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dienst weigeren. Is hier nog sprake van een 
soort discrepantie tussen hun urbane vreemd-
heid en de rurale setting, in Millennium 
Mambo (2001) is iedere verwijzing naar een 
wereld buiten het nachtelijke, hedonistische 
bestaan van de personages zorgvuldig weg-
gelaten. Met een blik die verwondering en 
interesse maar ook een persoonlijke afstand 
verraadt, richt Hou zich op de hedendaagse 
jongerencultuur, belichaamd door het prach-
tige meisje Vicky dat wordt gespeeld door 
Shu Qi – die in Three Times in de drie episodes 
steeds de vrouwelijke hoofdrol speelt tegen-
over Chang Chen.
Vicky lijkt ontworteld, losgesneden van tra-
ditie en zonder historisch besef. Doordrenkt 
van het nu, het momentum, maar ook van 
onverschilligheid. Vicky is een blauwdruk 
voor Jing, het meisje achterop de motor voor 
wie seks ook een handeling is, relaties inwis-
selbaar zijn en het nachtleven haar natuur-
lijke habitat. En zo maakt Hou in zowel Mil-
lennium Mambo als ‘A time for youth’ korte 
metten met het idee van de romantische 
liefde. Het beeld dat zich opdringt is er een 
van intense leegheid. Clichématig en nau-
welijks draaglijk. Herkenbaar als uitvloeisel 
van het wantrouwen dat oudere generaties 
bijna per definitie koesteren jegens de jeugd 
van tegenwoordig. Maar voor hij zichzelf 
klemzet in verlammend onbegrip, laat Hou 
zijn personages gewoon ontsnappen. Vicky 
in een weergaloze, lange sequentie in een 
voetgangerstunnel waarin zij, gefilmd op 
de rug, haar vrijheid tegemoet wandelt, op 
klaarheldere dag, weg van alle foute mannen 
en het blauwgetinte nachtclubgeweld. En 
Jing en haar minnaar weerstaan per motor de 
controle van de regisseur. Misschien wordt 
het niets tussen hen, maar misschien ook is 
het ware liefde.

Nu lijkt deze methode ontzettend simpel. 
Dreigt een film te hermetisch te worden, dan 
zaag je gewoon ergens een nooduitgang. 
Maar zo simpel is het in Three Times absoluut 
niet. De oplossingen die Hou kiest, werken 
namelijk alleen als je als kijker het symbo-

lische bereik van het beeld onderkent. Veel 
meer dan in woorden, vertelt Hou namelijk 
in beelden. In subtiele, soms monotone 
observaties waarin expliciete hoogtepunten 
zorgvuldig vermeden zijn. Omdat hij voor-
namelijk manoeuvreert tussen totaalshots 

en medium-shots en zeker nooit extreme 
close-ups gebruikt, lijkt hij altijd een afstand 
te bewaren tot zijn personages en blijven 

grote emoties achterwege. Hou zal de kijker 
niet naar een climax monteren, zo veel moge 
duidelijk zijn, maar in de gelaagdheid van de 
beelden die hij creëert zijn intense gevoe-
lens verscholen. Je moet alleen goed kijken 
waar het plaatsvindt, op de voorgrond soms, 
of half verscholen achter een rug, of in de 
beschutting van een verre hoek.
In zijn totaliteit is het eerste deel van de 
film, ‘A time for love’ (dat zich afspeelt in 
1966 en gezien kan worden als een autobio-
grafische geschiedenis) een goed voorbeeld 
van die aanpak. Deze episode bevat weinig 
dialogen. De prille verliefdheid die ontluikt 
tussen een dienstplichtige soldaat en een 
biljarthalmeisje is opgebouwd uit terloopse 
blikken, schuchtere toenaderingspogingen 
en veel beeldherhalingen. Steeds weer wordt 
de logge deur van de biljarthal opengescho-
ven. Steeds weer rangschikt het meisje de 
biljartballen, maakt ze het laken schoon en 
veegt ze de vloer aan. En als het meisje de 
soldaat ontmoet, toont Hou van een afstand 
hoe ze elkaar beurtelings voorzichtig bekij-
ken en interesse beginnen te tonen. De 
romantiek van dat proces wordt onderstreept 
door de aanwezigheid van twee nummers uit 
de jaren zestig op de soundtrack, Rain and 
Tears van Aphrodite’s Child en Smoke Gets 
in Your Eyes van The Platters. In de manier 
waarop Hou deze nummers gebruikt is hij 
schatplichtig aan Wong Kar-wai’s In the Mood 
for Love (2000). Alleen is het effect minder 
lyrisch en minder dramatisch, maar contras-
teert de muziek fraai met de introversie van 
het beeld.

