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Dreaming by Numbers schetst het leven in 
en rond een lottokantoor in een oude Napo-
litaanse volksbuurt. Voor de bewoners is 
de lottowinkel de plek waar hoop, dromen 
en fantasieën samenkomen. Gewapend met 
een flinke dosis bijgeloof, spelen ze met zelf 
samengestelde cijfercombinaties. De dood van 
een kind, een foto in de krant of een angst-
aanjagende droom, alles kan volgens een 
ingewikkeld numerologisch systeem worden 
omgetoverd in een mogelijk winnende cijfer-
reeks. De film opent met een trekking. We 
horen getallen omgeroepen worden, terwijl 
een pittige Italiaanse vrouw ijverig de beteke-
nissen opdreunt. 17: plas, 18: bloed en arena, 
78: hoer, 79: dief. Een menigte kijkt gespan-
nen toe. De hand van een jong meisje dat 
verantwoordelijk is voor het trekken van de 
lottonummers gaat de lucht in. De toon van 
de film is gezet. 

De kassa rinkelt en de printer ratelt, terwijl 
mensen van verschillende pluimage langs 
het loket schuifelen en hun verhaal doen. De 
Italiaans-Nederlandse Bucchetti laat de kijker 
in het lottokantoor kennismaken met enkele 
personages, en toont vervolgens hoe het spel 
verweven is met hun levens. De getergde 
Maria lo Santo speelt al jaren met de cijfers 
van de geboortedata van haar overleden 

kinderen, transseksueel Patrizia gebruikt de 
getallensymboliek voor haar bingoavonden 
met vriendinnen en de gepensioneerde his-
toricus Guiseppe raakte na een lange studie 
in de ban van de lotto. Tegen het einde van 
de film weet een bejaarde boekbinder, terwijl 
hij zijn zestig jaar oude winnende lot laat 
zien, de essentie van de film in enkele zin-
nen samen te vatten: ‘Vroeger zat er warmte 
in de nummers, maar vandaag de dag draait 
het er alleen maar om zo veel mogelijk geld 
te winnen. Voor mij is de lotto nog altijd een 
grote passie, want je moet het geluk altijd 
opzoeken.’
Bucchetti’s film is een pleidooi tegen het 
verdwijnen van een wereld waarin persoonlijk 
contact en dromen een grotere waarde heb-
ben dan geld. Over de boodschap van de film 
zegt ze zelf: ‘Het belangrijkste dat ik met 
mijn film wil overbrengen is dat mensen hun 
dromen moeten koesteren. Kleine winkels 
zoals het lottokantoor in Napels worden 
opgeslokt door grote supermarkten en inter-
nationale concerns. Het is niet meer het soci-
ale contact dat mensen naar het lottobureau 
trekt, het is enkel geld. In deze Napolitaanse 
volksbuurt zijn dromen en de hoop om iets te 
winnen nog wel redenen om lotto te spelen, 
maar hoe lang nog?’
Bucchetti probeert haar boodschap niet op te 
dringen, maar verpakt deze in een filmische 

vertelling over hoop. ‘Het politieke karakter 
van mijn film zit niet in één uitspraak of 
in een bepaalde handeling. Ik vind het een 
uitdaging om meerdere lagen aan te brengen 
waar de kijker zijn eigen boodschap uit kan 
kristalliseren.’ Haar voorliefde om de kijker 
ruimte te geven voor eigen interpretatie 
zien we terug in het veelvuldige gebruik van 
totaalshots. Beelden kunnen ‘ademen’ en 
worden niet opgesloten in een klein kader. 
De camera zoomt pas in op een gebeurtenis 
als het verhaal daar nadrukkelijk om vraagt. 
Deze aanpak werkt goed gedurende de gehele 
film, en getuigt van visueel inzicht. 

Anna Bucchetti, van origine cameravrouw, 
koos ervoor om Dreaming by Numbers in 
zwart-wit te draaien. Deze dappere keuze ont-
stond na goed overleg met haar (camera)man 
Stefano Bertacchini. ‘Ik wilde niet dat het een 
typische folklorefilm zou worden. Bovendien 

is het licht in Napels heel bijzonder. Door de 
lichtval in de smalle straatjes ontstaat er een 
mystieke sfeer die goed past bij de dromen 
van de lottospelers. Dat licht vond ik beter 
tot zijn recht komen zonder kleuren, omdat 

Nelleke Koop, Karina Möller en Thijs Schreuder
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Zoals je protestliederen hebt, heb 
je ook protestfilms. Jan Wouter 
van Reijen maakte er eentje. 
Monddood heet de kwartier 
durende film. Het is zijn protest 
tegen het beleid van het Neder-
lands Fonds voor de Film, waarin 
begrippen als marktwerking een 
cruciale rol hebben gekregen. 
Monddood draaide twee keer op 
het afgelopen International Film 
Festival Rotterdam en genereerde 
in een paar dagen een behoorlijke 
hoeveelheid publiciteit, met arti-
kelen in onder meer de Filmkrant 
(februarinummer), de Volkskrant 
(‘Film uit woede over filmbeleid’, 
1 februari 2006) en NRC Handels-
blad (‘Fonds krijgt een prikje’, 27 
januari 2006).
De Volkskrant schreef dat Van 
Reijen de film uit woede maakte. 
Zelf denk ik dat Monddood meer 

uit een diep gevoel van teleurstel-
ling is gemaakt. Het is geen boos 
pamflet waarin hard geschreeuwd 
wordt. Het is vooral een rustig 
beredeneerd en beargumenteerd 
beeldessay, waarin close-ups van 
geluidloos schreeuwende mensen 
de toon zetten. Met kalme stem 
spreekt Van Reijen over deze 
beelden en over een geestig found 
footage-fragment van een mon-
nik die zichzelf geselt. De film 
begint als volgt: ‘Er was eens, heel 
lang geleden, een Fonds voor de 
Nederlandse Film. Bij dat Fonds 
was men zich bewust dat de Film 
tot De Zevende Kunst wordt gere-
kend. En men verstrekte in die 
dagen, naar beste eer en geweten, 
subsidies voor filmprojecten die 
naar verwachting aan een zekere 
kunstzinnige kwaliteitsnorm 
zouden voldoen. Die intentie 
stond afgedrukt op de eerste 
pagina van hun vier keer per jaar 
verschijnende nieuwsbrief: “Het 
Fonds heeft ten doel het tot stand 
komen en het voor gebruik gereed 
maken van kunstzinnige films te 
bevorderen, als bijdrage tot de 
Nederlandse filmkultuur”.’ Mond-
dood verhaalt over een sprookje 
dat een nachtmerrie is geworden 
en geeft een (historisch) overzicht 
van de verwording van de artis-
tieke speelfilm.
Monddood verdient een groter 
publiek. Met het meesturen van de 
dvd kunt u zelf rustig thuis kijken 
of de argumenten van Van Reijen 
tegen het huidige Filmfonds-
beleid hout snijden.
André Waardenburg

er dan een sterker contrast ontstaat. Om het 
zwart-witte beeld niet te abstract te maken 
heb ik ervoor gekozen de interviews op een 
documentaire manier te draaien en dit af te 
wisselen met meer stilistische beelden van de 
stad. Hierdoor ontstaan er twee verschillende 
sferen in mijn film, waarbij de één een rea-
listisch beeld vertegenwoordigt, en de ander 
een magischer beeld neerzet.’
Het geluid fungeert gedurende de gehele 
documentaire als een aangename brug tus-
sen deze twee stijlvormen; Bucchetti verrast 
de kijker met haar vloeiende overgangen. 
Zo gaat een duidelijk hoorbare boormachine 
in het lottokantoortje geruisloos over in 
het geluid van een optrekkende scooter, en 
klinkt het ritme van de printer door in de 
filmmuziek van Lucio Caliendo. In de eerste 
helft van de documentaire omlijst trommel-
muziek de sfeerbeelden van de Napolitaanse 
volksbuurt. Later gaat het getrommel over 
in pianospel en krijgt de muziek een grotere 
rol, wat samenvalt met het toenemen van de 
stilistische passages. Juist doordat de muziek 
steeds verder op de voorgrond treedt, is het 
een goede keuze geweest om deze niet te dik 
aan te zetten. ‘Ik wilde de muziek graag kaal 
laten klinken. Vaak vind ik een overdaad aan 
instrumenten eerder iets wegnemen van de 
schoonheid dan iets toevoegen. Het verhaal 
vraagt niet om bombastische muziek. Dit 
was nog een hele opgave voor Caliendo, die 
doorgaans veel samenwerkt met Paolo Conte. 
Hij was bang dat het te simpel zou klinken. 
Uiteindelijk hebben we afgesproken dat hij 
de verschillende instrumenten apart zou aan-
leveren, zodat er in de mixage nog besloten 
kon worden welke instrumenten wel of niet 
hoorbaar zouden zijn.’

De muziek van Caliendo is niet de enige die 
we horen. Halverwege de film speelt een 
jongetje accordeon in het lottokantoor. Met 
zijn muziek op de achtergrond dwalen we 

door kleine steegjes en keren we uiteinde-
lijk weer terug in het kantoor. Het geluid 
maakt deze sequentie tot een geheel. Op een 
vergelijkbare manier verweeft Bucchetti de 
verschillende verhalen van haar personages 
tot een consistente eenheid. Door middel 
van parallelmontage van een gesprek met 
de boekbinder in de auto en beelden van 
protesterende werklozen, lijkt het alsof de 
boekbinder langs de protestmars rijdt. Het 
zijn kunstige overgangen waarmee Bucchetti 
het verhaal aan elkaar lijmt. Bij het in beeld 
brengen van de personages worden handelin-
gen en interviews prettig door elkaar gemixt. 
We zien Maria lo Santo bijvoorbeeld bloemen 
brengen naar het graf van haar dochter, ter-
wijl we in voice-over de toedracht van haar 
dood horen. In Dreaming by Numbers werkt 
dit door elkaar snijden erg krachtig, maar 
de combinatie met gestileerde beelden zorgt 
voor verwarring. 
De documentair geschoten beelden van de 
interviews creëren een intieme, vertrou-
welijke sfeer, die om grote betrokkenheid 
van de kijker vraagt. Dit contrasteert met 
de meer gestileerde beelden van de stad. In 
eerste instantie werken die stadsbeelden 
verademend, dienen ze als een soort rust-
moment om de emoties te laten inwerken, 
maar naarmate de film vordert en de pauzes 
toenemen, beginnen ze te storen. De kijker 
wordt gedwongen heen en weer te springen 
tussen twee werelden: de levens van de 
personages enerzijds en anderzijds de mooie 
composities van de stad. Hierin zien we Buc-
chetti’s verleden als cameravrouw terug; 
soms geeft ze mooie beelden voorrang boven 
de inhoud. Zelf zegt ze hierover: ‘Ik denk in 
scènes, nooit in synopsis. Nu ik zelf regisseer, 
merk ik dat ik moeite heb met het aanbren-
gen van een structuur. Ik begin te werken 
vanuit scènes en beelden die mij fascineren, 
en daarna ga ik goed nadenken waarom deze 
zo’n emotionele impact op mij hebben, wat 
ze betekenen. Vanuit dit vertrekpunt pro-

beer ik te achterhalen wat ik met de beelden 
moet vertellen, wat de boodschap in de film 
moet zijn. Deze inhoudelijke kant probeer ik 
altijd scherp voor ogen te houden als ik aan 
de synopsis en vervolgens aan het scenario 
werk. Als ik alleen met een soort boodschap-
penlijstje met mooie beelden zou werken, zou 
het snel saai worden. Daarom probeer ik ook 
altijd dicht bij de mensen te komen.’ 

De filmmaakster is er inderdaad in geslaagd 
dicht bij de mensen te komen, getuige de 
openheid en het vertrouwen waarmee de per-
sonages in Dreaming by Numbers de camera 
tegemoet treden. Ze maken ons deelgenoot 
van hun leven. Bij vlagen waan je je in de 
lottowinkel tussen de klanten, of wil je aan-
schuiven bij de ruziënde bingovrienden van 
Patrizia. Het grote geheim schuilt volgens 
Bucchetti in de benadering. ‘Bij folkloris-
tische tradities moet je heel goed opletten 
dat je niet naar mensen kijkt als een toerist 
in de apenheul. Je kunt verhalen universeel 
maken door in de huid van de personages te 
kruipen. Er worden tegenwoordig erg veel 
documentaires gemaakt waarin de personages 
te ver van ons af staan. Je ziet bijvoorbeeld 
een Iraniër die leeft onder armoedige omstan-
digheden, maar zijn herkenbare menselijke 
kant wordt niet getoond. Terwijl je de afstand 
juist vermindert als je laat zien hoe iemand 
in een hachelijke toestand toch een ijsje voor 
zijn kinderen haalt. Dit probeer ik ook in mijn 
films, want juist op unieke plaatsen moet je 
zoeken naar een universele taal.’
Dreaming by Numbers had volgens Bucchetti 
niet op een andere plaats dan in Napels 
gedraaid kunnen worden. ‘Napels is een stad 
van grote extremen. Waar in Nederland zou 
een lottowinkel bezet worden om een politiek 
statement te maken? Je kunt honderd keer in 
een winkelcentrum in Nederland filmen, maar 
die lijken allemaal op elkaar, dat vind ik niet 
interessant. In Napels voel je dat er een soort 
kracht en misère naast elkaar bestaan. Arm 
en rijk leven door elkaar, en schoonheid en 
puinhoop gaan hand in hand. Deze ervaring 
wilde ik teruggeven aan de kijker.’ !
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‘Wat een rare jongen, wat een vreemde fysiek 
vooral! En wat acteert zij goed’, zegt thea-
terregisseur Paula Bangels. ‘Zij’ is Jennifer 
Aniston die in The Good Girl (Miguel Arteta, 
2001) met kop en schouders boven acteurs als 
John C. Reilly en Jake Gyllenhaal uitsteekt. 
Gyllenhaal is de reden om vlak voor kerst 
naar Antwerpen af te reizen, waar Bangels 
woont. Werken doet ze al jaren in Nederland, 
voor De Paardenkathedraal in Utrecht, maar 
ze woont toch liever in Vlaanderen. 
Momenteel speelt Gyllenhaal zichzelf in de 
kijker met twee films, Brokeback Mountain 
(2005) van Ang Lee (zie de recensie op p. 48) 
en Jarhead (2005) van Sam Mendes. Lee won 
met zijn gay western – zoals de film inmid-
dels getypeerd wordt – het afgelopen jaar 
in Venetië een Gouden Leeuw. In Brokeback 
Mountain zijn Gyllenhaal en Heath Ledger 
twee homoseksuele cowboys die een geheime 
relatie hebben. Samen vissen en kamperen 
ze, bij Brokeback Mountain. In deze film is 
Gyllenhaal een volwassen man en acteur, met 
minder babyvet op zijn wangen en daardoor 
een iets gewoner gezicht. Maar nog steeds 
met die grote ogen, die zo veel tegelijk kun-
nen. Te grote ogen, vindt Bangels. ‘Waar hij 
wel goed mee acteert’, voegt ze toe. Na het 
opmerkelijke Donnie Darko (Richard Kelly, 
2001) had Gyllenhaal makkelijk getypecast 
kunnen worden als sympathieke weirdo. Een 
rol die hij ook in The Good Girl speelt. Of zit 
het toch anders?
Volgens Bangels is Gyllenhaal zich erg bewust 
van zijn eigen uiterlijk en maakt hij daar 
in Donnie Darko en The Good Girl nadruk-
kelijk gebruik van. Hij moet daarom wel een 
getraind acteur zijn, een acteur die doseert 
maar onzichtbaar houdt hoe hij dat precies 
doet. Een natuurtalent. Opgemerkt door 
regisseurs die meer in hem zagen dan het 
typetje ‘licht gestoorde puber’ dat hij regel-
matig speelde. 

