toch hoe-
ven de mannen die van de diensten 
van de meisjes gebruikmaken niet 
op verlossing te rekenen: de vader 
van een van de meisjes heeft als 
engel der wrake het laatste woord. 
Kim Ki-duk heeft dan ook geen 
religieuze parabel willen maken, hij 
wilde slechts een andere, donkere 
kant van de Koreaanse samenleving 
laten zien, zoals hij zelf aangeeft in 
het interview dat als extraatje aan de 
dvd is toegevoegd.
Laurens van Laake

Zuid-Korea 2004 regie Kim Ki-duk beeldverhou-
ding 1,78:1 distributie Total Film Home Enter-
tainment
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Ook uit

The Bette Davis Collection
Bette Davis stond onder contract bij Warner Bros. tus-
sen 1932 en 1949. Zoals vele actrices vocht ze voor 
betere rollen en deed ze Jack Warner daartoe (met 
succes) een proces aan. The Bette Davis Collection 
bevat een mooie dwarsdoorsnede uit haar Warner-tijd 
(The Star uit 1952 werd in de Europese uitgave van deze 
dvd-box weggelaten, maar heel erg is dat niet). Dark 
Victory (1939) is een gedurfd melodrama waarin Davis 
ongeneeslijk ziek wordt en sterft – meestal gaan ster-
ren niet dood in films. The Letter (1940) is een broeierig 
overspeldrama dat zich afspeelt op en rond een rub-
berplantage in Maleisië. William Wyler is een groot 
acteursregisseur, die Davis ook regisseerde in Jezebel 
(1938) en The Little Foxes (1941), hoogtepunten uit haar 
lange loopbaan. Now, Voyager (1942) is een klassieke 
weepie, waarin de muizige Davis moet opboksen tegen 
haar dominante moeder en een psychiater haar omto-
vert in een vrouw van de wereld. De psychiater wordt 
gespeeld door Claude Rains, twee jaar later te zien in 
en als Mr. Skeffington (1944), een tamelijk lang en vrij 
bizar melodrama. Dark Vicory en Mr. Skeffington heb-
ben een commentaartrack (de laatste van regisseur 

Vincent Sherman), The Letter heeft een alternatief 
einde en de hoorspelversie. De transfers zijn uitste-
kend, met schitterend zwart-wit.

Dark Victory Verenigde Staten 1939 regie Edmund Goulding; The Letter 
Verenigde Staten 1940 regie William Wyler; Now, Voyager Verenigde Staten 
1942 regie Irving Rapper; Mr. Skeffington Verenigde Staten 1944 regie Vin-
cent Sherman beeldverhouding 1,33:1 distributie Warner Home Video

The Life Aquatic with Steve Zissou 
(Wes Anderson, 2004)
Andersons vierde film over oceano-
loog Steve Zissou (geïnspireerd op 
Jacques Cousteau) heeft die typische 
Anderson-humor waarom je niet 
keihard moet lachen maar die wel 
erg geestig is (en een beetje treurig). 
Opnieuw een verhaal over familie-
banden – maar niet per se met fami-

lie. En opnieuw een ogenschijnlijk 
weinig sympathieke hoofdpersoon 
(Bill Murray), die aan het eind ont-
roert. Anderson geeft commentaar 
met coscenarist Noah Baumbach, de 
verdere extra’s zijn vergeleken met 
de Amerikaanse uitgave in The Crite-
rion Collection karig. 
2,35:1 Buena Vista Home Entertainment

Maria Full of Grace 
(Josha Marston, 2004) en Brodeuses 
(Eléonore Faucher, 2004)
Twee filmhuisfilms die tot het beste 
behoren wat er dit jaar in de bios-
copen te zien was. Ze verdienen een 
tweede leven in uw dvd-kast. Geen 
extra’s. 
1,85:1 Paradiso Home Entertainment 