In ‘A time for freedom’, het tweede deel, 
heeft Hou de dialogen geheel losgemaakt van 
het beeld en presenteert hij ze in de vorm 
van tussentitels. Hoewel deze episode zich 
afspeelt in 1911, toen film nog zwijgend was, 
is de stijl allerminst aangepast aan die tijd. 
Shu Qi en Chang Chen acteren heel precies 
en naturel. In de intieme beslotenheid van 
het bordeel waar Shu Qi als courtisane haar 
favoriete klant ontvangt, ontvouwt zich een 
verstild drama. Meneer Chang is een politiek 

geëngageerde intellectueel die uit principe 
tegen het concubinaat is. En dat is nou pre-
cies wat Shu Qi voor ogen heeft. Zij wil zijn 
concubine worden, zijn bijvrouw. Uit liefde, 
maar ook bij wijze van ontsnapping uit het 
bordeel. Wanneer zij op zekere dag informeert 
of hij nog plannen met haar heeft omdat het 
ernaar uit gaat zien dat ze langer dan ver-
wacht in het bordeel moet blijven, doet hij er 
het zwijgen toe. Terwijl hij op de voorgrond 
strijd voert met zijn geweten, pinkt zij in de 
achtergrond besmuikt een traan weg. Een 
ontroerend moment. Want duidelijker kan 
het dilemma niet verbeeld worden. Er is gene-
genheid en hun omgang getuigt van grote 
vertrouwdheid, maar moraal en principes in 
een politiek onrustige tijd bepalen het lot 
van de courtisane.
Behalve dat Hou met dit drieluik laat zien 
hoe hofmakerij en noties rondom de liefde 
in amper honderd jaar tijd enorm zijn veran-
derd, heeft de film hem ook de kans geboden 

driemaal een proeve van meesterschap af te 
leggen door drie zeer uiteenlopende verhalen 
te verfilmen en daarvan toch één geheel te 
maken. De twee hoofdpersonen van iedere 
episode door steeds dezelfde acteurs te laten 
spelen, heeft daarbij zeker geholpen. Het 
effect is zelfs dat ondanks de duidelijke situe-
ring in afzonderlijke tijden er een continuüm 
is ontstaan. Van het prille begin van een 
liefde, wordt de weg vervolgd langs het stille 
drama van twee mensen die al jarenlang een 
relatie onderhouden, die voor elkaar bestemd 
lijken te zijn, maar waar traditie en principe 
in de weg staan. Een grote sprong naar en 
een groot contrast met de derde episode 
waarin liefde verward wordt met lust, en 
seks hebben eenvoudiger lijkt dan een goed 
gesprek voeren. Een episode bovendien die 
zich overal in de westerse wereld af zou kun-
nen spelen, waarmee Hou lijkt aan te geven 
dat historisch bewustzijn en culturele iden-
titeit in het hedendaagse Taiwan uitgeholde 
begrippen zijn geworden. !

‘A time for youth’ heet het laatste deel van 
Hou Hsiao-hsiens drieluik Three Times. Een 
beeldschoon meisje achterop bij een onbe-
wogen motorrijder. Ze klemt haar armen om 
hem heen, knippert angstig met haar ogen 
en hapt zo nu en dan naar adem. Vanonder 
de rand van de helm wappert haar lange 
haar in de wind. De camera volgt de motor, 
laat hem soms even gaan, neemt een kleine 
voorsprong of kiest een andere weghelft om 
verkeer te ontwijken. De scène duurt mis-
schien een minuut. Er wordt niet gesproken, 
er is geen aanwijzing over de bestemming, we 
weten niet wie rijder en passagier zijn, hoe 
lang de reis al duurt en hoe lang de reis nog 
gaat duren. We weten niet wat hun relatie 
is, of ze een relatie hebben of misschien naar 
één op weg zijn. Het levert een onweerstaan-
baar mooi beeld op, geladen met onzekerheid, 
opwinding, angst en noodgedwongen inti-
miteit. Dit beeld keert een paar keer terug, 
ergens halverwege en helemaal aan het einde 
van deze derde episode. Weer de motor, weer 
de jongen, weer het meisje met haar lange 
zwarte haar. Minder bang misschien deze 
keer, want we weten dat ze deze tocht inmid-
dels vaker heeft afgelegd. En wij weten ook 
wat zij daar achter op die motor te zoeken 
heeft, dat zij een epileptische zangeres is en 
hij een fotograaf en dat ze allebei gebonden 
zijn wat hen tot vreemdgangers maakt. Maar 
dan raakt de camera het spoor van de motor 
bijster. Het tweetal lost op in de anonimiteit 
van de verkeersdrukte van Taipei en met hen 
verdwijnt iedere zekerheid over de aard van 
hun relatie.

Het is 2005 en in deze grootstedelijke setting 
toont Hou een ontmoeting tussen twee men-
sen. Net als de twee voorgaande episoden, 
‘A time for love’ die zich afspeelt in 1966 en 
‘A time for freedom’ in 1911, gaat ‘A time for 
youth’ over de liefde. Of liever nog, zoals hij 
vertelde tijdens een persconferentie in Can-
nes, over de wijze waarop factoren als tijd 
en plaats bepalend zijn voor het menselijk 
gedrag. Nu wordt een titel als ‘A time for 
youth’ alleen maar gegeven door iemand die 
niet meer tot die groep behoort. De jeugd 
noemt zichzelf nooit jeugd. Jeugd klinkt 
veraf en bevoogdend. En bovendien: waarom 
zou je benoemen waar je middenin staat? 
Hou Hsiao-hsien is met zijn zestig jaar zijn 
jeugd allang voorbij. Maar de regisseur die 
een groot deel van zijn oeuvre in dienst van 
de Taiwanese geschiedenis stelde, leek een 
paar jaar geleden opeens in zijn tweede jeugd 
te geraken. Misschien was Goodbye South, 
Goodbye (1996) al een voorteken. In deze film 
trekken twee gemankeerde criminelen en een 
hysterisch vriendinnetje dat Krakeling heet 
door het pittoreske Taiwanese landschap om 
echt helemaal niets voor elkaar te krijgen, 
mede doordat hun mobiele telefoons overal 