Donnie Darko zou door Paula Bangels op een 
vrije avond allang halverwege zijn afgezet. 
Ze vindt het een te ingewikkeld en bedacht 

verhaal en daarom niet interessant. Donnie 
Darko en The Good Girl, twee uiteenlopende 
films die aan elkaar verbonden lijken door 
de vertragende acteerstijl van Gyllenhaal. 
De Vlaamse regisseur is er zo van onder de 
indruk dat ze toch met evenveel enthousi-
asme over beide films spreekt. In die traag-
heid van Gyllenhaal zit het hem dus. Zijn 
stijl is aantrekkelijk voor een regisseur als 
Bangels, die gefascineerd is door het tot op 
de millimeter bestuderen van mensen en hun 
geheimen. De film Donnie Darko bevat zo’n 
geheim: een intrigerende theorie over het 
begrip ‘tijd’, waarmee bepaalde mysterieuze 
gebeurtenissen kunnen worden verklaard. 
Het mysterie bepaalt het verhaal, stuurt de 
handelingen en laat de slapeloze puber Don-
nie Darko zijn wanen beleven. Zelfs de acteur 
Jake Gyllenhaal wordt erdoor beïnvloed; de 
raadselachtigheid sijpelt door in zijn spel. Om 
de verwarring van zijn personage overtuigend 
te spelen, overdrijft hij zijn eigen houding. 
Iets gebogen, gebukt onder zorgen, beweegt 
Darko zich voort. Hij ziet de wereld als iets 
onverklaarbaars, terwijl hij toch op zoek is 
naar antwoorden. Bangels: ‘De waarheid lijkt 
in hemzelf verborgen te liggen, dat straalt hij 
uit. De arrogantie van een geflipte puber, zo 
zou je het ook kunnen noemen.’ 
Bangels vindt niet dat Gyllenhaal slechts met 
een trucje acteert. De regie speelt hierin ook 
een belangrijke rol: als het publiek een regis-
seur in zijn bedoelingen niet kan volgen, is 
een acteur vervolgens moeilijk te beoordelen. 
Regisseur Kelly geeft Donnie Darko een open 
einde; de puzzelstukjes vallen niet op hun 
plaats, ondanks Donnies verwoede pogingen 
te ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. 
Dat vage, niet helemaal passende is zicht-
baar in Gyllenhaals ogen, gebogen hoofd en 
schouders. Daarmee draagt de acteur de film. 
Bangels zegt concluderend iets opvallends: 
‘Ondanks Darko’s boosaardigheid lijkt hij me 
toch aardig, in staat tot liefde bijvoorbeeld. 
Hij wekt dat gevoel bij me op, terwijl hij het 
tegenovergestelde speelt. Dat is het geheim 
van Gyllenhaal, en dus ook van Donnie 
Darko.’

Acteren

Gerlinda Heywegen
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De gesjeesde, maffe jongen – Jake Gyllenhaal 
was het in Donnie Darko en is het op een 
andere manier in The Good Girl weer. Zijn 
personages wonen in kleine, benauwende 
Amerikaanse stadjes waar geen moer te 
beleven valt en supermarkten de wereld ver-
tegenwoordigen: ogenschijnlijk doodnormale 

winkels waar de lullige waanzin in elk schap 
te vinden is. In zo’n supermarkt werkt de 
dertigjarige Justine (Aniston) bij de make-
up. Ze leert er Holden (Gyllenhaal) kennen, 
een jongen van begin twintig. 
Bangels beleeft The Good Girl als ware het een 
horrorfilm: intens, met de handen regelmatig 
voor haar gezicht geslagen, kijkt ze door 
haar vingers naar Justine's ellendige, gewo-
ne, saaie leven. Holden en zij beleven een 
zeldzaam stakkerige liefde, die niet lang zal 
duren en niets op zal lossen. Door Aniston en 
Gyllenhaal wordt die boodschap briljant ver-
tolkt. Haar strakke timing en zijn vertraagde 
spel maken The Good Girl tot een onverwacht 
kerstcadeautje. Want de Vlaamse regisseur 
geniet ondanks haar gruwel van kleinburger-
lijk Amerika met volle teugen van de film. 

Ook legt ze uit ‘wat dat toch is’ met die Gyl-
lenhaal. Zo ‘stelt hij zich enorm aan’ en ‘gaat 
hij er helemaal voor’ in een scène waar hij 
met Aniston in de auto zit te ruziën. Met de 
hem kenmerkende slome oogopslag en het 
trage draaien van zijn hoofd aanschouwt hij 
zijn eigen ellende. Hoewel hij schreeuwt en 
zich druk maakt, blijft Gyllenhaal ook hier 
beheerst. Desgevraagd beaamt Bangels dat 
Gyllenhaal wel een method actor lijkt (niet 
haar favoriete techniek): ‘Hij is zo langzaam. 
Ongeacht welke scène probeert hij zo min 
mogelijk te doen. Hij laat eerst een ‘witje’ 
vallen en dan pas komt hij in actie. Dat is 
een techniek die je aan kunt leren als acteur. 
Gyllenhaal lijkt zich er erg bewust van, maar 

bij hem is het geen truc. Waar het ‘witje’ pre-
cies valt, is onzichtbaar.’ 

In Jarhead zit ook zo’n scène. Eentje waarin 
Gyllenhaal door het lint mag gaan en hij alles 
uit de kast trekt. Mendes’ film over de waan-
zin van oorlog – de eerste Golfoorlog in 1990 
– loopt over van het testosteron, waardoor 
niets of niemand de ruimte krijgt, zelden ook 
de acteurs. Maar scherpschutter Gyllenhaal 
excelleert op een spaarzaam moment toch. 
Als de nieuwe Marlon Brando draait hij door 
van het wachten op een onzichtbare vijand 
en zet hij zijn doorgeladen mitrailleur tegen 
het hoofd van een ander. Zoals in The Good 
Girl is zijn spel vet, maar beheerst. Ook hier 
lijkt alles tot in het uiterste bestudeerd en 
bedacht. Maar de mooiste scènes zijn die met 
rust en stilte; die zijn er echter bijzonder 
weinig. Hoewel Gyllenhaal best volstaat als 
gespierde bonk, profiteert Mendes zelden van 
zijn talenten. Een enkele keer, bijvoorbeeld 
in de scène waar Gyllenhaal op het punt 
staat een Irakees te vermoorden, is die trage 
oogopslag er weer, dat uitstel van acteren, 
ademen of bewegen. Gyllenhaal rekt er de 
scène mee op en geeft met weinig blikken 
een heel scala aan betekenissen en emoties 
weer: de angst om te doden, de kick het te 
kunnen doen, de angst om te sterven en om 
zijn onschuld te verliezen. Het is een truc 
die geen truc genoemd mag worden en op 
zijn best een kunst is. Deze ‘truc’ is voelbaar, 
maar niet precies te traceren.

Bijna blij noemt Bangels Gyllenhaal niet 
aantrekkelijk. Te grof, te grote ogen. Maar in 
Anistons situatie zou ze ook verliefd op hem 
worden. ‘Slechte acteurs willen altijd spelen 
dat ze de slechterik zijn, of verliefd.’ Ban-
gels trekt er een vies gezicht bij. Toch lijkt 
Gyllenhaal in The Good Girl precies dat, een 
verliefde gek. Het accent ligt echter op zijn 
waanzin, die met liefde niets te maken heeft. 
Juist het omgekeerde is waar: een toevallig 
gevolg van zijn gekte is dat hij verliefd denkt 
te worden op Justine. 
Gyllenhaal roept op wat hij niet speelt. Zijn 
personages zijn vaak wat ze niet mogen of 
kunnen zijn. Als dat zo doorgaat bestaat er 
over veertig jaar misschien ‘het type Gyllen-
haal’, de acteur (of personage) die niet is wat 
hij lijkt. En omgekeerd zullen andere acteurs 
misschien als ‘een Gyllenhaal’ getypecast 
worden. 
‘Ik hou ervan films zelf te kunnen invullen’, 
concludeert Bangels na een lange dag film-
kijken. ‘Geen toeters en bellen voor mij.’ Mis-
schien is Donnie Darko voor Bangels de kerst-
boom in het verkeerde jaargetijde. In The 
Good Girl blijft echter voldoende ruimte voor 
eigen interpretaties. En Gyllenhaal heeft haar 
veroverd, in welke film hij ook verschijnt. !

Acteren

Wieteke van Zeil
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Film en literatuur hebben weliswaar veel 
gemeen, de verschillen zijn minstens even 
groot. Zo kunnen beide vormen dezelfde 
verhalen, anekdotes of voorvallen presente-
ren en deze vervolgens eenduidig verstaan, 
begrijpen of interpreteren; wanneer er echter 
sprake is van iets imaginairs, dan blijken de 
wetten en mogelijkheden van film en litera-
tuur zeer uiteen te lopen. 
De film Minority Report (Steven Spielberg, 
2002) zit vol ideeën over wat zou kunnen 
gebeuren: aan de hand van de toekomstvisi-
oenen van genetisch gemanipuleerde mensen 
– precogs – kunnen, na grondige analyse met 
een speciaal computerprogramma, misdaden 
worden voorkomen. Zo kan de gedachte aan 
een mogelijke moord worden bestraft en 
daarmee iets wat nog niet plaatsgevonden 
had beoordeeld worden als zou het al gebeurd 
zijn. Spielberg baseerde zijn film op een kort 
verhaal van sciencefictionschrijver Philip K. 
Dick, dat ondanks het futuristische karak-
ter vooral waardering kreeg vanwege zijn 
geloofwaardigheid. Het thema, de realiteit 
van gedachten, had de schrijver al eerder 

beziggehouden. Twee van zijn verhalen over 
dit onderwerp werden verfilmd: Blade Run-
ner (Ridley Scott, 1982) en Total Recall (Paul 
Verhoeven, 1990). Op sommige punten waren 
de regisseurs in staat verder te gaan dan de 
auteur, op andere moest van de in het boek 
gebruikte gelaagdheden worden afgezien. 
Bij elke verfilming verschilden boek en film 
enorm. 
Het terrein van de intrigerende schrijver 
Philip K. Dick is het smalle koord dat het 
onmogelijke met het mogelijke verbindt. 
Tijdens zijn leven bleef zijn werk nagenoeg 
onbekend. Pas na zijn dood in 1982 en het 
succes van de verfilmingen ontstond plotse-
ling grote belangstelling voor de duistere 
gedachtewereld van Dick. Een biografie kon 
niet uitblijven. In 1993 schreef de Franse 
auteur Emmanuel Carrère (1957) – tevens de 
biograaf van Werner Herzog – Dicks levens-
verhaal: Je suis vivant et vous êtes morts. 
Van Carrère waren al een aantal opvallende 
romans verschenen, die sterk geïnspireerd 
zijn op de realiteitswaanzin van Dick (onder 
andere La moustache, 1986). Ook bij het 
schrijven van de biografie liet Carrère zich 
door Dicks gedachtegoed inspireren: Je suis 
vivant et vous êtes morts behelst meer dan 
zorgvuldig gerangschikte biografische gege-
vens, het is een biografie in romanvorm, een 
eerbetoon aan de door hem zo bewonderde 
science fiction-auteur. Zo voegde Carrère fic-
tie-elementen toe in de vorm van dialogen en 
mogelijke gebeurtenissen, waaruit een dui-
delijke fascinatie blijkt met het grensgebied 
tussen waan en werkelijkheid.