André Waardenburg

Steve McQueen Twee 
films met acteur Steve McQueen 
die een paar jaar geleden al eens op 
dvd waren uitgebracht, zijn opnieuw 
verschenen – nu als ‘Deluxe Edition’ 
of dubbel-dvd en met een betere 
beeldkwaliteit. Bullitt (1968) ging de 
boeken in als film met een specta-
culaire achtervolging in San Fran-
cisco, maar is ook zeer genietbaar 
als paranoïde politiefilm. De (van 
oorsprong Britse) regisseur Peter 
Yates geeft commentaar. Op de 
tweede disc staan zeer interessante 
extra’s: een lange documentaire over 
McQueens getroebleerde leven/car-
rière: Steve McQueen: The Essence 
of Cool (Mimi Freedman, 2005) en 
de documentaire over montage die 
onlangs drastisch ingekort werd 
in de AVRO-rubriek Close-Up: The 
Cutting Edge: The Magic of Movie 
Editing (Wendy Apple, 2004). In dit 
vervolg op Visions of Light (Arnold 
Glassman, Todd McCarthy en Stuart 
Samuels, 1992; over cameramensen) 
komt vreemd genoeg Bullitt niet aan 
bod. Sam Peckinpahs The Getaway 
(1972) heeft nu een commentaar-
track gekregen van maar liefst vier 
Peckinpah-biografen: Nick Redman, 
Paul Seydor, Garner Simmons en 
David Weddle. Verder met een zoge-
noemd virtual commentary (ze zijn 
op MacGraw na allemaal overleden) 
van Peckinpah, McQueen en actrice 
Ali MacGraw – opgebouwd uit oude 
(audio)interviews.

Bullitt Verenigde Staten 1968 regie Peter Yates 
beeldverhouding 1,85:1; The Getaway Verenigde 
Staten 1972 regie Sam Peckinpah beeldverhou-
ding 2,40:1 distributie Warner Home Video

Kroniek van de 
Vlaamse film In de reeks 
‘Kroniek van de Vlaamse film 1955-
1990’ zijn twee nieuwe dvd’s ver-
schenen. De magisch-realistische 
klassieker De man die zijn haar kort 
liet knippen (1965, naar de roman van 
Johan Daisne) van cineast André Del-
vaux, en Harry Kümels door de sym-
bolisten geïnspireerde bijdrage aan de 
Belgische fantastiek Malpertuis (1973). 
Van Malpertuis bestaan twee versies: 
een Frans-Engelse die in 1972 op het 
festival van Cannes werd vertoond 
en eentje van een jaar later, gemon-
teerd door Kümel zelf, die ontevreden 
was over de internationale versie. In 
zijn langere versie zijn alle acteurs 
gedubd in het Vlaams – inclusief 
Orson Welles. Beide zijn opgenomen 
in de dubbel-dvd-editie. Kümel geeft 
in drie talen commentaar en komt 
omstandig aan het woord in De Mal-
pertuis archieven, een terugblik op het 
maakproces. Verder op de schijven: 
Orson Welles Uncut, over de (ver-
meende?) sterallures van Orson Wel-
les op de set en twee korte films van 
Kümel, Aether (1960) en De grafbe-
waker (1965).  Extra’s bij Delvaux: een 
door hem gehouden lezing uit 2002 
en de eerste aflevering van Achter het 
scherm (1966), over de productie van 
Les Demoisselles de Rochefort (1967); 
naast natuurlijk de altijd inzichtelijke 
terugblik bij de film die standaard bij 
deze reeks gemaakt wordt.

De man die zijn haar kort liet knippen België 1965 
regie André Delvaux beeldverhouding 1:66:1; Mal-
pertuis Frankrijk/België/West-Duitsland 1971 regie 
Harry Kümel beeldverhouding 1,85:1 distributie 
Koninklijk Belgisch Filmarchief 