Het meisje met de koffer uit de titel is Aida 
(Claudia Cardinale), die aan het begin van 
de film gedumpt wordt door Marcello. Als ze 
verhaal komt halen, ontmoet ze zijn broer 
Lorenzo, een zestienjarige gevoelige puber 
die de armlastige, maar knappe Aida graag 
wil helpen. De film heeft een geweldige 
openingsscène als Aida Marcello vraagt zijn 
snelle bolide even langs de weg te zetten om 
in de berm te kunnen plassen. Het typeert 
zonder veel omhaal zowel haar directe en 
doortastende karakter als haar nederige 
afkomst. Een net opgevoed meisje zou zoiets 
nooit doen.
Lorenzo (en Marcello) wonen in een kast van 
een huis, waar ze opgevoed worden door een 
tante. Even mooi is de scène waarin Aida voor 
het eerst dit huis betreedt: haar eerste ken-
nismaking met de bourgeoisie. Schoorvoetend 
treedt ze binnen en kijkt haar ogen uit. In 
een andere scène mag ze van Lorenzo daar in 
bad. ‘Welke kleur badjas wil je?’, vraagt hij 
terwijl hij op een trapje staat in een enorme 
kamer vol kastwanden. ‘Blauw, geel of roze?’ 
‘Is dit allemaal linnengoed?’, verbaast Aida 
zich terwijl de camera een rondje door de 
kamer maakt.
Zurlini gebruikt in La ragazza con la valigia 
dezelfde stijl als in zijn debuutfilm, hij laat 
zijn acteurs frontaal spelen en gebruikt op 
fenomenale wijze de diepte in zijn shots. De 
stijl is zes jaar na zijn debuut vervolmaakt. 
In lange camerainstellingen laat Zurlini de 
camera kalm bewegen door de opulente ver-
trekken, geeft hij acteurs de kans de delicate 
emoties rustig uit te spelen zonder weg te 
snijden naar een overbodig tegenshot of tus-
senshot en gebruikt hij opnieuw het verschil 
in informatie tussen wat de kijker weet en 
wat de personages beseffen. Zo is ons bekend 
dat Marcello de broer van Lorenzo is, Aida 
niet. En zo weten wij door zijn blikken wat 
Lorenzo voor Aida voelt. Het levert opnieuw 
een fenomenale scène op als Aida uit de 
badkamer komt en langzaam de trap afdaalt 

op de klanken van Verdi’s Aida, door Lorenzo 
in de huiskamer opgezet. Wat een prachtige 
schuchtere blikken!
De delicate, oprechte en emotioneel aangrij-
pende relatie tussen de naïef-onschuldige 
Lorenzo en de door het leven getekende 
Aida wordt schitterend verklankt door com-
ponist Mario Nascimbene met slechts twee 
instrumenten, een klavecimbel (oude adel) 
en akoestische gitaar (volksmuziek) die 
steeds in unisono weerklinken als ze samen 
in beeld komen, zinnebeeld van Lorenzo’s 
puberale verlangen naar haar. Maar het echte 
contact, dat deze twee dolende zielen heb-
ben, kan niet voortduren. Het rauwe leven 
grijpt in. Vulgaire popmuziek verdrijft dan 
ook de intieme score. In een interview gaf 
Zurlini commentaar op de sombere toon van 
zijn werk: ‘Ik heb acht films gemaakt die een 
overeenkomstig thema hebben. Het leven 

heeft geen ander doel dan voorbijgaan. Het 
is nutteloos van jezelf te houden als liefde 
ongelukkig maakt, het is nutteloos om in 
iemand te geloven als die je zal teleurstel-
len. Dat is geen existentiële tragedie, maar 
slechts existentiële droefheid. In al mijn 
films zit wanhoop.’ !

Om zijn vader een plezier te doen studeerde 
Valerio Zurlini (1926-1982) rechten, maar na 
het behalen van zijn diploma ging hij verder 
met literatuur en kunstgeschiedenis. Eenmaal 
in de filmwereld maakte hij wat commercials 
en enkele korte documentaires, onder andere 
over kunst. Een van deze korte films, Pugi-
latori (over amateurboksers), vormde voor 
productiemaatschappij Lux voldoende aanlei-
ding hem de kans te bieden een speelfilm te 
maken. Dit werd de verfilming Le ragazze di 
San Frediano (1955) naar het boek van Vasco 
Pratolini uit 1951. Het is een veelbelovend 
debuut, dat op ambitieuze wijze de dan in 
zwang zijnde neorealistische stijl combineert 