Bizarre fantasieën
Na deze bewonderde en omstreden biografie 
volgden twee romans die Carrère tot een zeer 
populaire schrijver in Frankrijk maakten. La 
classe de neige (1995) werd een door jongeren 
veelgelezen roman die ook bij Nederlandse 
scholieren hoog scoorde. Het boek gaat over 
een jongen, Nicholas, met nogal bizarre fan-
tasieën over moord, diefstal en doodgaan die 
misschien niet eens zo veel afwijken van de 
werkelijkheid. Tijdens een wintersportreisje 
van zijn school valt hij vanaf de eerste dag 
buiten de groep. De teruggetrokken jongen 
bewondert de leider van zijn klasgenoten, is 
bang in bed te plassen, droomt de verschrik-
kelijkste dingen en probeert indruk te maken 
door verhalen over ontvoeringen en orgaan-
diefstal te vertellen. Wanneer blijkt dat in 
een nabijgelegen dorp een jongen is verdwe-
nen, beginnen bij Nicholas – en bij de lezer 
– fantasie en werkelijkheid door elkaar heen 
te lopen. Daar zit de essentie van Carrère's 
werk: wat is echt en wat is bedacht? 
De verfilming van La classe de neige (Claude 

Miller, 1998) won de speciale juryprijs in Can-
nes; toch toont juist deze film aan dat een 
verhaal over een denkwereld zich moeilijk 
laat verfilmen. Te vaak gebruikt Miller flash-
backs en vooral dromen om de kijker op het 
juiste – echter steeds onduidelijker wordende 
– spoor te houden. De korte terugblikken 
van de jongen zijn een te makkelijke filmi-
sche oplossing voor de weergave van diens 
gedachten, terwijl de dromen na verloop van 
tijd niet meer blijken te zijn dan een alibi 
voor de filmmaker om horrorelementen toe te 
voegen. Door deze stijlbreuken kan de kijker 
met de plot veel te veel kanten op. Boven-
dien krijgt deze er naast onduidelijkheden 
over het verhaal ook nog onzekerheid over 
de bedoeling van de film bij. Hoewel Carrère 
instemde met veel van Millers toevoegingen 
aan het boek, en hij ook een groot deel van 
de dialogen leverde, moet de schrijver heb-
ben ingezien dat de film zich van het boek 
verwijderd had. 
Een tweede verfilming van Carrère's werk 
kwam vier jaar later tot stand, toen zijn 

roman L’adversaire (2000) door Nicole Garcia 
tot een speelfilm werd bewerkt. Carrère had 
een merkwaardig boek geschreven, gebaseerd 
op een van de meest bizarre moordpartijen 
uit de Franse misdaadgeschiedenis. In 1993 
zag Jean-Claude Romand zijn leven in elkaar 
storten toen zijn bedrog over zijn betrekking 
als dokter bij de Wereldgezondheidsorganisa-
tie in Genève, zijn diefstal van familiekapitaal 
en een buitenechtelijke relatie aan het licht 
dreigden te komen. Romands weldoordachte 
moord op zijn schoonouders, zijn vrouw en 
twee kinderen en zijn uiteindelijke veroorde-
ling hield de gemoederen in Frankrijk lang 
bezig; voor Carrère was de bizarre geschiede-
nis een goudmijn waarin fantasie en werke-
lijkheid spectaculair over elkaar tuimelden. 
Hij bezocht Romand in de gevangenis en 
schreef diens verhaal op. Daarbij voegde hij 
zijn eigen onderzoek en hij verwerkte zijn 
relatie tot Romand in het boek. L’adversaire 
werd een zeer persoonlijk verhaal, waarin 
Carrère aangaf tussen begrip en afschuw 
heen en weer te zijn geslingerd. Net als het 

enigszins vergelijkbare In Cold Blood (1965) 
van Truman Capote bleek Carrère's roman een 
bestseller. In 2002 verfilmde regisseur Nicole 
Garcia de geschiedenis rond Romand. Overi-
gens werd dezelfde geschiedenis een jaar eer-
der door Laurent Cantet verfilmd in L’emploi 
du temps (2001). Cantet baseerde zijn film 
echter niet op het boek van Carrère; hij liet 
de moorden van Romand uit het verhaal en 
concentreerde zich volledig op diens eenzame 
bestaan als zelfbenoemd arts. 
Nadat twee van zijn boeken waren verfilmd, 
besloot Carrère zelf een roman op het witte 
doek te brengen. Zijn keuze viel op La 
moustache, een van zijn eerdere romans. Hij 

Wat er precies aan de hand is, 
laat Carrère zo veel mogelijk 
in het midden: er gebeurt niet 
wat je leest en je leest niet wat 
er gebeurt

Harry Peters

Boekverfilming La moustache

 Emmanuel Carrère 
 zaait verwarring
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bewerkte het boek tot script en regisseerde 
de film zelf. In 2004 ging zijn verfilming in 
première. 
 
Het boek La moustache
De roman La moustache verhaalt van een 
man uit Parijs die voor de verandering, en 
in de hoop zijn vrouw te verrassen, zijn snor 
afscheert. Agnes, zijn vrouw, reageert echter 
helemaal niet op zijn nieuwe uiterlijk; ze 
beweert zelfs dat hij nooit een snor heeft 
gehad. Als bewijslast haalt hij (de man krijgt 
geen naam) er allerlei oude foto’s bij, maar 
zij laat hem op overtuigende wijze zien dat 
dit vervalsingen zijn. Wanneer ook zijn vrien-
den en collega’s geen opmerkingen over zijn 
bovenlip maken, vermoedt hij dat zijn vrouw 
een spel met hem speelt waarbij ze iedereen 
heeft betrokken. Hij maakt zich zorgen over 
haar geestestoestand, maar om haar niet te 
verliezen besluit hij te doen alsof hij het zelf 
allemaal niet meer weet. Pas wanneer hij 
ontdekt dat zijn vader niet meer leeft en hij 
zijn ouderlijk huis ook niet meer kan vinden, 
begint hij aan zichzelf te twijfelen. Uiteinde-
lijk vlucht hij naar Hongkong, waar hij een 
ongecompliceerd bestaan leidt, tot hij zijn 

vrouw plotseling op zijn hotelkamer aantreft. 
Volkomen tot waanzin gedreven – zijn vrouw 
doet of er niets aan de hand is – pleegt hij 
zelfmoord. 
De kracht van deze originele roman is het 
perspectief dat Carrère hanteert. De ervarin-
gen van de hoofdpersoon zijn tevens de erva-
ringen van de lezer. Naarmate de man door 
de gebeurtenissen in verwarring raakt, begint 
ook de lezer aan zichzelf te twijfelen. Intri-
gerend, vooral omdat het aanvankelijk lijkt 
of niet hij, maar zijn vrouw psychiatrische 
hulp nodig heeft. Een dergelijke omkering 
is dramaturgisch gezien een sterk gegeven, 
maar het effect wordt door Carrère niet volle-
dig benut. Te snel rijst het vermoeden dat de 
man aan waanideeën lijdt en te snel worden 
deze vermoedens bevestigd. Ook de vorm en 
verhaallijn verrassen, schokken of ontroeren 

niet – Carrère blijft koel en afstandelijk. 
Evenals in L’adversaire en La classe de neige 
is zijn fascinatie voor de interpretatiemoge-
lijkheden van de werkelijkheid groter dan de 
wens de lezer iets te laten ontdekken. Wat 
er precies aan de hand is, laat Carrère zo veel 
mogelijk in het midden: er gebeurt niet wat 
je leest en je leest niet wat er gebeurt. Een 
nadeel van deze interessante benadering 
is dat de manipulatie soms te nadrukkelijk 
gevoeld wordt. 
Carrères veelvuldige gebruik van filmcitaten 
in het boek La moustache geeft aan dat de 
schrijver in 1986 al iets met film had. Hij ver-
wijst onder andere naar Péril en la demeure 
(Michel Deville, 1985), Les diaboliques (Henri-
Georges Clouzot, 1955) en zeer uitvoerig naar 
Every Girl Should Be Married (Don Hartman, 
1948) – drie films die zijdelings iets met de 
thematiek van de roman te maken hebben. 
Toch zou het bijna twintig jaar duren voordat 
Carrère met La moustache zijn speelfilmde-
buut zou maken. 
 
De film La moustache
Een man scheert zijn snor af. We zien hoe 
hij de haartjes bij elkaar veegt en wegspoelt. 
Wanneer Carrère in de film vervolgens steeds 
meer vraagtekens plaatst bij de vroegere 
aanwezigheid van de snor (en dus ook bij het 
afscheren ervan), hebben we als kijker een 
probleem. Wat hebben we dan gezien?  
In film is het moeilijk de mogelijkheid open 
te laten dat wat getoond wordt slechts door 
één personage wordt gezien. In de film La 
moustache moeten we uiteindelijk accepteren 
dat de snor slechts een hersenspinsel was (en 
daarmee is ons proces gelijk aan dat van de 
hoofdpersoon), maar we hebben te veel infor-
matie gekregen om dat aannemelijk te maken. 
Wanneer de man (in de film heet hij Marc) 
zijn vrouw vraagt of hij zijn snor eens zal 
afscheren, is haar opmerking overduidelijk: ‘Ik 
zie je liever met.’ Ze kijkt hem aan terwijl ze 
dit zegt. Misschien is haar antwoord een grap, 
maar daarmee worden wij als toeschouwer wel 
even op het verkeerde been gezet. Natuurlijk 
is het de bedoeling dat onze verwarring syn-
chroon loopt met die van de hoofdpersoon, 
maar uiteindelijk werkt dit tegen de film in. 
Een toeschouwer wil liever iets ontdekken of 
reconstrueren dan dat hij moet concluderen 
dat er van alles mogelijk is geweest. 
Aanvankelijk lijkt Carrère in zijn speelfilm-
debuut voor een mooie oplossing te hebben 
gekozen. Marc ziet zichzelf in de spiegel. Hij 
ziet wat hij wil zien of denkt te zien. De toe-
schouwer ziet weliswaar een feitelijk beeld, 
maar achteraf zou altijd nog verklaard kun-
nen worden dat hij slechts zag wat door Marc 
werd gezien. Door de logische aanwezigheid 
van een spiegel zou dat inderdaad zo kunnen 
worden geïnterpreteerd, maar Carrère laat die 
mogelijkheid onbenut. Ook als Marc niet in de 
spiegel kijkt, toont Carrère zijn gezicht, met 

snor. Bovendien gooit hij daar dat antwoord 
van zijn vrouw nog eens overheen. Kennelijk 
wil de filmmaker zijn toeschouwers eerst over-
tuigen en ze vervolgens in verwarring bren-
gen. Het mogelijk maken van een ‘achteraf-
logica’ zou echter beter hebben gewerkt.
Zelf zegt Carrère in een interview in het pers-
boek: ‘De betekenis van het verhaal ontgaat 
mij ook, dat geldt dus niet alleen voor de 
lezer en de kijker. Het is grappig dat iedereen 
er tijdens de opnamen van overtuigd was dat 
ik de sleutel tot het verhaal wel had, maar 
dat ik die voor mezelf wilde houden. Ondanks 
mijn ontkenning en mijn stelling dat deze 
onwetendheid me juist in staat stelde het 
verhaal te vertellen, geloofde niemand me.’ 
Een tweede kans die Carrère laat liggen, zit 
in zijn portrettering van Agnes, de vrouw 
van Marc. In de roman wordt pas in een laat 
stadium informatie gegeven over de geestes-
toestand van de vrouw, maar in de film wordt 
nergens gesuggereerd dat zij gek zou kunnen 
zijn. Haar gedrag is niet vreemd en van een 
omkering is uiteindelijk geen sprake. Carrère 
had dit intrigerende onderdeel van de roman 
ook in de film kunnen verwerken, bijvoor-
beeld door kleine ‘storinkjes’ in haar gedrag 
te laten zien: gebeurtenissen die net tegen 
het vreemde aanliggen. In dat geval had de 
kijker de gedachtegang van Marc en de omke-
ring van waan en werkelijkheid wel kunnen 
ervaren. Het is niet de enige concessie die 
voor de film is gedaan.  
Carrère: ‘Je zou kunnen zeggen dat in het 
boek de man zichzelf verliest, maar dat het 
tegenovergestelde in de film gebeurt. De film 
vertelt het verhaal van een man die zichzelf 
vindt en samen met zijn vrouw een zware 
beproeving te boven komt. Wanneer je het 
niet te letterlijk neemt, is dat iets wat elk 
echtpaar in een bepaalde vorm kan tegenko-
men. Veel erger is het als dat niet gebeurt.’ 
De meest ingrijpende wijziging ten opzichte 
van het boek ligt in het slot van de film. Het 
tragische einde is helemaal weggelaten. De 
film kiest voor een open eind. Zo pleegt Marc 
geen zelfmoord wanneer zijn vrouw plotse-
ling in Hongkong opduikt, maar gooit hij een 
ansichtkaart die hij haar had willen sturen 
in het water. Een interessant geschrift zakt 
langzaam naar de bodem. Helaas een symbo-
liek die op deze boekverfilming slaat. !
 

 

Zondagochtend 13 november 2005. Het is 
koud en zonnig. Vandaag is het anders zo 
rustige Plein in het centrum van Den Haag 
door set decorators omgetoverd in een drukke 
verkeersader uit 1944. De McDonald’s is door 
zware groenen veloursgordijnen veranderd in 
een anonieme winkel; even verderop is een 
‘sigarenmagazijn’ herrezen. Voor de gelegen-
heid gaan de in het oorlogsbeeld zo detone-
rende moderne parkeergarages schuil achter 
Atlantikwall-achtige bunkers. Het grote 
sociëteitsgebouw naast het Mauritshuis doet 
dienst als hoofdkwartier van de Sicherheits-
dienst. Aan de gevel hangt een enorme swas-
tikavlag. Het argeloze publiek dat op deze 
vroege zondagmorgen langzaam begint toe te 
stromen, wordt op de toegangswegen gewaar-
schuwd met grote verkeersborden: ‘Attentie: 
op het Plein worden opnamen gemaakt voor 
de oorlogsfilm Zwartboek. De setting kan con-
fronterend zijn. Onze excuses.’
Het is de negenenveertigste van de in totaal 
zesenzeventig geplande draaidagen. De mees-
te buitenopnamen zijn tijdens deze schitte-
rende nazomer al gemaakt. Zo pakte regisseur 
Paul Verhoeven flink uit met groots opgezette 
beelden van de bevrijding en schoot hij scè-
nes op locaties als Giethoorn en de Biesbosch. 