Doris Day 
Collection Vergeleken 
met de Amerikaanse dvd-uitgave 
sneuvelden er in Europa bij de 
Doris Day Collection wat meer 
films – zo ontbreken Calamity 
Jane, Lullaby of Broadway en The 
Pajama Game. Nadat Universal 
vorig jaar al de komedies met Rock 
Hudson (Pillow Talk, Lover Come 
Back en Send Me No Flowers) op 
de markt bracht, volgt Warner met 
een box waarin ook films zitten die 
de dramakant van haar acteren 
benadrukken: Young Man with a 
Horn (geïnspireerd op het leven van 
jazztrompettist Bix Beiderbecke) 
en Love Me or Leave Me (een biopic 
over zangeres Ruth Etting en haar 
getormenteerde relatie met een 
maffiabaas). Verder de plezierige 
komedies Please don’t Eat the Dai-
sies (gebaseerd op het autobiogra-
fische boek van Jean Kerr, vrouw 
van theatercriticus Walter Kerr) en 
The Glass Bottom Boat, en de cir-
cusfilm Billy Rose’s Jumbo, waarin 
de (circus)nummers werden gere-

gisseerd door Busby Berkeley. Alle 
dvd’s hebben leuke extra’s, zoals 
cartoons, meer of minder relevante 
korte films (zoals een paar met de 
echte Ruth Etting uit de jaren 
dertig) en de herstelde muziek-
ouverture bij Billy Rose’s Jumbo. 

Young Man with a Horn Verenigde Staten 1950 
regie Michael Curtiz beeldverhouding 1,33:1; 
Love Me or Leave Me Verenigde Staten 1955 
regie Charles Vidor beeldverhouding 2,55:1; 
Please Don’t Eat the Daisies Verenigde Staten 
1960 regie Charles Walters beeldverhouding 
2,35:1; Billy Rose’s Jumbo Verenigde Staten 1962 
regie Charles Walters beeldverhouding 2,35:1; 
The Glass Bottom Boat Verenigde Staten 1966 
regie Frank Tashlin beeldverhouding 2,35:1 
distributie Warner Home Video
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ten slotte  Kris Dewitte

Miranda July levert met Me and You and Everyone We Know het meest opmerkelijke Amerikaanse filmdebuut af van de laatste jaren.  

 Meer Skrien? Word abonnee! 
En ontvang 10 nummers voor ¤47,50 + Amator of Le conseguenze dell'amore

De volgende Skrien, met onder meer het artistieke manifest van Jos Stelling en Le temps qui reste van François Ozon,  verschijnt 4 november.

Amator  Krzysztof 
Kieslowski is de cineast 
van de kleine gevoelens 
die groot zijn zodra ze 
je bestormen. Amator 
is een van die zeldzame 
gevallen waarin het een 

regisseur is gelukt om de acteurs in hun 
rollen om te smelten. De mensen komen 
je zo nabij dat je ze denkt te kennen.  

Le conseguenze 
dell’amore   Waarom 
zou een man van vijftig 
acht jaar in een ano-
nieme hotelkamer, in een 
anonieme stad, in het 
Italiaanse deel van Zwit-
serland willen wonen? 

Acht jaar zonder werk. Schijnbaar.  Een 
vreselijke routine, eeuwig wachtend tot er 
iets gebeurt. Titta Di Girolamo observeert, 
starend naar het leven dat aan hem voor-
bij trekt, emotieloos. 
Met dank aan Homescreen 

Ik neem een jaarabonnement (10 nummers) voor ¤ 47,50 en ontvang de dvd van  n Amator
(Instellingen ¤ 60,–; studenten/cjp/pas 65 ¤ 38,50; buitenland ¤ 60,– ) n Le conseguenze dell’amore

naam pc/plaats email

adres telefoon geboortedatum

Ik geef een jaarabonnement cadeau en ontvang als dank de dvd van   n Amator of van  n Le conseguenze dell’amore

nieuwe abonnee telefoon email

adres pc/plaats geboortedatum

aanbrenger telefoon

adres pc/plaats

handtekening

Stuur deze bon zonder postzegel naar Skrien, antwoordnummer 10028, 1000 PA Amsterdam. 
Deze aanbieding is geldig tot 3 december. 

Hierbij machtig ik Abonnementenland tot het afschrijven van het abonnementsgeld. 

rekeningnummer  ten name van  te  

datum plaats handtekening 

De machtiging kan telefonisch ongedaan worden gemaakt.   
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