met aspecten uit de commedia all’Italiana, de 
typisch Italiaanse komedies die vaak de spot 
drijven met kleinburgerlijkheid en het ijdele 
haantjesgedrag van (macho)mannen. Het 
meest opvallende aan Zurlini’s debuut is het 
gevoel voor stijl dat uit de film spreekt. Hij 
had de beschikking over Gianni di Venanzo, 
de cameraman die later met Federico Fellini, 
Michelangelo Antonioni en Francesco Rosi 
zou gaan werken. Ze draaiden op locatie in 
San Frediano, vlakbij Florence. Alle shots zijn 
gefilmd met de deep focus-techniek, waarbij 
zowel voor- als achtergrond scherp zijn. Dit 
stelt Zurlini in staat shots in de diepte te 
componeren.
Een van de meest opmerkelijke elementen 
in zijn mise-en-scène is de keuze de acteurs 
naar de toeschouwer toe te laten acteren. 
Deze frontale manier van acteren wordt 
tegenwoordig nauwelijks meer gebruikt, maar 
is zeer effectief. Een van de effecten van deze 
speelstijl is de directheid van de emoties. Die 
zijn voor de kijker in de bioscoop meteen van 
het gezicht af te lezen, maar niet voor de 
medeacteurs. Omdat de acteur frontaal speelt 
met de andere acteurs niet naast, maar achter 
hem ziet de toeschouwer meer dan zij zien. 
Dat geeft ons een enorme voorsprong. Wij 
weten precies hoe Bob, Tosca, Bice, Mafalda, 
Gina, Silvana en Loretta – de ragazze van San 
Frediano – zich voelen. Bob is een man tussen 
vijf vrouwen. Hij kan niet kiezen. Hij belooft 
ze allemaal van alles en nog wat. Een verlo-
ving aan de een, een vertrek naar de stad aan 
de volgende en ondertussen trekt hij stiekem 
van de een naar de ander. Zurlini (en schrij-
ver Pratolini) ontleedt haarscherp de zwakke 
psyche van haantje Bob en de benauwende 
mores over (buitenechtelijke) seks van de 
Italiaanse samenleving midden jaren vijftig. 
En net zoals de hond die eerst de kippen 
de stuipen op het lijf jaagt uiteindelijk het 
onderspit delft, wordt ook Bob geketend. Niet 
zozeer zijn seksuele, losbandige gedrag is het 
probleem, wel dat hij de eer van een familie 
bezoedelt.

André Waardenburg
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Barnouw: ‘Volstrekte flauwekul. Die immi-
gratiewetten zullen niet veel opzien hebben 
gebaard in Japan, noch in de rest van de 
wereld. Dat een land paal en perk stelde aan 
de instroom van buitenlanders was volstrekt 
geaccepteerd. Het is wel waar dat racistische 
gevoelens de Amerikanen niet vreemd waren. 
Maar daar hebben de Japanners vooral van 
geprofiteerd. Hun militaire slagkracht werd 
enorm onderschat. Veel blanken vroeg zich 
serieus af of die Japanners wel goed een 
vliegtuig konden besturen met hun scheve 
ogen. Dat is die Amerikanen nog behoorlijk 
tegengevallen. Het land van de rijzende zon 
beschikte over een gesmeerde en meedogen-
loze oorlogsmachine.’

1999
2001

Barnouw: ‘Een interessante invalshoek, 
maar daarmee doet Sokoerov de historische 
feiten grof geweld aan. Een overdonderende 
film als Der Untergang (Oliver Hirschbiegel, 
2004) was aanzienlijk overtuigender. The 
Sun wekt vooral bevreemding. Die surrea-
listische kleuren van de verwoeste stad, als 
Hirohito een autotochtje gaat maken... Die 
droomachtige sequentie met vissen, als de 
bommen vallen... Knap gedaan, maar dat bij 
de totstandkoming van het scenario serieuze 
historische bronnen zijn geraadpleegd, is een 
bespottelijke claim. Het verhaal is totaal los-
geweekt van de feitelijke geschiedenis. Een 
bizar kunstwerk, dat geen enkel raakvlak 
heeft met de realiteit.’ !

David Barnouw: ‘Hirohito wordt opgevoerd 
als een kolderieke komediant, omringd door 
een stelletje mallotige lakeien. Terwijl Japan 
in brand staat, bestudeert hij de onderwater-
fauna en schrijft hij versjes. Alsof er niets aan 
de hand is. Met zijn zwarte pandjesjas, hoge 
hoed en witte handschoentjes gaat er weinig 
dreiging van uit. Die licht debiele keizer staat 
echter ver van de werkelijkheid. Hirohito was 
hoofdverantwoordelijk voor alle Japanse oor-
logshandelingen en wist dondersgoed waar 
hij mee bezig was.’

Barnouw: ‘Het is juist verbazingwekkend 
hoe Sokoerov als Rus bijna slaafs het beeld 
volgt, dat de Amerikanen na de Tweede 
Wereldoorlog doelbewust van Hirohito hebben 
neergezet. In Sokoerovs vaderland dachten 
ze er heel anders over. Het beeld van dat 
vriendelijke wereldvreemde baasje kwam 
de Amerikanen goed uit, omdat al voor de 
afloop van de Tweede Wereldoorlog een nieuw 
wereldwijd conflict was begonnen – de Koude 
Oorlog. De VS zagen in Japan een waardevolle 
bondgenoot, op een strategische locatie. Dat 
is ook uitgekomen. Japan ontwikkelde zich 
tot een stabiele pacifistische democratie, met 

een sterke kapitalistische economie. Een paar 
jaar later kon het als springplank dienen naar 
Korea, waar de Koude Oorlog even heel heet 
werd en het tot een botsing kwam tussen de 
systemen van Amerika en de Sovjet-Unie, 
kapitalisme versus communisme. Generaal 
MacArthur moest daar uiteindelijk bakzeil 
halen.’