Eind november gaat hij met zijn cast en crew 
de studio’s van Berlijn-Babelsberg in. Het 
is de bedoeling dat Zwartboek in september 
2006 gereed is voor vertoning. 
Vandaag wordt onder andere een scène opge-
nomen waarin hoofdrolspeelster Carice van 
Houten een Duitse soldaat om toestemming 
vraagt het SD-hoofdkwartier te bezoeken. 
Hier begint de dubbelspionage in de plot 
van Zwartboek: Van Houten is een joodse 
verzetsstrijdster die aanpapt met een hoge 
Duitse SD-officier. Het wordt een scène die 
deze never a dull moment-regisseur typeert: 
terwijl Carice van Houten op de Duitse wacht 
afloopt, is het gehele Plein in beweging. 
Burgervoetgangers en Duitse officieren lopen 
voor en achter haar langs en op de achter-
grond is een lange stoet rijdende vintage cars 
– pantserwagens met rupsbanden, busjes, 
personenauto’s – en motoren met zijspan 
te zien. Na elke take moet het verkeer weer 
naar het beginpunt terug, wat tussen de vele 
nagemaakte Atlantikwall-decorstukken een 
hele operatie is.
Aan alles is te zien dat Zwartboek de groot-
ste Nederlandse filmproductie sinds tijden 
is, al zou je gezien de samenstelling van de 
crew beter van een pan-Europese productie 

kunnen spreken. Op de set klinkt een men-
gelmoes van Europese talen: zo maakt came-
raman Walter Lindenlaub zich verstaanbaar 
in het Duits en spreekt een kleedster van 
Van Houten Engels. Ook lopen er tientallen 
mensen rond met voor de buitenstaander 
volstrekt onduidelijke bezigheden. Geluk-
kig heeft Verhoeven de touwtjes van deze 
Babylonische filmproductie stevig in handen. 
‘Hallo, het is geen zondag in deze scène!’, 
roept hij resoluut wanneer het er even op 
lijkt of de camera gaat draaien terwijl elders 
in de stad de kerkklokken zijn gaan luiden. Er 
wordt gewacht. Tot en met de laatste take op 
deze spectaculaire set blijft Verhoeven volko-
men ontspannen. ! Egbert Barten

Kennelijk wil de filmmaker zijn 
toeschouwers eerst overtuigen en ze 

vervolgens in verwarring brengen 
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George Clooney, Hollywoods moderne Cary 
Grant, verraste in 2002 met zijn regiedebuut 
Confessions of a Dangerous Mind, over televi-
sieproducent en spelshowpresentator Chuck 
Barris. Barris leidde volgens eigen zeggen 
een dubbelleven als geheim CIA-agent en 
liquideerde in die hoedanigheid tijdens de 
jaren zestig en zeventig meer dan honderd 
staatsvijanden. Clooneys laatste werk draait 
opnieuw om een televisie-icoon en om nati-
onale instituten. Vloog Confessions, net als 
de chaotische Barris zelf, hier en daar nog 
wel eens ongecontroleerd uit de bocht; Good 
Night, and Good Luck. (2005) is even gefocust, 
strak en messcherp als zijn hoofdpersoon, de 
CBS-sterjournalist Edward R. Murrow. 
Murrow (een glansrol van David Strathairn, 
die Murrows zwaarmoedige verbetenheid 
met opeengeklemde lippen en priemende 
blik door het doek laat knallen) sloot begin 
jaren vijftig zijn wekelijkse nieuwsprogramma 
See It Now steevast af met de gedragen zin 
‘Good night, and good luck…’. Clooney, zelf 
zoon van een televisiejournalist, pakt met de 
gelijknamige film een spannend tijdperk bij 
de kop. Het was de roerige kindertijd van het 
massamedium televisie, die later bekend werd 
als de Golden Age. In het politieke landschap 
had de kraakverse Koude Oorlog de gevoels-
temperatuur tot ver onder het vriespunt 
gebracht. Terwijl buitengaats de expansiedrift 
van de Sovjet-Unie koortsachtig werd inge-
damd met containment, sloeg de red scare ook 
binnenlands toe in de persoon van de over-
verhitte senator Joseph McCarthy en diens 

Saskia Legein
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heksenjacht op vermeende communisten in 
het wijdvertakte overheidsapparaat. De twee 
verschijnselen smolten in 1954 samen tijdens 
een zinderende uitzending van See It Now 
waarin Murrow McCarthy en zijn ondemocra-
tische methoden publiekelijk aanklaagt. De 
aflevering zou de uiteindelijke ondergang van 
de republikeinse senator inluiden. 

Oogstrelende zwart-witcinematografie, man-
nen met pommadeglanzende kapsels gekleed 
in smetteloze pakken met hooggesloten broe-
ken, teloorgegane omgangsvormen, puntige 
dialogen en krappe studio’s die zich langzaam 

vullen met heel veel kringelende sigaret-
tenrook. Clooney schetst zorgvuldig de sfeer 
van de glorietijd van televisie. Hij voegde 
zelfs meervoudig Grammy-winnares Dianne 
Reeves toe aan de cast. Op een podium tussen 
de benauwde studiohokjes zingt Reeves live, 
begeleid door twee muzikanten, gedurende 
de hele uitzending van See It Now een Cole 
Porter- en Nat King Cole-repertoire om de 
overgangen tussen onderwerpen en scènes te 
vullen. Afgezien van de wat verloren verhaal-

lijn rond een getrouwd stel – dat mocht in die 
tijd niet bij grote bedrijven – is Good Night, 
and Good Luck vooral een adembenemend 
portret van een pionier in de televisiejourna-
listiek. 
Slechts een kleine tien procent van de Ame-
rikaanse huishoudens bezat in 1950 een 
televisietoestel; uitzendingen waren nog 
persoonlijk en intiem. Vijf jaar later stond bij 
een duizelingwekkende tachtig procent een 
kastje in de woonkamer te flikkeren. William 
S. Paley, hoofd van Columbia Broadcasting 
System, had met CBS’ goedbeluisterde radio-
uitzendingen al bewezen een neus te hebben 
voor succesvolle programmaformules. In 

tegenstelling tot zijn concurrent David Sar-
noff van de National Broadcasting Company, 
wist hij bovendien als geen ander zijn ster-
renstal te vertroetelen. Hoewel Paley in 1929 
voor vijftig procent aandelen aan Paramount 
Pictures had verkocht en zich daarmee had 
verzekerd van Hollywood-sterren voor zijn 
programma’s, kon hij niet opboksen tegen 
het enorme persoonlijke netwerk van Sarnoff, 
dat meer adverteerders aantrok. Terwijl NBC 
slechts hoefde af te wachten tot sponsors 

programma’s aandroegen, ging CBS voor de 
sponsoring van zijn zelfbedachte programmas 
de boer op. Het zou een van de belangrijkste 
cultuurverschillen tussen de twee netwerken 
blijven. NBC vertrouwde op de MCA Universal-
studio’s in Hollywood voor de ideeën achter 
en uitvoering van zijn belangrijkste dramase-
ries; ondertussen gaf CBS hoge prioriteit aan 
nieuws en actualiteiten. Nieuwsdirecteur Paul 
White verzamelde een staf van stercorrespon-
denten, onder wie de veelvuldig onderschei-
den Ed Murrow, die eerder voor CBS-radio de 
oorlog versloeg en een goede vriend was van 
Paley. In 1951 wordt Ed Murrows radioshow 
Hear It Now omgedoopt tot de televisieversie 
See It Now. Murrow snijdt daarin opmerke-
lijke fenomenen aan; zo liet hij bijvoorbeeld 
het historische moment zien dat de oost- en 
westkust voor het eerst simultaan program-
ma’s konden ontvangen. 

Televisieproducties waren in die vroege jaren 
vijftig gecentraliseerd in New York, drama 
werd naar goed theatergebruik live in de stu-
dio opgenomen en uitgezonden, en een poel 
van jong talent als Paul Newman, Sidney Poi-
tier, Jack Lemmon en Grace Kelly hoopte via 
de televisie ontdekt te worden. Theaterstuk-
ken werden bewerkt voor televisie en daarvan 
werden pas later weer films gemaakt. Juist als 

televisie een belangrijke nieuwe loot lijkt te 
gaan worden aan de stam van de high brow-
cultuur, krijgen de literaire drama’s concur-
rentie van quizzen en series, hoofdzakelijk 
westerns. Hoe minder het televisietoestel 
slechts is voorbehouden aan hoogopgeleide 
huiskamers, hoe meer de doorwrochte, seri-
euze single plays worden verdrongen door 
lichtere vormen van entertainment. Intussen 
begint Hollywood, dat zich bedreigd voelt en 
voorop wil blijven lopen, slinks oude films bij 
de netwerken te dumpen. Vanaf 1953 heeft 
Ed Murrow naast See It Now ook een tweede 
show met luchtige glamouronderwerpen: 
Person to Person. Maar Murrow voelt zich 
zichtbaar slechter thuis bij een interview met 
beroepsparadijsvogel Liberace dan bij het 
harde nieuws. 

Nieuws kan in de vroege jaren vijftig nog vrij-
wel ongefilterd worden gebracht. Tussen de 
journalistieke staf van CBS en de kijker zitten 
nauwelijks schokdempers en noodremmen. 
Ironisch genoeg is de situatie in Nederland 
juist omgekeerd. Het NOS Journaal ligt stevig 
aan de ketting van de Rijksvoorlichtings-
dienst en de machtige omroepen, die het 
liefst al een week van tevoren van hoofdre-
dacteur Carel Enkelaar willen weten wat hij 
dacht te gaan uitzenden. Onlangs was dit nog 
te zien in de jubileumdocumentaire Het schit-
terende scherm (2006) van Pieter Fleury. In 
maart 1954 liep See It Now niet in de pas met 
de overheid. Murrow en zijn producent Fred 
Friendly (Clooney) stuitte op het verhaal van 
piloot Milo Radulovich die uit de luchtmacht 
werd ontslagen na een bedenkelijke hoorzit-
ting van senator McCarthy’s House Commit-
tee on Un-American Activities. Ze besluiten 
Radulovich voor de camera te halen. Die 
uitzending leidt acuut tot hoog bezoek aan 
de CBS-burelen en beschuldigingen van com-
munistische sympathieën aan het adres van 
Murrow. Hij en Friendly besluiten daarop tot 
op het bot te gaan om de onwettige metho-
den van McCarthy bloot te leggen. ‘De angst 
is voelbaar is deze kamer. Niemand kan een 
hele natie terroriseren, tenzij we allemaal zijn 
medeplichtigen zijn’, zegt Murrow tijdens 
een stafvergadering. Wat volgt zijn bloed-
stollende All The President’s Men-momenten 
culminerend in een briljante aflevering van 
See It Now waarin Murrow McCarthy en zijn 
hoorzittingen genadeloos onderuithaalt. De 
uitzending is een doorslaand succes. McCar-
thy neemt de uitnodiging om zich te verdedi-
gen aan, op voorwaarde dat het vooraf wordt 
opgenomen. Clooney koos ervoor archief-
beelden te gebruiken van McCarthy en zijn 
verweer op 6 april in See It Now, wat de span-
ning voelbaar verhoogt. McCarthy weerlegt 
geen enkel kritiekpunt van Murrow en vuurt 
slechts een overspannen scheldkanonnade af. 
De senator is duidelijk niet vertrouwd met de 

wetten van het nieuwe medium en graaft zijn 
eigen graf. Naar aanleiding van de uitzending 
stelt de regering een onderzoek in en wordt 
McCarthy ten slotte afgezet. 
Ondanks Murrows journalistieke mijlpaal en 
het daverende applaus van publiek en colle-
ga’s is programmasponsor Alcoa not amused. 
De aluminiumgigant, die belangen heeft in de 
militaire industrie en warme banden onder-
houdt met het Ministerie van Defensie, is niet 
gecharmeerd van de keiharde journalistieke 
aanpak van Murrows dream team. Paley is 
gevoelig voor Alcoa’s slechte humeur en 
besluit See It Now van zestig minuten terug te 
brengen naar dertig en van de dinsdagavond 
naar de zondagmiddag te verhuizen. Murrow 
is woedend. Het voorval blijkt een omineuze 
voorbode van hoe het medium televisie zich 
zal ontwikkelen. 

Tegen het einde van de jaren vijftig is de gou-
den epoque lang en breed verdampt en zijn 
de meeste theateracteurs gevlucht naar de 
film en het toneel. Wat rest is een wasteland 
van toenemend gewelddadige series, sitcoms 

en soaps. Het schandaal van de doorgestoken 
kaart bij de populaire quiz $64.000 Question 
heeft CBS geen goed gedaan. Om meer con-
trole te krijgen over de snode praktijken van 
sponsors, bieden de netwerken adverteerders 
nu één-minuut reclameblokken aan, ver-
strooid over de programmering, in plaats van 
een volledig programma. Dat werkt echter 
al gauw hysterische schadebeperking in de 
hand. Programma’s en series die niet snel 
genoeg voldoende kijkers trekken, worden 
vroegtijdig van de buis gehaald. In de zomer 
van 1958 valt het doek voor See It Now, na 
een confrontatie tussen Murrow en Paley over 
de nieuwe opzet: mensen die zich geen recht 
voelden gedaan door het programma zouden 
evenredige uitzendtijd krijgen. Het is niet 
verwonderlijk dat Ed Murrow, de eloquente 
journalist van het eerste glorieuze uur die 
langzaam maar zeker werd gemuilkorfd, een 
paar maanden later tijdens een televisietop-
bijeenkomst in Chicago fulmineert tegen 
het verschraalde medium: ‘Dit instrument 
kan onderwijzen, het kan verlichten en het 
kan zelfs inspireren maar alleen als mensen 
vastberaden zijn het voor die doeleinden te 
gebruiken. Anders is het slechts een doos met 
draden en lichtjes.’ Hij doet er nog een schep 
bovenop: ‘Met name gedurende de program-
mering overdag isoleert televisie ons van de 
werkelijkheid. Als dat zo doorgaat, krijgt die 
overbekende reclameslogan straks een nieuwe 

betekenis: “Kijk nú, betaal later”.’ Volgens 
Friendly was niet de McCarthy-episode, maar 
deze speech de genadeslag voor de eens zo 
hechte vriendschap tussen Paley en de meest 
gerespecteerde journalist van het land. 

Inmiddels kan de independent-film Good 
Night, and Good Luck – oorspronkelijk 
bedacht als een live uitzending voor CBS 
totdat Warner er brood in zag – al een 
bescheiden prijzenkast vullen. De publiciteit 
komt het aantal filmkopieën en de draaitijd 
in de theaters ongetwijfeld ten goede. In 
een hedendaags Amerika dat onder het mom 
van terrorismebestrijding de vrijheid en 
democratische rechten van burgers opnieuw 
drastisch inperkt, is het bepaald geen overbo-
dige luxe als de film op die manier misschien 
een breder publiek bereikt. Bovendien is de 
Amerikaanse televisie sinds de jaren vijftig 
zo versnipperd geraakt dat kijkers zich allang 
kunnen beperken tot kanalen die hun (poli-
tieke) overtuigingen voeden en versterken 
en uitdagende informatie censureren. Om 
van de kwalijke gevolgen van commerciali-

sering nog maar te zwijgen. Ook in de rest 
van de wereld blijft onafhankelijke televisie 
een onmisbaar medium om democratische 
waarden te beschermen. Vorige maand nog 
draaide tijdens het Rotterdamse filmfestival 
de documentaire Viva Zapatero! (2006) van de 
Italiaanse Sabina Guzzanti. Haar politiek sati-
rische show op de staatszender RAI werd na 
de eerste uitzending door Berlusconi uit de 
ether gehaald, wegens vulgariteiten en smaad 
tegen de regering. Guzzanti startte daarop 
een enquête over de monopolisering van de 
media door de overheid en de bedreiging van 
de vrije democratie. ‘We kunnen onmogelijk 
in het buitenland voor de vrijheid vechten 
als we de vrijheid in eigen land niet kunnen 
waarborgen’, zei Murrow al. De geschiedenis 
lijkt zich te herhalen. Met het uitgebalan-
ceerde, relevante en on-Hollywoodse Good 
Night, and Good Luck. plaatst Clooney defi-
nitief een bescheiden handtekening in de 
film- en televisiegeschiedenis. En verlost hij 
zichzelf meteen van zijn charmante, maar 
vergankelijke Cary Grant-imago. !



30 Skrien maart 2006 maart 2006 Skrien 31

De cijfers die begin dit jaar tijdens de nieuw-
jaarsborrel van de Nederlandse bioscoop-
wereld werden gepresenteerd, logen er niet 
om. In het Amsterdamse Tuschinski moest 
Wilco Wolfers van brancheorganisatie NFC een 
daling in het bioscoopbezoek van elf procent 
bekendmaken. De remedie is volgens Wolfers 
betere wetgeving tegen downloaden, maar 
die simplistische boodschap leek over de 
hoofden van de aanwezigen heen vooral aan 
de politiek gericht. Want er is natuurlijk wel 
meer aan de hand.
Bij de filmhuizen kwam de daling hard aan, 
omdat die de laatste jaren juist in de lift 
zaten. Naar redenen voor de terugval wordt 
naarstig gezocht. Zo vinden sommigen dat 
er simpelweg geen titels waren die je gezien 
moest hebben, zoals bijvoorbeeld Être et avoir 
(Nicolas Philibert, 2002) een paar jaar gele-
den. Anderen menen echter dat de terugval 

structureel is, omdat mensen film meer met 
dvd en thuisbioscoop zijn gaan associëren. 
Volgens hen zal de bioscoop zichzelf opnieuw 
moeten uitvinden om beter in te kunnen spe-
len op de uitgaanswensen van het publiek.
Bij de commerciële bioscopen leeft de ver-
wachting dat er dit jaar een aantal ouder-
wetse familiebioscopen, soms bijna liefkozend 
‘papa en mama-bioscopen’ genoemd, hun 
deuren moeten sluiten. Bij de arthouses loopt 
het nog niet zo’n vaart, hoewel die natuur-
lijk wel tegenover de gemeenteraden hun 
subsidie moeten kunnen blijven legitimeren. 
Filmdistributeurs ondergaan momenteel 
een clustering, onder meer vanwege de lage 
bezoekerscijfers, maar het uitblijven van de 
filmbrief van staatssecretaris Van der Laan, 
die duidelijkheid moet geven over het voort-
bestaan van gesubsidieerde distributeurs, zal 
ook een rol spelen.

Moordende concurrentie
Mogelijk zijn de lage bezoekcijfers te wijten 
aan het beleid van de filmtheaters: die zou-
den commerciëlere keuzes zijn gaan maken 
ten koste van de kleinere titels, wat de 
diversiteit in het filmaanbod niet ten goede 
komt. Volgens Huub Roelvink van distribu-
teur Cinema Delicatessen is dat inderdaad het 
geval. ‘Niet alle gesubsidieerde filmtheaters 
houden hun taak in de gaten. Ze program-
meren commerciëler dan ze zouden moeten.’ 
De aan het Filmfonds gelieerde distributeur 
van documentaires vindt de druk op de doe-
ken te hoog. ‘Ik vond onze Three Rooms of 
Melancholia een van de beste documentaires 
die ik vorig jaar heb gezien. Hij kreeg waan-
zinnige recensies. Maar door de moordende 
concurrentie lag de film er na een week bijna 
overal al uit.’ Om maximaal van de landelijke 
publiciteit te profiteren, zet een distributeur 

zijn film in een groot aantal kopieën per stad 
neer, wat slecht is voor de variatie in het aan-
bod. De druk op de doeken lijkt alleen maar 
toe te nemen door de komst van het artfilm-
label PAC van filmgrootgrutter Pathé.
Ook Gerard Huisman van distributeur Contact 
Film spreekt zijn afkeuring uit over het hui-
dige filmaanbod, maar hij plaatst dat in een 
groter geheel. ‘Het filmklimaat is danig ver-
ziekt. Er is over de hele linie geen filmbeleid 
en al helemaal niet voor de kwetsbare kwali-
teitsfilm. Wij hadden Notre musique van Jean-
Luc Godard uit willen brengen, maar dat is 
gewoon te duur.’ Huisman noemt tweederde 
van de films die hij uitbrengt ‘vangnetfilms’, 
films die in een volledig commerciële situatie 
niet zouden worden uitgebracht. Degenen die 
menen dat Huisman met een topper als Whis-
ky (Juan Pablo Rebella en Pablo Stolz, 2004) 
geld verdiende, hebben dan ook ongelijk. 
‘Whisky zal niet uit de kosten komen, omdat 
de sales-agent te veel vroeg. Iedereen was al 
afgehaakt, maar wij vonden het een belang-
wekkende film en hebben dus doorgezet. Was 
het maar zo dat kleine films minder kosten 
dan grotere. Het is wat de gek ervoor geeft.’ 
Huisman geeft al langer aan dat Contact Film 
ermee stopt als de subsidiëring voortaan per 
film geregeld gaat worden en niet langer per 
distributeur, zoals nu het geval is.

Downloaden
Dvd-releases zijn voor veel distributeurs 
belangrijker dan video vroeger. Over de grote 
filmstudio’s wordt al gezegd dat nog maar 
vijftien procent van de opbrengst uit bios-
coop-releases komt en de rest uit andere uit-
bating van de rechten. In Engeland heeft dit 
al tot de vreemde situatie geleid dat films 
alleen nog maar in Londen worden uitge-
bracht, en dat de publiciteit daaromheen in 
de rest van het land de dvd-verkoop bevor-
dert. Maar ook in Nederland wordt de bios-
coop steeds meer als etalage voor de dvd-
releases gezien. Recentelijk is distributeur A-
Film ook al dvd’s in de filmtheaters gaan ver-
kopen. Voor A-Film is dit een logische ont-
wikkeling; die bezit de rechten voor film en 
dvd, dus het maakt hen niet uit wat ze verko-
pen. De filmtheaters zijn echter huiverig voor 
de ontwikkeling, omdat men het fenomeen 
film steeds meer met het eigen thuistheater 
gaat associëren en minder met de bioscoop.
Ted Chiaradia van filmtheater LUX in Nijme-
gen signaleert dat het filmklimaat verandert. 
‘De markt is in de war door het downloaden. 
De combinatie van het toenemende dvd-
marktaandeel en veranderende uitgaanspa-
tronen zorgt ervoor dat minder mensen naar 
de film gaan.’ Chiaradia, wiens theater nog 
altijd meer dan 175.000 filmbezoekers per 
jaar trekt, meent dat de kleinere titels juist 
minder last hebben van het teruglopende 
bezoek. Anton van Amersfoort van filmhuis 
De Keizer in Deventer beaamt dit. ‘Sommige 
grotere films zijn enorm geflopt, zoals Man-
derlay, terwijl titels in het kwetsbare aanbod, 
zoals Roads to Koktebel, het met gemiddeld 
veertig bezoekers per voorstelling weer goed 
hebben gedaan.’
De terugloop was in Filmhuis De Keizer vorig 
jaar maar enige procenten, iets waarvoor Van 
Amersfoort wel een verklaring heeft. ‘Thea-
ters met een vaste programmering hebben 
minder terugval dan de prolongatietheaters. 
Ons vaste publiek weet ons nog steeds te vin-
den.’ Last van de dvd heeft Van Amersfoort 
niet. ‘In de eerste week van Broken Flowers 
konden bezoekers een dvd krijgen van Down 
by Law, een oudere film van Jarmusch. Veel 

mensen bedankten daarvoor, omdat ze geen 
speler hadden. Filmtheaters in de provincie 
hebben een wat ouder publiek.’

Ontmoetingscentrum
Ted Chiaradia, die in LUX ook wel eens wat 
commerciëlere titels draait, is er niet van 
overtuigd dat er vorig jaar geen grote titels 
zijn uitgebracht. ‘Als je met films als Harry 
Potter en King Kong je gemiddelde jaarlijkse 
bezoekersaantal niet kunt halen, dan is er 
meer aan de hand. Mensen gaan structureel 
minder naar grote films. Daarnaast is de 
potentiële markt voor arthouse volgens mij 
ook helemaal niet zo groot als door sommigen 
wordt gedacht.’ Chiaradia maakt zich geen 
zorgen over de toekomst van LUX. Samen met 
bijvoorbeeld het Louis Hartlooper Complex in 
Utrecht en de Bosche Verkadefabriek, repre-
senteert LUX de nieuwe generatie filmthea-
ters, waar meer wordt gedaan dan film draai-
en alleen. ‘Het is niet goed om het alleen bij 
filmvertoning te houden, net zo min als ik 
geloof dat popcentra met alleen muziek nog 
een toekomst hebben. LUX is een ontmoe-
tingscentrum, waar je ook naar een debat 
kunt, naar theater, muziek of gewoon naar de 
kroeg.’ Maar hoe moet dat met de bioscopen 
als iedereen straks een beamer thuis heeft en 
als restaurants Sideways (Alexander Payne, 
2004) gaan vertonen om het diner mee weg 
te spoelen? ‘De lp bestaat ook nog steeds, dus 
ik denk dat er behoefte zal blijven aan film-
vertoningen. Maar als je je huis niet meer uit 
hoeft voor een film, wordt de sociale factor 
voor bioscopen belangrijker. Je zult als thea-
ter meer moeten doen dan alleen een kaartje 
verkopen en de projector aanzetten. Om men-
sen de bioscoop in te krijgen, moet je ze ver-
wennen.’ !

Frank de Neeve
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De battre mon coeur s’est arrêté:

Hostage: 

James Newton 
Howard

Alexandre Desplat

Een schok voer vorig jaar door het internet-
circuit toen bekend werd dat Howard Shore, 
Peter Jacksons gelauwerde Lord of the Rings-
componist, ‘in goed overleg met de regisseur’ 
zijn taak voor King Kong neerlegde. Er waren 
verschillen van inzicht over het na te streven 
doel van de muziek, verklaarde Jackson. Zou 
er net zo’n drama aan vooraf zijn gegaan als 
met Troy (2004), toen Gabriel Yareds briljante 
score werd vervangen door de dertien-uit-
een-dozijn van James Horner? 
Gelukkig, van beide partijen wordt vernomen 
dat Shore, die altijd eigenhandig zijn hele 
partituur orkestreert en dirigeert, de muziek-
opnamen gewoon niet af zou krijgen. Om elke 
schijn van antagonisme te vermijden, heeft 
Jackson een shot waarin de losgebroken Kong 
de dirigent in de orkestbak – een cameo van 
Shore – vertrapt, uit de film gelaten. Shore 

is vervangen door James Newton Howard, 
die vertrouwd is met mysteries (zoals voor 
M. Night Shyamalan), epen en actiemuziek. 
In drie dagen tijd componeerde hij de hoofd-
thema’s, hij schreef minstens vijf minuten 
muziek per dag – normaliter twee minuten – 
en zette zes orkestratoren en drie dirigenten 
in voor de opnamen van een uren durende 
score. Onder deze druk is het een gigantische 
prestatie geworden. Het blijft natuurlijk ver-
leidelijk te speculeren waar Shore mee zou 
zijn gekomen: vermoedelijk had die een veel 
duisterder atmosfeer geschapen. Jacksons 
herverfilming van de klassieker uit 1933 is 
echter opvallend luchtig, met veel zelfspot 
over een onafhankelijke filmmaker van Fran-
cis Coppola-achtige proporties. Howard sluit 
op die anachronistische dubbelzinnigheid 
humoristisch aan.

Kees Hogenbirk

van

King Kong: 
Batman Begins: 

Mark Isham

Crash: !
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 A History of Violence: 

Pride & Prejudice:
The Brothers Grimm:

Grootste teleurstelling

Oliver Twist:

War of the Worlds:

Just Like Heaven:

Howard Shore

Dario Marianelli

Carter Burwell

John Williams

Rolfe Kent

Harry Potter and the Goblet of Fire: 

Patrick Doyle

Thomas Newman

Cinderella Man:  

Kinsey: 
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‘In Batalla en el cielo wilde ik de vele mogelijk-
heden die een geluidsstudio biedt optimaal 
benutten. Geluid is minstens zo belangrijk 
als beeld. Al die knopjes op zo’n paneel zit-
ten er niet voor niks, ik moest ze allemaal 
gebruiken. Ik heb bewust vaak voor een 
stereoeffect gekozen; ik speel daar bijna 
constant mee. Bijvoorbeeld in de scène waar 
de hoofdpersoon Marcos bij een pompstation 
staat. Het geluid en de muziek gaan van links 
naar rechts en ik laat het met zijn hoofd mee-
bewegen. De muziek van Bach die ik daarvoor 
gebruik lijkt non-diëgetisch, maar wordt op 
een gegeven moment in dat station afgezet 
als een personage daarom vraagt. Ik vind het 
interessant om daarmee te spelen. Vervolgens 
klinkt alleen nog het gezang van pelgrims die 
voorbijlopen in een processie. Op het moment 
dat de pompbediende de klep van Marcos’ 
auto openmaakt, laat ik ook daar het geluid 
in meegaan.
In de opening van de film, de fellatioscène, 
gebeurt ook zoiets. De camera en de muziek 
gaan allebei ‘open en dicht’. Dat was mijn 
bedoeling. De muziek gaat mee met de 
camera, die eerst om Ana en daarna om 
Marcos heen beweegt. Van links naar rechts, 
van rechts naar links. Muziek en beeld ein-
digen tegelijk in een climax. Op die manier 
probeerde ik suspense te creëren. Inderdaad 
speel ik zelf bijna mee op dat moment, door 
de camera tussen Marcos en Ana te plaatsen 
op het moment dat er een traan uit haar oog 
rolt. Ik sta daar en zie haar, Marcos ziet haar 
niet meer.’

Dromen
‘In mijn films probeer ik een leven van bin-
nenuit te laten zien. Gevoel, ervaring, gedach-
ten en emotie vind ik zo veel belangrijker dan 
een verhaal. Het gaat me om de perceptie. 
Zoals in dromen. Als je droomt, haspel je 
allerlei gebeurtenissen door elkaar en is het 
geluid daarbij lang niet altijd zoals het in ons 
dagelijks leven is. Ook de werkelijkheid kan 
telkens weer anders klinken. Zo kan zomaar 
het geluid uit je hoofd verdwijnen wanneer je 

bijvoorbeeld aan het vrijen bent. 
Ik bedenk een film alsof ik aan het dromen 
ben. In dromen zit geen logica. Dat moet je 
maar gewoon accepteren. Daarom houd ik 
niet van betekenis geven aan wat je ziet in 
een film. De film is van de kijker. Batalla en el 
cielo kan wel honderd verhalen zijn. De kijker 
moet er maar mee doen wat hij wil. Waarom 
laat ik, als Marcos met zijn vrouw vrijt, een 
schilderij zien van Christus met zijn door-
boorde hart, is me vaak gevraagd. Het kan 
daar toch toevallig hangen? In iedere slaap-
kamer hangt wel iets aan de muur. Dat de 
camera vanuit Marcos’ point of view omhoog 
gaat, wordt simpelweg veroorzaakt door de 
beweging die hij maakt terwijl hij met zijn 
vrouw vrijt. Een normale beweging. Het is 
geen vreemde seks. That’s all. 
De scène waarin je de klokken ziet luiden 
maar ze niet hoort, had ik al heel lang zo 
in mijn hoofd. Na Marcos’ dood wilde ik die 
enorme klokken in beeld en moest het rege-
nen. Dat geluid moest hard op de geluidsband. 
In mijn eigen ‘droom’ over deze scène hoorde 
ik de regen, niet de klokken. Eigenlijk wilde 
ik datzelfde geluid ook bij de scène waarin 
de enorme Mexicaanse vlag gestreken wordt, 
maar die dag regende het niet, dus moest ik 
het zonder doen. Ik heb nog wel even over-
wogen om klokgelui in te mixen in de laatste 
scène, waar Marcos weer door Ana wordt 
gepijpt. Het is de enige scène waarin hij lacht. 
Maar ik was bang dat het te tacky zou worden. 
Dat het Von Trier zou worden (Reygadas doelt 
op Breaking the Waves; GH). Had ik het wel 
moeten doen, vind je?’