1945

Barnouw: ‘In The Sun eet MacArthur een 
hapje met Hirohito, die hem uitlegt dat 
hij na het gooien van de eerste atoombom 
vreesde dat de barbaren in aantocht waren. 
“Die Amerikanen waren ook geen lieverd-
jes”, lijkt Sokoerov te willen betogen. Met al 
zijn zenuwtics krijgt de keizer helemaal iets 
meelijwekkends. Dat Japan zichzelf achteraf 
vooral als slachtoffer zag, was een manier om 
met zichzelf in het reine te komen. Zo maakt 
iedereen zijn eigen versie van het verleden. 
De VS onderhouden van oudsher een opmer-
kelijk flexibele relatie met staatshoofden. 
Zo ben je hun beste vriend, en zo hun ergste 
vijand. Dat het ook omgekeerd kan, laat de 
verhouding met Hirohito zien. Het is jammer 
dat Sokoerov dat mechanisme niet blootlegt. 
Hij gaat voorbij aan het opportunisme van de 
internationale machtspolitiek.’

1946

Barnouw: ‘Als je deze film ziet, begrijp je 
waarom. Maar dan begrijp je het dus helemaal 
verkeerd. Er heeft geen Japanse oorlogshan-
deling plaatsgevonden zonder goedkeuring 
van Hirohito. Het keizerlijk paleis was het 
epicentrum van de oorlogvoering. Toen Stalin 
zich actief ging bemoeien met Japan en het 
Rode Leger oprukte naar Mantsjoerije, wilde 
de Amerikaanse president Truman de oorlog 
zo snel mogelijk beëindigen. Dat heeft de 
beslissing versneld om atoombommen op 
Hiroshima en Nagasika te werpen. Bikkelhard, 
maar toen de Japanners eenmaal verslagen 
waren, keken de Amerikanen resoluut voor-
uit. Eerst moest het rechtsgevoel worden 
hersteld, en daarvoor is het Tokio Tribunaal 
in het leven geroepen. Hirohito mocht aan-
blijven omdat er goed zaken met hem te 

doen waren en zijn volk niet verder verne-
derd hoefde te worden. Amerika was bang 
voor radicalisering van de Japanners, wat ze 
richting het communisme kon drijven. Het 
versterkte ook de illusie dat Japan niet bezet 
maar bevrijd was door de Amerikanen.’

Barnouw: ‘Japan had de slag gemist met het 
stichten van koloniën en daarom zouden ze 
wel eventjes wat gebieden gaan bevrijden, 
om het eufemistisch uit te drukken. Toch is 
het Japan-beeld van de Nederlands-Indische 
groep ook niet het reële beeld. De echte 
bevrijding van Indonesië kwam toen de 
Amerikanen het kolonialisme niet langer 
accepteerden. Er was een nieuwe wereldorde 
ontstaan. The Sun laat aan de hand van een 
detail zien hoe groot het wantrouwen van de 
Japanners jegens hun Amerikaanse bezoek 
is. Als er een doos chocoladerepen wordt 
bezorgd, gaan ze die omzichtig uitpakken en 
inspecteren, uit angst voor vergiftiging.’

Barnouw: ‘Zo veel had dat opgeven van die 
goddelijke status nou ook weer niet om het 
lijf. Het keizerlijk huis van Japan bestond vrij 
kort; het is een instituut uit de negentiende 
eeuw. Die goddelijke status van de keizer zat 
niet diep in de cultuur geworteld. Een breuk 
met een eindeloze traditie kun je die mens-
wording van Hirohito daarom niet noemen. 
Die suffe scène met zijn vrouw komt overi-
gens redelijk acceptabel over.’

1941

Paul van de Graaf
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Jonge jongens in een oer-Hollands grasland. 
Het is zomer, vakantie, de lucht zindert van 
oningeloste beloftes, de camera zoomt lan-
derig in op de blote huid boven de broekriem 
van een tienermeisje. Dit is Amsterdam-Noord 
in de zomer en Lammers introduceert de 
hoofdrolspelers in vanzelfsprekende, alle-
daagse actie. Mitchel (Dai Carter) gaat na 
een verlummelde dag naar huis en krijgt op 
zijn donder van zijn vader Lucien (Raymond 
Thiry), met wie hij samenwoont en een op 
z’n zachtst gezegd stroeve verhouding heeft. 
Waarom, wordt nog niet uitgelegd. In de loop 
van de film zal het langzaam duidelijk wor-
den, dankzij een scenario dat als een solide 
en bijna onzichtbare bodem onder de film 
ligt. Het impliciet vertelde verhaal is vooral 
een kapstok voor karakter- en relatieontwik-

Nicole Santé
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kelingen. Van de vader en zoon, maar ook 
van zoon en vrienden, van zoon en nieuw 
vriendinnetje, en van de vader en zijn pupil-
len, vrienden en een los-vaste minnares.
De schaarse gebeurtenissen in de film creëren 
de omstandigheden voor boeiende psycho-
logische ontwikkelingen. Lammers toont de 
mentale worstelingen van zijn hoofdpersonen 
niet met geforceerde dialogen of monologen, 
voice-overs of overdreven acties. De boks-
schoolhouder wordt in zijn donkere sport-
ruimte, waar hij na een aanvaring met zijn 
zoon dag en nacht verblijft, dicht op de huid 
gefilmd als hij gekweld door schuld en wroe-
ging vergeefs in slaap probeert te komen. 
Zijn machteloosheid uit zich in krampachtige 
monterheid, wanneer een paar leerlingen 
hem komen melden niet meer met hem te 
willen trainen. Ze hoeven hem niet te zeggen 
waarom niet, dat snapt hij (en met hem de 
kijker) zo ook wel.
Ook bij Mitchel openbaren de ontwikkelingen 
in zijn karakter zich terloops. De introverte, 
inerte, onverantwoordelijke puber vindt een 
baan. Althans, een vriend vertelt hem tijdens 
een gesprek achteloos dat zijn vader wel 
iemand kan gebruiken in de bakkerij. De eer-
ste, echte ontmoeting met zijn vriendinnetje 
vindt plaats bij de afhaal-Chinees. Wanneer 
in de daaropvolgende, al dan niet toevallige 
ontmoetingen er daadwerkelijk sprake is van 
‘verkering’ is onduidelijk, maar dat het zo is, 
staat voor iedereen op zeker moment vast.

Met dezelfde onnadrukkelijkheid schetst 
Lammers de multiculturele samenleving 
die Amsterdam-Noord is. Het café dat door 
Lucien wordt gefrequenteerd is zo bruin en 
Amsterdams als een kroeg maar zijn kan – en 
wordt ook in de film gevuld door zijn echte 
stamgasten. De vrienden van Mitchel zijn ras-
Amsterdams, Marokkaans en Turks, evenals 
de jonge leerlingen op de boksschool. Op de 
grote verjaardagsbarbecue is het braadroos-
ter vanzelfsprekend gesplitst in een halal-
gedeelte en een deel voor de vette schouder-
karbonades. De bakkerij waar Mitchel werkt is 
Turks en ook de snackbar waar hij (overigens 
gekleed in een met bloedvlekken bedekte 
tutu) medische verzorging krijgt, wordt 
gerund en bevolkt door allochtonen. Maar 
de film neemt de multiculturele samenle-
ving nooit tot onderwerp, er wordt niet over 
gediscussieerd en het vormt geen aanleiding 
voor dramatische ontwikkelingen. De multi-
culturele samenleving is een feit en dit is de 
manier waarop erin wordt geleefd.
De terloopsheid van de vertelling wordt op 
mooi getimede momenten doorbroken met 
scènes die bijna aanvoelen als statements. Zo 
is er in de ontluikende relatie tussen Mitchel 
en Monica een Hollywood-achtige scène bij 
een zwembad, waar de twee zich kwijten van 
een oppastaak. Tegen de achtergrond van een 

uit een paddenstoel neerklaterend watergor-
dijn vangen hun eerst nog verlegen, maar 
allengs stralender verliefde blikken elkaar. De 
kus, die in een Hollywood-film een dergelijke 
scène standaard afsluit, blijft bij Lammers 
(natuurlijk en gelukkig) uit.
Dan is er het optisch fantastische shot van 
een gebeeldhouwd mooie jongen die in de 
deuropening staat met een enorme schaal 
met groene druiven. Lammers schreef de 
scène speciaal voor deze bijrolacteur met het 
uiterlijk van een Griekse god. Maar terwijl het 
beeld de ogen streelt, vertelt het ook van de 
sociale cohesie in deze Amsterdamse wijk, 
waarin buren van welke culturele achtergrond 
dan ook elkaar vanzelfsprekend steunen.
Ronduit hilarisch is de scène waarin een stoet 
knalrode Canta Lx-en (invalideautootjes) 
achter- en naast elkaar de bocht doorscheurt. 
Ook een plaatje dat Lammers al lang in zijn 
hoofd had en een plek kon geven door een 
oom van Mitchel lichamelijk gehandicapt te 
laten zijn; een handicap waar overigens ook 
al weer geen woord aan vuil wordt gemaakt. 
Het is wat het is.
De scènes spelen subtiel met de verwachtin-
gen van het publiek. De kus die uitblijft, de 
Griekse god die in het verhaal verder niet 
meer terugkomt, de stoet brommobielen die 
domweg uit beeld rijdt nadat die van Mitchels 
oom tot stilstand is gekomen. Het is een 
mooie, ingehouden vorm van humor, die de 
film licht maar nooit luchtig maakt.

Ondanks die vaak ingehouden en onuit-
gesproken inhoud, is Langer licht geheel 
opgebouwd uit onmisbare scènes. De bijna 
onstuitbare stroom clichés die boksschool-
houder Lucien werktuiglijk over zijn pupil-
len uitstort maskeert zijn onvermogen te 
vertellen waar het werkelijk omgaat. Mitchel 
zegt weinig, maar zijn onderhuids kolkende 
emoties vinden een uitbarsting in even waan-