Pornofilms
‘Het einde van de film heb ik in drie fases 
opgebouwd. Je ziet Marcos in de kerk 
geknield zitten met een doek over zijn hoofd. 
Voor mij is dat het allegorische niveau. De 
vlaggenceremonie staat voor de materiële 
wereld, een meer realistische. Daarna wordt 
het beeld zwart, om over te gaan in die laat-
ste scène, de fellatio, de energetische wereld. 
De seks in mijn film deel ik eigenlijk ook 

in drieën. De fellatioscène aan het begin 
en einde van de film is bijna archetypisch. 
Anders is het wanneer Marcos met zijn vrouw 
vrijt. Dat is gewone seks. Seks die veel stellen 
hebben als ze al langer bij elkaar zijn: een 
beetje teder, vertrouwd, verveeld soms. De 
seksscène van Marcos en Ana middenin de 
film is weer narcistisch, wellicht omdat zij 
een hoer is. Hier wordt niet de liefde bedre-
ven, maar geneukt. Zij is gewend dat mannen 
op haar geilen, het doet haar niet veel. Zoals 
je dat ook in pornofilms ziet. Ana wil niet dat 
Marcos te dichtbij komt, zich in haar verliest.
In die scène maakt de camera een draai van 
360 graden. De camera verlaat de slaapkamer 
en filmt de daken van Mexico City om uit-
eindelijk terug te keren bij hun bed. Dan is 
de seks inmiddels opgehouden. Een climax 
laat ik niet zien. Het duurde twee hele dagen 
om die scène op te nemen. Meteen als de 
camera de kamer verlaat, zie je een man op 
het dak met een antenne klooien. Een ding 

dat de hele wereld in je huis brengt, voor 
massacommunicatie staat en in dat opzicht 
universeel is. Een contrast met de wereld van 
Marcos. Als de camera rondgaat, hoor je bij 
elk raam een ander geluid. Er staat ergens 
een televisie aan, er spelen kinderen. Flarden. 
Ook hier ‘beweegt’ het geluid mee, zoals in 
de pompstationscène. Aan het einde zie en 
hoor je een druppende kraan. Ik had al vroeg 
bedacht dat ik dat graag zo in de film wilde. 
Omdat ik het mooi vind.’

Gezeik
‘Naaktscènes zijn niet moeilijk om te filmen. 
Het doet me niets dat er op de set naakte 
mensen rondlopen en het maakt me ook 
niet uit om close-ups van geslachtsdelen te 
maken. Voor mij is dat precies hetzelfde als 
elke andere scène. Over de naaktscène van 
Marcos en zijn vrouw, die allebei dik zijn, heb 
ik al veel gezeik gehad. Ik kan me daar echt 
over opwinden. Het is iets wat op racisme 

lijkt, dat commentaar. Ik wilde Marcos in 
de film en Marcos is dik. Dikke mensen 
vrijen ook. Ik heb de seks met zijn vrouw zo 
geschoten dat de kijker zich er niet mee kan 
identificeren. De scène roept geen empathie 
op. Die moest abstract zijn, dicht op de twee 
lichamen gefilmd, geen emotie erbij.
Ik hoor vaak dat mensen zich Japón herin-
neren als een zwart-witfilm. Dat is grappig, 
want dat is een effect waar ik niet op uit was. 
In vergelijking met Batalla en el cielo is Japón 
minstens zo kleurrijk. Batalla is in blauw, 
zwart en metallickleuren gefilmd. Ik koos 
voor metallic omdat het me aan een aquarium 
doet denken. Vissen hebben er hun eigen 
wereld en weten niet dat ze constant van alle 
kanten bekeken worden. Zo is het ook met de 
personages in mijn film.’ !

Gerlinda Heywegen

Dikke mensen
  vrijen ook 

Interview Carlos Reygadas

‘Het doet me niets dat er op de set naakte mensen 
rondlopen en het maakt me ook niet uit om close-ups 

van geslachtsdelen te maken’
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Een ansichtkaart uit Zürich, juni 2005, met 
daarop de woorden: ‘De K40 bestond veertig 
jaar zoals je weet en tijdens de viering daar-
van draaide er wat van mij in Basel en Amster-
dam. De dag daarna kwam er een persverkla-
ring van Kodak uit Rochester. Ende. Fin. Fini. 
Het einde van mijn filmcarrière... Het gaat me 
echter niet slecht. Ik groet je, Jaap.’
Kodak vierde vorig jaar het veertigjarige 
bestaan van haar Super 8-film voor consu-
menten, de Kodachrome 40. De taart was nog 
niet verteerd of het bedrijf kondigde aan de 
productie van de K40 te stoppen. Jaap Pieters 
(51) begon ergens halverwege de jaren tachtig 
met filmen, op Super 8. Hij bleef het kleinste 
filmformaat sindsdien trouw. ‘De laatste dui-
zend meter K40 op deze aardbol ligt op mij te 
wachten in het lab van Frank Bruinsma in 
Rotterdam. Zelf heb ik nog zo’n twintig, vijf-
entwintig rolletjes liggen. Dan is het op.’

Hoewel: zo dramatisch is het ook weer niet. 
Een Duits bedrijf gaat 35mm-film versnijden 
tot Super 8. En je hebt ook nog de professio-
nele variant. Maar die kost alleen al in aan-
schaf twee keer zo veel. Voorspelde hij in juni 
het einde van zijn filmcarrière, nu is hij min-
der pessimistisch. ‘Eigenlijk interesseert het 
me niet of ik straks nog films kan maken. Ik 
leef nu!’ 

Het International Film Festival Rotterdam 
(IFFR) kan een behulpzaam opstapje zijn op 
weg naar de glorie. Dat weet Jaap Pieters nu 
ook. Dit jaar had hij voor het eerst een eigen 
programma tijdens het festival in het Centrum 
Beeldende Kunst en prompt trompettert de 
website dat hij ‘een van Nederlands opmerke-
lijkste filmmakers’ is. Zijn films waren de 
afgelopen twintig jaar veelvuldig op kleine 
festivals in binnen- en buitenland te zien, 
maar het bleef geploeter in de marge. Zo zegt 
hij het zelf. Nu trakteert de Volkskrant hem op 
een portret waarin hij ‘de grootmeester van 
de Super 8’ wordt genoemd. ‘Het wordt wat’, 
roept hij spottend over straat. Even later: 
‘Grootmeester ammehoela. Ik ben inmiddels 
allang de leeftijd gepasseerd waarop je denkt 
dat zulke aandacht iets betekent.’

Een van zijn favoriete films is De bereklauw 
(1992). We kijken drie minuten en twintig 
seconden naar een grote plant die bijna 
onzichtbaar wiegt op de wind tegen de ach-
tergrond van een bakstenen muur. ‘Het leven 
is in zijn pure vorm sterker dan wat wij men-
sen ervan maken. De kracht van die berek-
lauw, de subtiliteit van de wind; dat zijn ele-
menten die boven ons besef van het leven 
uitstijgen.’
Hij heeft meer dan vijftig films op zijn naam 

staan, en die duren bijna allemaal drie minu-
ten en twintig seconden, de standaard lengte 
van een K40-film. Vrijwel al zijn films hebben 
één ding gemeen: het totale ontbreken van 
haast. Iemand kwam na een voorstelling eens 
naar hem toe en zei: ‘Het lijkt alsof je de tijd 
stilzet en daarna in een ander tempo voort-
zet.’ Meestal gaat het om een lager tempo. 
Pieters: ‘Waarschijnlijk omdat ik zelf zo ben. 
Ik begreep op de lagere school de snelheid 
van de bal al niet.’ Later voegde hij daar in 
het boek MM2 aan toe: ‘Ik ben geneigd bewe-
gingen met mijn gedachten te bevriezen. Ik 
kan bijna niet accepteren dat de tijd ver-
strijkt. Als kind was ik altijd te laat. Ik ga 
helemaal op in dingen. De concentratie is dan 
zo sterk dat de tijd oplost.’ Hij lijkt de tijd te 
willen afremmen, maar waarom? ‘Waarschijn-
lijk toch uit angst voor de dood.’
Het huis van Jaap Pieters begint mythische 
vormen aan te nemen. Het IFFR maakte in 
een persbericht een vergelijking met de Merz-
bau, het levenswerk van Kurt Schwitters, die 
zorgvuldig van vloer tot plafond waardevolle 
objecten stapelde. Het huis van Pieters, drie 
hoog in de Amsterdamse Pijp, is in ieder geval 
nogal vol. Vooral met objecten - allemaal 
even belangrijk - van decennia leven en niks 
weggooien. Ondertussen legt hij de verzame-
ling voortdurend vast met een fotocamera. 
Soms is het lastig je een weg te banen. In de 

Stan van Herpen
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documentaire Portrait Jaap Pieters (2006) van 
Fred Pelon geeft de Super 8-specialist een 
rondleiding door zijn woning. Plotseling 
klinkt een luide ‘krak’. Pelon: ‘Stond ik op je 
tandenborstel?’ Pieters: ‘Ja, maar dat geeft 
niet.’ Pieters, even later: ‘Je mag je voet nu 
niet verzetten, want daar staan overal film-
pjes.’ Een psychiater die ooit zijn huis 
bezocht, vond het schitterend en sprak over 
‘stilgezette tijd’. Pieters: ‘Ik ervaar het als 
een immense schoonheid. Misschien omdat 
de tijd hier zo voelbaar aanwezig is. Ik zie 
mezelf het liefst als één van de dingen, niet 
meer dan dat. Ik heb soms het gevoel dat ik 
oplos in mijn eigen huis.’

Pieters groeide op in Almelo. Hij gaf lessen 
yoga en verkocht biologische producten op de 
markt. Hij reisde veel door Nederland, en 
bleef regelmatig logeren bij zijn tante in Nij-
megen en haar man, de dichter Herman ter 
Balkt. ‘Die hebben een grote invloed op me 
gehad. Mijn oom zei tegen me toen ik zeven-
tien was: “Je moet jezelf wat vaker op de 
snijtafel leggen.” Daar ben ik vervolgens 
nooit meer mee opgehouden. Ik heb lang 
geprobeerd me aan te passen, maar dat lukt 
maar niet. Zij hebben mij tenminste morele 
waarden meegegeven. Vooral eerlijkheid en 
zelfkennis. Ik ben niet zo bescheiden en heb 
een groot ego, maar als je dat weet, kun je 
daar redelijk mee overweg.’
Hij maakte voor het eerst kennis met de 
8mm-camera in Duitsland, bij Die Filmgruppe 
Chaos in Kiel. ‘Ik heb 8mm nooit als een 
vakantiemedium gezien. De eerste films die ik 
zag, waren politieke films.’ Zijn films zijn nog 
steeds politiek, vindt hij. Vaak tonen ze men-
sen die een marginale rol in de gevestigde 
samenleving spelen. Zoals Jimmy, de zwerver 
die het verkeer regelt en daar een prachtig 
ballet van maakt, voor wie het wil zien. Of de 
oude dame in de rolstoel op het station van 
Zürich, die voortdurend de voorbijgangers 
zegent. ‘Het is bijna aanmatigend om te zeg-
gen, maar de humane manier waarop ik de 
rafels van de samenleving in beeld breng, 
heeft natuurlijk een politieke lading.’
Zijn meest bekende film is De blikjesman 

(1991). We zien een man die geconcentreerd 
blikjes opraapt van de straat en die vervol-
gens in zijn jas stopt. Maar daar rollen ze 
door de gaten steeds weer uit, zonder dat de 
man het in de gaten heeft. De blikjesman is 
de Sisyphus die in ons allen huist. ‘Op een 
gegeven moment kon ik echt niet meer tegen 
die blikjesman. Omdat ik dat ook zelf ben. Ik 
steek ook voortdurend dingen in m’n zak. 
Steeds maar weer die zinloze herhaling. Het 
duurde even voordat ik zag en accepteerde 
dat ik geraakt word door die mensen omdat 
ik mezelf erin herken. Ik bén al die mensen. 
Ik ben Jimmy, ik ben de blikjesman. Het 
bestaan kan mooi zijn, maar uiteindelijk is 
het natuurlijk totaal overbodig, flauwekul. 
Daar helpt geen filmpje aan. Aan de andere 
kant hebben die films me wel bewuster 
gemaakt van mezelf.’

Super 8 is altijd onscherp, de mensenhuid is 
immer te roze en over het hele beeld hangt 
een melkachtige waas, alsof je door kaasdoek 
kijkt. Wie naar Super 8 kijkt, tuurt. Dat ver-
hoogt de concentratie. Bij digitale media, 
waarin de werkelijkheid wordt gevangen in 
schijnbaar immateriële nullen en enen, snapt 
bijna niemand de relatie tussen datgene wat 
gefilmd is en het gereproduceerde beeld dat 
je later ziet. Bij celluloid is dat anders, daar is 
het reproductieproces begrijpelijk en zelfs 
zichtbaar. Pieters: ‘Ik moest vanmiddag tien 
filmpjes ontkoppelen en wist dat er één origi-
neel tussen zat. Toen ik die bekeek en de 
emulsielaag op de filmstrook zag liggen, 
dacht ik wauw... Dat heeft iets magisch. Zo’n 
laagje inkt, verf, op zo’n smal, lullig strookje. 
Licht erdoor en dan beeld zien. Heel mooi. Ik 
wil het materiaal kunnen aanraken. De tast-
baarheid van materie, dat zie je ook terug in 
mijn huis.’
Super 8 geeft je een gevoel van authentici-
teit. Beelden op celluloid laten zich om prak-
tische redenen minder gemakkelijk kopiëren. 
Daarnaast is het materiaal veel bewerkelijker 
in de montage. Het beeld laat zich in zijn oor-
spronkelijke toestand moeilijker manipule-
ren. En er hangt een zweem van de oprechte 
amateur omheen. Kortom: een gevoel dat 

haaks staat op het manipulatieve imago van 
de hedendaagse beeldindustrie. Jaap Pieters 
heeft deze lezing niet geautoriseerd, maar is 
het er ongetwijfeld mee eens. Hij richtte 
vorig jaar Stichting Raspoetin op, alias de 
Stichting Tot het Andere Zien. ‘We leven in 
een beeldcultuur die ons perverteert. De hui-
dige beeldcultuur laat geen ruimte voor 
reflectie. Omdat ze louter consumptief van 
aard is. Snelle beelden, snel consumeren. Und 
bloss nicht nach zu denken! We hebben lang-
zamere beelden nodig. Natuurlijk ben ik een 
godvergeten dominee, en zo rigide als de 
pest. Maar ik denk dat het noodzakelijk is dat 
we reflecteren wat we waarnemen. Beelden 
beïnvloeden ons denken en handelen, maar 
daar zijn we ons te weinig bewust van.’