zinnige als begrijpelijke acties. De alledaagse 
uitwisseling van gemeenplaatsen tussen 
vrienden, familie en buurtbewoners wordt 
gelardeerd met ongezouten meningen – eer-
lijk en direct, waarna de lucht onmiddellijk 
weer is geklaard.
De ogenschijnlijke achteloosheid waarmee 
het verhaal wordt verteld staat bijna haaks 
op de zorgvuldige manier waarop het beeld 
is gebracht. Lammers filmde bijna elke scène 
met meerdere camera’s en een scherp oog 
voor detail. In de boksschool zit de camera 
bijna voortdurend op de sporters – vooral 
de handen zijn veelvuldig in beeld, waar-
mee het fysieke karakter van de plek wordt 
benadrukt. Het lichaam van de jonge Mitchel 
wordt liefdevol afgetast, als een ode aan de 
schoonheid van de ontluikende adolescentie. 
Wijde shots, als die waarin de Canta Lx-en 
komen aanrijden, zijn precies gekadreerd. In 
de overvolle tuin waar Mitchels verjaardag 
wordt gevierd, zwenkt de camera behendig 
van gesprek naar gesprek, daarmee een even 
vanzelfsprekend als raak beeld schetsend van 
de sociale structuren in deze kleine samen-
leving.
Lammers combineert persoonlijk drama, 
humor en maatschappelijk realisme in een 
geheel eigen stijl, terwijl Langer licht tegelij-
kertijd onmiskenbaar Nederlands is, om niet 
te zeggen Amsterdam-Noords. !
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om voor te lezen. De emotieloze seks daarin 
riep duidelijk een beeld op en de constate-
ring: het is gegaan zoals het ging.
Proulx (1935) groeide op in Vermont en 
Maine en trouwde al snel na haar schooltijd, 
kreeg een dochter en scheidde. Een tweede 
huwelijk was ook geen succes, maar duurde 
op papier twintig jaar, waarin ze een zoon 
kreeg en twee kinderen aannam. Pas na haar 
dertigste studeerde ze geschiedenis en dat 
rondde ze uiteindelijk in 1973 niet af. Ze 
werd freelance journalist, die door haar brede 
studie (Renaissance, geschiedenis van de eco-
nomie, Canada en China) geïnteresseerd was 
geraakt in de relatie tussen individuele levens 
en hun specifieke geografische achtergrond. 
Maar alvorens dat in haar korte verhalen te 
gebruiken, schreef ze artikelen over appels, 
muizen, koken, sla en Afrikaans handwerk. 
Daarna verschenen enkele how-to boeken en 
schreef ze steeds meer korte verhalen. Een 
met vrienden opgerichte krant Behind the 
Times vestigde de aandacht van Esquire op 
haar verhalen en zo verscheen in 1988 haar 
late debuut Heart Songs and Other Stories. 
Ze werd aangemoedigd eens een roman te 
schrijven met als resultaat Postcards in 1992. 

Daarna ging het in sneltreinvaart. The Ship-
ping News (1993) werd met de belangrijke 
Pulitzer-prijs onderscheiden en toen na de 
derde roman Accordion Crimes en de tweede 
verhalenbundel Close Range, Wyoming Stories 
een wereldwijd publiek gevonden was en John 
Updike uitriep dat Brokeback Mountain het 
beste korte verhaal van de twintigste eeuw 
was, werd Annie Proulx tot de belangrijkste 
schrijvers van de Verenigde Staten gerekend.
Na het iets mindere That Old Ace in the Hole 
(2002) verscheen in 2004 haar meest recente 
boek Bad Dirt: Wyoming Stories 2, waarin ze 
weer teruggreep op de korte verhalen uit haar 
eigen woonomgeving.

Scheepsberichten
Toen de Zweedse filmregisseur Lasse Hall-
ström na What’s Eating Gilbert Grape (Peter 
Hedges, 1993), The Cider House Rules (John 
Irving, 1999) en Chocolat (Joanne Harris, 
2000) opnieuw naar een aansprekend boek 
voor een verfilming zocht, leek de winnaar 
van de Pulitzer-prijs 1994 daar geschikt voor. 
Nadat John Travolta de hem aanvankelijke 
toegedachte hoofdrol afwees, wat gezien de 
omschrijving ‘Een lichaam als een groot en 

vochtig brood. Bolle gelaatstrekken, als vin-
gertoppen waarop gezogen is’ niet zo vreemd 
is, gaf Kevin Spacey aan Quoyle een gezicht. 
Zijn opvallende rol werd lang genoemd in het 
geruchtencircuit rond de Oscar-nominaties. 
Hallström bewees zich weer eens als een 
acteurs-regisseur en maakte dit keer bijna een 
ensemblefilm, met mooie bijrollen van Cate 
Blanchett, Judi Dench en Julianne Moore aan 
de vrouwenkant en Pete Postlethwaite, Rhys 
Ifans en Scott Glenn bij de mannen. De echte 
hoofdpersoon uit The Shipping News was ech-
ter New Foundland. 
Zo had Annie Proulx haar roman geschreven 
en daarom eiste ze ook dat de film op dat 
eiland opgenomen ging worden. Met een 
cameraman als Oliver Stapleton bleek het 
geen enkel probleem om het ruige en onher-
bergzame landschap goed in beeld te brengen, 
maar door enkele ingrepen in het verhaal (een 
dochter minder, een hond eruit, een reis inge-
kort, een boottocht met een nieuwe betekenis 
en een iets ander verleden van Quoyle) wilde 
het tussen het landschap en de personages 
niet echt knetteren. Hallström was weliswaar 
subtiel en gevoelig, maar de nadruk in de film 
lag toch vooral op de personen.