Hij vertoonde De bereklauw een keer in Duits-
land, waarop een jongen na de vertoning zich 
vertwijfeld hardop afvroeg of het hier een 
Verarschung betrof. Pieters heeft hem toen 
rustig zijn bedoelingen uitgelegd. ‘Als iemand 
mijn film niet begrijpt, is het mislukt.’ Hij 
heeft een broertje dood aan kunstenaars die 
weigeren iets over hun eigen werk te zeggen 
en alle interpretatie bij het publiek neerleg-
gen. ‘Kunst kan niet alleen intuïtie en gevoel 
zijn. Dat is een soort gemakzucht waar ik een 
hekel aan heb. Ik ben lui ja, maar dat is wat 
anders dan gemakzucht. Ik sta tolerant 
tegenover luiheid in daden, maar niet tegen-
over intellectuele luiheid.’
Hij had zijn allereerste solo-optreden in 
Istanbul, ergens in de jaren tachtig, in een 
soort hip jongerencafé. Twee keurige jongens, 
in prachtig gekleurde overhemden en met 
stropdassen voor. Ze zaten aan een tafeltje, 
met beiden een groot glas bier, en keken naar 
de films. ‘Ze dronken nauwelijks. Dat vond ik 
zo’n waanzinnig compliment.’ !
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Adrian Biddle
54, LONDEN, 7 DECEMBER, HARTAANVAL

Engelse cameraman. Oscar-nominatie voor 
Thelma and Louise (Ridley Scott, 1991), Euro-
pese Filmprijs voor The Butcher Boy (Neil Jor-
dan, 1996). Assistent van Scott bij honderden 
commercials en films als The Duellists (1976) 
en Alien (1978). Debuut als director of pho-
tography met Aliens (James Cameron, 1986). 
Draaide ook The Princess Bride (Rob Reiner, 
1987), Willow (Ron Howard, 1988), 1492: 
Conquest of Paradise (Scott, 1992), 101 Dal-
matians (Stephen Herek, 1995), The Mummy 
(Stephen Sommers, 1998), The World Is Not 
Enough (Michael Apted, 1999), The Weight of 
Water (Kathryn Bigelow, 1999), Reign of Fire 
(Rob Bowman, 2001), Shanghai Knights (David 
Dobkin, 2002) en Bridget Jones: The Edge of 

Reason (Beeban Kidron, 2004).

Walerian Borowczyk
82, LE VÉSINET, YVELINES, 3 FEBRUARI, HARTAANDOENING

In Polen geboren Franse tekenaar, animator 
en regisseur. Oorspronkelijk schilder en litho-
graaf. Begon in de jaren vijftig korte ani-
matiefilms te maken, veelal samen met Jan 
Lenica. Emigreerde in de jaren zestig naar 
Frankrijk. Eerste lange live action-film was de 
politieke fabel Goto, l’île d’amour (1968), net 
als het vervolg Blanche (1971) een ontdek-
king van Huub Bals. Na het meerluik Contes 
immoraux (met Paloma Picasso; 1974) en het 
Poolse Dzieje grzechu/History of a Sin (1975), 
legde Borowczyk zich volledig toe op fraaie, 
bijna kitscherige erotica: La bête (meisjes met 
paarden; 1975), La marge (met Sylvia Kristel; 
1976), Lulu (1980), Emmanuelle V (samen met 

Steve Barnett; 1987). 

 Henri Colpi
84, MENTON, 14 JANUARI, DOODSOORZAAK ONBEKEND

In Zwitserland geboren Franse editor en regis-
seur van Italiaanse afkomst, eigenlijk Enrico 
Colpi. De onbekendste winaar van Cannes, 
waar hij voor zijn eerste lange speelfilm, Une 
aussi longue absence, naar een scenario van 
Marguerite Duras, in 1961 de Gouden Palm 
kreeg. Colpi maakte sindsdien in Roemenië 
de speelfilms Codine (1962) en Mona, l’étoile 
sans nom (1965) en in de Camargue Heureux 
qui comme Ulysse (1970). Monteerde klas-
sieke documentaires als Le mystère Picasso 
(Henri-Georges Clouzot, 1957) en Du côté 
de la côte (Agnès Varda, 1958) en de speel-
films Hiroshima, mon amour (Alain Resnais, 
1959), L’année dernière à Marienbad (Res-
nais, 1961), Bilitis (David Hamilton, 1977), Les 
fruits de la passion (Shuji Terayama, 1981) en 
Le grand frère (Francis Girod, 1982). Super-
viseerde de montage van Offret/Het offer  
(Andrej Tarkovski, 1986). Publiceerde de 
boeken Défense et illustration de la musique 
de film (1963) en het testament Lettres à un 

jeune monteur (1996).

Anthony Franciosa
77, LOS ANGELES, 19 JANUARI, HERSENINFARCT

Amerikaanse acteur, eigenlijk Anthony George 
Papaleo. Method actor leek erg op de getrou-
bleerde en agressieve jongemannen die hij 
speelde. Won in Venetië de Coppa Volpi en 
kreeg een Oscar-nominatie voor A Hatful of 
Rain (Fred Zinnemann, 1957). Golden Globe 
voor Career (Joseph Anthony, 1959). Filmde-
buut in This Could Be the Night (Robert Wise, 
1957), gevolgd door A Face in the Crowd (Elia 
Kazan, 1957), Wild Is the Wind (George Cukor, 
1957), The Long, Hot Summer (Martin Ritt, 
1958), als de schilder Goya in The Naked Maja 
(Henry Koster, 1958) en Period of Adjustment 
(George Roy Hill, 1962). Het uitblijven van een 
A-status als ster werd algemeen toegeschre-
ven aan een gebrek aan discipline; in toene-
mende mate verplaatste hij zijn activiteiten 
naar Europa. Tot latere films behoren Across 
110th Street (Barry Shear, 1972), The Drow-

Chris Penn
43, SANTA MONICA, 24 JANUARI, DOODSOORZAAK ONBEKEND

Amerikaanse acteur, broer van Sean Penn en 
zoon van televisieregisseur Leo Penn en actri-
ce Eileen Ryan. Speelde met Sean in At Close 
Range (James Foley, 1986), maar werd vooral 
bekend als Eddie in Reservoir Dogs (Quentin 
Tarantino, 1992). Won tweemaal de Coppa 
Volpi voor acteerprestaties in Venetië, in 1993 
met de hele cast van Short Cuts (Robert Alt-
man, 1993) en als beste bijrolacteur in The 
Funeral (Abel Ferrara, 1996). Obscuur debuut 
in Charlie and the Talking Buzzard (Christop-
her Cain, 1979). Eerste echte film was Rum-
blefish (Francis Ford Coppola, 1983). Daarna 
onder meer in Footloose (Herbert Ross, 1984), 
Pale Rider (Clint Eastwood, 1985), Mobsters 
(Michael Karbelnikoff, 1991), The Pickle (Paul 
Mazursky, 1993), Paul Austers The Music of 
Chance (Philip Haas, 1993), True Romance 
(Tony Scott, 1993), Mulholland Falls (Lee 
Tamahori, 1996), Rush Hour (Brett Ratner, 
1998), Murder by Numbers (Barbet Schroe-
der, 2002) en Starsky & Hutch (Todd Phillips, 
2004). De dag na Penns dood ging The Dar-
win Awards (Finn Taylor, 2006) op Sundance 
in wereldpremière. Er zouden nog minimaal 
drie films met Chris Penn van minder bekende 

regisseurs in postproductie verkeren.

Vincent Schiavelli
57, POLIZZI GENEROSA, PALERMO, 26 DECEMBER, LONGKANKER

Amerikaanse bijrolacteur van Siciliaanse 
afkomst. Vertoonde zijn karakteristieke uiter-
lijk in meer dan honderd films. Debuut in 
Milos Formans eerste Amerikaanse film Taking 
Off (1971). Onder veel meer te zien als Fre-
derickson in One Flew Over the Cuckoo’s Nest 
(Forman, 1975), in An Unmarried Woman 
(Paul Mazursky, 1978), Night Shift (Ron 
Howard, 1982), Fast Times at Ridgemont High 
(Amy Heckerling, 1982), als bediende van 
Salieri in Amadeus (Forman, 1984), Homer & 
Eddie (Andrei Konchalovsky, 1989), Valmont 
(Forman, 1989), Ghost (Jerry Zucker, 1990), 
Another You (Maurice Phillips, 1990), Batman 
Returns (Tim Burton, 1992), The People vs. 
Larry Flynt (Forman, 1996), als dr. Kaufman 
in de Bond-film Tomorrow Never Dies (Roger 
Spottiswoode, 1997) en Man on the Moon  

(Forman, 1999).

Moira Shearer
80, OXFORD, 31 JANUARI, NATUURLIJKE DOOD

Schotse ballerina, geboren als Moira King. Ster 
van de klassieke film The Red Shoes (Michael 
Powell en Emeric Pressburger, 1948). Ook in 
The Tales of Hoffmann (Powell en Pressbur-
ger, 1951), The Story of Three Loves (episode 
van Gottfried Reinhardt, 1953), viervoudig 
in The Man Who Loved Redheads (Harold Fre-
nch, 1955), de dansfilm 1-2-3-4 ou les collants 
noirs (Terence Young, 1960) en het verguisde 
Peeping Tom (Powell, 1960). Presenteerde in 
1972 het Eurovisie Songfestival in Edinburgh. 

Getrouwd met schrijver Sir Ludovic Kennedy.

John Spencer
58, LOS ANGELES, 16 DECEMBER, HARTAANVAL

Amerikaanse televisie- en filmacteur, pseudo-
niem van John Speshock. Vooral bekend als 
Martin Sheens vice-president Leo McGarry in 
de serie The West Wing (1999-2005). Films: 
WarGames (John Badham, 1983), tegenover 
Jackie Chan in The Protector (James Glic-
kenhaus, 1985), Sea of Love (Harold Becker, 
1989), Black Rain (Ridley Scott, 1989), Presu-
med Innocent (Alan J. Pakula, 1990), Green 
Card (Peter Weir, 1990), Forget Paris (Billy 
Crystal, 1995), The Rock (Michael Bay, 1996), 
Albino Alligator (Kevin Spacey, 1996), Cop 
Land (James Mangold, 1997), Twilight (Robert 
Benton, 1998), The Negotiator (F. Gary Gray, 

1998) en Ravenous (Antonia Bird, 1999).

Shelley Winters
85, BEVERLY HILLS, 14 JANUARI, HARTFALEN

Amerikaanse actrice, pseudoniem van Shirley 
Schrift. Lange Hollywood-loopbaan kende ver-
schillende stadia: van wulpse contractster via 
tragisch actrice die op het doek nogal eens 
onnatuurlijk om het leven kwam tot jiddi-
sche mama en licht-komische oudere dame. 
Won twee Oscars, voor beste vrouwelijke bij-
rol in The Diary of Anne Frank (als mevrouw 
Van Daan; George Stevens, 1959) en A Patch 
of Blue (als dranklustige moeder; Guy Green, 
1964) en werd nog twee keer genomineerd, 
voor de hoofdrol in A Place in the Sun (Ste-
vens, 1951) en een bijrol in de rampenfilm The 
Poseidon Adventure (Ronald Neame, 1972). 
Zij versterkte haar assertieve imago door pit-
tige verschijningen in talkshows, waar ze eens 
de misogyne Oliver Reed een emmer ijswa-
ter over het hoofd gooide. Officieel debuut, 
onder de naam Shelley Winter (!), in Sailor’s 
Holiday (William A. Berke, 1944). Onder meer 
in A Double Life (George Cukor, 1947), Cry of 
the City (Robert Siodmak, 1948), The Great 
Gatsby (Elliott Nugent, 1949), Winchester 
’73 (Anthony Mann, 1950), Executive Suite 
(in Venetië bekroond met een speciale prijs 
voor alle acteurs; Robert Wise, 1954), I Am a 
Camera (Henry Cornelius, 1955), The Night of 
the Hunter (Charles Laughton, 1955), The Big 
Knife (Robert Aldrich, 1955), Lolita (Stanley 
Kubrick, 1962), The Greatest Story Ever Told 
(Stevens, 1965), Harper (Jack Smight, 1966), 
Alfie (Lewis Gilbert, 1966), The Scalphunters 
(Sydney Pollack, 1968), in de titelrol van 
Ma Barker in Bloody Mama (Roger Corman, 
1970), Blume in Love (Paul Mazursky, 1973), 
Diamonds (Menahem Golan, 1975), Next Stop, 
Greenwich Village (Mazursky, 1976), Le loca-
taire/The Tenant (Roman Polanski, 1976), 
Tentacoli (Ovidio G. Assonitis, 1977), Pete’s 
Dragon (Don Chaffey, 1977), King of the Gyp-
sies (Frank Pierson, 1978), als moeder Gladys 
Presley in Elvis (John Carpenter, 1979), The 
Magician of Lublin (Golan, 1979), S.O.B. (Blake 
Edwards, 1981), Over the Brooklyn Bridge 
(Golan, 1984), The Delta Force (Golan, 1986), 
The Pickle (Mazursky, 1993), Heavy (James 
Mangold, 1995) en The Portrait of a Lady (Jane 
Campion, 1996). Voormalige kamergenote 
van Marilyn Monroe schreef twee openhar-
tige autobiografieën: Shelley (1980) en Shel-
ley II (1989). Tweede en derde echtgenoten 
(van vier) waren de acteurs Vittorio Gassman 
(1952-54) en Anthony Franciosa (1957-60). De 

laatste zou vijf dagen na haar overlijden.

ning Pool (Stuart Rosenberg, 1975), Firepower 
(Michael Winner, 1979), Death Wish II (Win-
ner, 1982), Tenebre (Dario Argento, 1982) en 
City Hall (Harold Becker, 1996). Zijn tweede 

vrouw (1957-60) was Shelley Winters.

Roland Lommé
69, BRUSSEL?, 19 JANUARI, OVERLEDEN AAN EEN BLOEDZIEKTE

Belgische filmjournalist en televisiemaker. 
Presenteerde vanaf 1965 Première Magazine 
voor de BRT en stapte in 1989 over naar de 
commerciële zender VTM. Daar presenteerde 
hij het filmprogramma Star en was ook chef 
filmaankoop. Was ook voorzitter van de 
Beroepsbond van de Belgische Filmpers (BBF) 

en adviseur van premier Wilfred Martens.
 

Fayard Nicholas
91, BURBANK CA, 24 JANUARI, LONGONTSTEKING EN BEROERTE

Afro-Amerikaanse tapdanser, vormde met 
jongere broer Harold het duo The Nicho-
las Brothers. De MGM-compilatiefilm That’s 
Entertainment! (Jack Haley jr., 1974) schonk 
hen met enige vertraging de erkenning die 
ze in kleine kring al hadden verworven, als 
de zwarte Astaire & Rogers: minstens zo ele-
gant, maar atletischer, op de rand van acroba-
tiek. Filmdebuut in de Eddie Cantor-musical 
Kid Millions (Roy Del Ruth, 1934). Bekendste 
films: The Big Broadcast of 1936 (Norman Tau-
rog, 1935), Tin Pan Alley (Walter Lang, 1940), 
The Great American Broadcast (Archie Mayo, 
1941), Orchestra Wives (Mayo, 1942), Stormy 
Weather (Andrew L. Stone, 1943) en The Pira-
te (Vincente Minnelli, 1948). Late gastrollen 
in The Liberation of L.B. Jones (William Wyler, 
1970) en Hard Four (Charles Dennis, 2005). De 
broers waren de hoofdpersonen van de docu-

mentaire We Sing and We Dance (1992). 

Giuseppe Patroni Griffi
84, ROME, 15 DECEMBER, NATUURLIJKE DOOD

Italiaanse regisseur en scenarist. Schreef 
aanvankelijk dialogen voor films met Alberto 
Sordi, maar werkte ook mee aan scenario’s 
als Lettere di una novizia (Alberto Lattuada, 
1960), La ragazza con la valigia (Valerio Zur-
lini, 1961), Anima nera (Roberto Rossel-
lini, 1962) en C’era una volta (Francesco Rosi, 
1967). Regisseerde de lange films Il mare 
(1962), Metti una sera a cena (1969), Addio, 
fratello crudele (1971), Identikit/The Driver’s 
Seat (met Elizabeth Taylor; 1974), Divina crea-

tura (1976) en La gabbia (1986). 
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Onderweg van Brussel naar Amsterdam. Ik hou van deze treinrit. Het is 
heerlijk schrijven zo aan het venster, turend uit het raam en naar een 
landschap dat almaar vlakker wordt.
Ik ben onderweg naar mijn afspraak met Ido Abram, de directeur van 
het Binger Filmlab, tot voor kort het Maurits Binger Film Instituut. 
Vorig jaar volgde ik hun veelgeprezen Script Development Program. Vijf 
maanden intensief schrijven aan wat het scenario van mijn langspeel-
debuut The Fields moet worden. De Bingers worden zowat je nieuwe 
familie. Het was fantastisch. Verrijkend, maar ook confronterend. In 
juli terug naar Brussel. The Fields ging de kast in en ik draaide mijn 
derde kortfilm The One Thing To Do, die in december in première ging. 
Een paar weken later belde het Binger: wilde ik meedoen aan de Binger 
Boutique tijdens de Cinemart op het filmfestival van Rotterdam? Tuur-
lijk! Ondertussen was ik weer aan The Fields beginnen te schrijven; dit 
kwam goed uit.
Ik had Ido nog maar één keer kort ontmoet. Hij is een vlot en erudiet 
man. Ellis Driessen van het Nederlands Film Festival is er ook bij. Met 
ons drieën doorlopen we de modus laborandi. Welke productiehuizen 
zijn interessant? Gaan we meteen sales-agents contacteren? Misschien 
nog wat vroeg... het script is nog niet klaar, dus bescheidenheid, of 
matiging, is op zijn plaats. Contacten leggen, mensen van je bestaan 
bewust maken, ze nieuwsgierig en enthousiast maken. Binger is daarbij 
een goede troef. Men luistert als je zegt dat je op Binger hebt gezeten. 
Nog een tiental dagen en dan zijn we zover. Nu wacht me een week van 
vele telefoontjes om afspraken te maken.

Het weekend is voorbij. Het enige wat ik heb gedaan was schrijven aan 
het script (en een avondje gefeest met mijn vriendin Luna). Ik ben nu 
in productiehuis CCCP. Bart (Van Langendonck) is de producent. We 
overlopen welke mensen we willen contacteren voor een ontmoeting 
tijdens de Binger Boutique. We hebben een lijstje namen: enkele bui-
tenlandse producenten, een aantal sales-agents en een paar televisie-
mensen.
Om drie uur ’s middags vertrek ik naar Parijs. De afgelopen dagen voel 
ik mij langzaam zenuwachtiger worden. Ik heb daardoor zwaar aan 
het verhaal zitten sleutelen. De treatment is weer veranderd. Zelfs een 
van de nevenpersonages is niet meer. Ik hoop dat ik tegen Rotterdam 
een duidelijke pitch voor elkaar krijg. Op het Binger hadden we heuse 
pitchtrainingsessies. Die hielpen.
De trein arriveert. Het Franse film noir-festival ‘Polar dans la ville’ 

heeft me uitgenodigd. Vorig jaar won Carlo, mijn vorige kortfilm, hier 
de Grand Prix du Jury; dit jaar wordt hij opnieuw vertoond. Het is een 
fijn festival. Het publiek is enthousiast en stelt vragen, de vertoning is 
in Dolby Digital. Lang geleden dat ik hem nog eens in perfecte omstan-
digheden zag.

In de studio van A-sound (postproductie geluid) in Brussel. Met mijn 
laatste kortfilm The One Thing To Do was er een probleem gerezen. 
In een scène zingt een van de hoofdpersonages twee regels uit een 
bestaand nummer. Uiteindelijk kregen we de toelating niet ze te 
gebruiken. We hebben die copyright-toestanden danig onderschat. We 
zijn nu verplicht de geluidsmontage te hernemen, de twee zinnen moe-
ten worden vervangen. Matthias Schoenaerts (acteur) moet opnieuw 
de studio in en zichzelf dubben. Kostelijk allemaal. Besluit: gebruik 
geen bekende dingen zonder op voorhand te checken. De financiële 
belangen zijn te groot en de majors zijn niet flexibel genoeg. Maar: het 
resultaat is nu opmerkelijk. We vinden het zelfs beter dan ervoor.

Nog vier dagen en dan naar Rotterdam. Goed nieuws: de meeste gecon-
tacteerden zijn ingegaan op onze uitnodiging. Het enige wat me rest is 
verder schrijven aan mijn scenario en treatment. En die pitch oefenen! 
Pitchen. De meeste van mijn collega’s houden er niet van.

Het script vordert goed. Dat doet deugd. Ik voel me een stuk beter. Het 
universum van The Fields wordt weer even toegankelijk voor me als mijn 
eigen leven en verleden. Tijd voor een filmavond. Munich van Steven 
Spielberg. Knappe film. Ondanks de vele kritische geluiden ben ik een 
groot bewonderaar van Spielberg. Ik snap de kritieken op hem soms 
wel, maar zijn vakmanschap is onweerlegbaar. Zeker bij deze film. Hij 
neemt veel minder expliciet een standpunt in, is minder romantiserend 
en moraliserend dan in Schindler’s List of Saving Private Ryan. Uiteraard 
is het een gedramatiseerd verhaal gebaseerd op een boek dat op zijn 
beurt ‘geïnspireerd’ is op ware gebeurtenissen – maar je hoeft de film 
niet te nemen als zou het waar zijn. Hoe dan ook, enorm inspirerend, er 
zitten een aantal adembenemende shots tussen. God, I love cinema.

Ik ben bij CCCP. Samen met CCCP-producenten Bart en Ellen bereid ik 
me voor op ons vertrek naar Rotterdam. Morgen is het zover. Span-
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nend: wat wordt het budget van de film, wanneer denken we te kun-
nen draaien, waar kunnen we draaien? Kan het ook in het buitenland, 
binnen het kader van mogelijke buitenlandse coproducties? Bon, we 
weten wat we te vragen hebben, we weten wat we te bieden hebben. 
Ik ben blij dat ik met Ellen en Bart kan werken. We hebben al twee 
kortfilms samen gemaakt, dat schept een band. Onze verhouding is 
vriendschappelijk geworden.
Om vijf uur komen we aan in Rotterdam. Net op tijd. De CineMart 
geeft zijn dagelijkse cocktail ter afsluiting van een lange dag pitchen 
en onderhandelen. De contacten lopen nu informeel. Al gauw loop ik 
Esther en Marten van Binger tegen het lijf. Het is een hartelijk weer-
zien. Van mijn collega’s zijn er vier met een project op de CineMart: 
Melinda Jansen, Jan Krüger, Matthew Brown en producent Reinier 
Selen van Rinkelfilms. We kletsen honderduit. Al gauw voel ik me in 
feeststemming. Toch probeer ik niet te laat te gaan slapen. Morgen de 
dag van de Binger Boutique.

Acht pitchsessies van vijfentwintig minuten. Dit was echt vermoeiend. 
Ben blij dat dit maar één dag duurde. Overkill is een risico als je hier te 
lang mee door moet. Maar, het belangrijkste, het is zeer goed gegaan. 
Iedereen reageert enthousiast op het verhaal. Dit was een belangrijke 
fase voor ons. Het lijkt erop dat we goed op weg zijn.
We sluiten de dag af tijdens het Diner des Belges in het charmante 
Hotel New York, georganiseerd door Wallimage, Flanders Image en 
SACD. We zijn met een hele bende Belgische regisseurs en producen-
ten. De sfeer is ontspannen.
Na het diner trek ik met Johan Gimonprez naar Hotel Central, waar de 
jongens van Revolver een party geven. Te gekke setting, iedereen in 
feeststemming. Ik loop er weer een aantal Bingers tegen het lijf. Dit 
belooft.

Ik heb Heart, Beating in the Dark gezien, van Nagasaki Shunichi. 
Ondanks mijn ietwat verwaaide kop, het trage ritme en de minimale 
opzet van de film houdt deze prent me zo wakker als wat. Wat een een-

voudige, sterke film. Plots vind ik mijn eigen verhaal veel te complex, 
veel te veel van alles. Ik heb dit wel vaker, zo beïnvloedbaar als ik soms 
ben, en dan komt die hele haat-liefdetoestand weer opzetten. Ik word 
daar heel onstabiel van. Bon, de film valt niet te vergelijken. Langzaam 
kom ik weer in evenwicht. Blijf trouw aan jezelf, zeg ik dan. Zelfcon-
ditionering, het enige wat helpt. Te oud om te veranderen, te jong om 
het op te geven. Het was gewoon een knappe film. Wanneer je zo iets 
ziet, wil je gewoon graag deel van de familie worden. Hard werken is de 
boodschap.

Bart, Raf Keunen (componist) en Tom (sounddesigner) en ik zitten in 
studio Equipe in Brussel. We doen de eindmix, de dolby-mix van de 
aangepaste geluidsmontage van The One Thing to Do. Maar de technie-
ker zit de hele tijd te telefoneren. Ze hebben bij hem ingebroken. We 
besluiten het uit te stellen. De arme man kan zich nauwelijks concen-
treren, wat maar normaal is. Onze Franse coproducente, Emilie Blézait 
van Skiapode, is in Brussel. We besluiten samen iets te gaan eten. We 
praten over Rotterdam, enfin, ’t is altijd film wat de klok slaat. We 
voelen opnieuw de vibe. Dit weekend neem ik vrij. Luna en ik gaan 
zaterdag naar een old-school electro-punk fuif! Yes.

Breaking news: in Brussel vindt een spontane betoging plaats van de 
moslimgemeenschap. Ze betogen tegen de publicatie van de cartoons 
waarin de profeet wordt afgebeeld. De gemoederen zijn gespannen, 
politie staat paraat. Gelukkig bleef alle geweld uit. De betoging ein-
digde aan de gebouwen van de Belgische televisie als symbool voor de 
media. Een man sprak: ‘Ik vraag om die cartoons niet meer te tonen. 
Het is kwetsend voor ons, moslims.’ Ik vind dat we gehoor moeten 
geven aan deze oproep, al sta ik volledig achter de bewuste publicatie 
en het principe van vrije meningsuiting. Want waar draait het hier 
uiteindelijk om? Over net dat beetje te ver gaan om te weten hoe ver je 
mag gaan. Of kan of wil gaan. Dat is in mijn ogen ‘vooruitgang’. Gren-
zen verleggen, maar soms ook weten waar de grens ligt. Daar bestaan 
geen wetten voor. Het is onze individuele plicht in te schatten hoe ver 
je echt wilt gaan. Respect hebben, noemen ze dat. Op die manier zijn 
alle grootse dingen in de geschiedenis verwezenlijkt geweest. Telkens 
opnieuw.
Hoe dan ook, ik ben best trots op ‘onze’ moslimgemeenschap. Zonder 
enig geweld, spontaan de straat op, vierduizend mensen, een oncon-
troleerbare massa, met een boodschap. En ik ben trots op onze demo-
cratie (al is die altijd voor verbetering vatbaar) en vrijheid. Dat ze de 
beelden van deze betoging de wereld rondsturen en zo tonen wat vrij-
heid van spreken echt betekent. Zonder angst voor je leven de straat 
op mogen en zeggen wat je te zeggen hebt. Moslim of niet-moslim.

Op 8 februari 2006 zou een vriend daarover zeggen: ‘Vertel 
mij eens. Op welke manier is door de publicatie van de cartoons de 
vrijheid van de moslimgelovigen geschonden, ingeperkt of ontnomen 
geworden? Op geen enkele. Is hun geloof verboden geworden? Neen. 
Zijn zij plots verplicht tegen hun wil in hun profeet te gaan afbeel-
den? Neen. Worden zij verplicht die kranten te kopen? Of te lezen? 
Neen. Enzovoort. Het enige wat deze gelovigen zijn, is beledigd. Ze 
voelen zich beledigd, en dat spijt me. Maar zo is het leven. Iedereen 
zal ooit beledigen en beledigd worden. Wen er maar aan.’
Ik moet hem gelijk geven. 

Zap.

Bon, aan ’t werk maar weer. Tv uit. !
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