    ij dacht aan Petal, als een hardnekkig 
refrein, als een paar halsstarrige dichtregels, 
die je in je jeugd uit je hoofd had moeten 
leren.’ Wie zo kan schrijven, verstaat het vak. 
Bij E. Annie Proulx is het op elke bladzijde 
raak. ‘Ze aten samen aan de met honingdik 
zonlicht overgoten formicatafel waarop toast-
kruimels schaduwen zo lang als potloden 
wierpen.’
Prachtige zinnen met originele vergelijkingen 
en typeringen knallen de lezer tegemoet. 
De twee voorbeelden (respectievelijk uit In 
de kuil uit de bundel Klaaglied en de roman 
Scheepsberichten) zijn typerend voor haar 
stijl; origineel en krachtig. En doordat er dan 
ook nog vaak een sobere omgeving schitte-
rend wordt beschreven, mensen zijn zoals ze 
zijn en er bizarre ongelukken plaatsvinden, 
zijn de boeken wereldwijd een groot succes 
geworden en een rijke bron voor verfilmingen.
Annie Proulx (uit te spreken als ‘proe’) zal 
de komende jaren herhaaldelijk te zien zijn 
op de aftiteling van films. Haar bundels korte 
verhalen (Klaaglied en De gouverneurs van 
Wyoming) bevatten nog vele mogelijkheden 
voor films. Brokeback Mountain kan snel een 
opvolger krijgen.

Het weglaten van de E.
De verhalen van Annie Proulx kenmerken 
zich door weglatingen. Situaties worden sum-
mier aangeduid en een plot is lang niet altijd 
aanwezig. Het zijn vooral de sfeerbeschrij-
vingen en dialogen die haar romans en korte 

verhalen bepalen. Het openingsverhaal Op 
het gewei uit de bundel Klaaglied is zo’n voor-
beeld van een intrigerend verhaal dat eigen-
lijk niet helemaal verteld wordt. Tenminste, 
het ontwikkelt zich niet in de richting die 
men zou verwachten. Een wraakactie tussen 
twee mannen die elkaar al sinds de lagere 
school dwarszitten, pakt totaal anders uit. 
Met het verscheuren van boeken die van de 
ander gekocht zijn benadeelt de ene vooral 
zichzelf. Proulx laat het bij de beschrijving 
van de situaties, de conclusies zijn geheel 
voor rekening van de lezer. Zij lijkt zich te 
beperken tot beschrijvingen van de natuur, 
voorwerpen en huizen, maar achter die 
mooie, treffende en beeldende detaillering 
zit een heel verhaal. Haar stijl en zinnen 
neigen naar muziek – en dan vooral muziek 
die blijft ‘hangen’. ‘Haar taal is ruw, soepel, 
roofzuchtig, vol beelden en wordt in de geest 
van de lezer geëtst.’ (Nelleke Noordervliet 
naar aanleiding van Accordeonmisdaden) en 
‘Personages worden met een paar zinnen in 
je geheugen gebeiteld en geen schrijfster die 
mooiere en verrassender beelden van een 
landschap kan oproepen.’ (Dirk-Jan Arens-
man in Het Parool)
De mensen in haar boeken worden neergezet 
met een enkele eigenschap, karaktertrek 
of lichaamskenmerk, waarna ze direct gaan 
leven. Dat gebeurt dan altijd in een omgeving 
die gekenmerkt wordt door schaarste, stof en 
steen. Er is een zekere wisselwerking tussen 
de personages en de omgeving. In de Van der 

Leeuw-lezing in Groningen (1999) verklaarde 
ze dat ze zo’n waarde aan de omgeving gaf 
omdat die de bewoners maakt tot wie ze zijn. 
In korte, hakkende zinnen die elke andere 
interpretatie lijken uit te sluiten, weet Proulx 
de omgeving beeldend op papier te zetten.
Wat vooral wordt weggelaten zijn de anek-
dotes, de conclusies en de interpretaties. De 
lezer voelt wel dat die er moeten zijn, maar 
zet ze als het ware toch vooral zelf in elkaar. 
Zij laat weg wat weggelaten kan worden. 
Frappant is dat de boeken vanaf De gouver-
neurs van Wyoming de naam E. Annie Proulx 
niet meer dragen. De E, die voor Edna staat, 
is weggelaten. Zelfs een afkorting is te veel 
geworden.

Hard, kort en smerig
De achterflapslogan ‘het leven is hard, kort 
en smerig’ dekt de lading van Proulx’s boe-
ken volledig. De beide Wyoming-bundels 
kennen vele passages waarin het leven in het 
Noorden van de Verenigde Staten beschreven 
wordt zoals het is: hard en meedogenloos. Er 
is geen tijd voor gevoelens. Voor de documen-
taire Go West Young Man (Mart Dominicus en 
Peter Delpeut, 2003) koos ze zo’n fragment 

Harry Peters

     Het 
meesterlijke  
   weglaten

Boekverfilming Brokeback 
       Mountain

‘H
Iedereen die Brokeback 
Mountain leest ziet de 
beelden voor zich. 
Het was duidelijk dat 
hier een film in zat
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De dood komt soms razendsnel. Toen ik een 
jaar geleden hoorde van Jans longkanker 
hadden we weer even contact. We schreven 
en belden – Jan was veel op reis, ik kreeg een 
nieuwe baan. Kortom: het kwam er niet meer 
van elkaar nog even echt te zien. Toch heb-
ben beelden van onze gezamenlijke begintijd 
bij Skrien me sindsdien begeleid, versterkt 
door boosheid over de onrechtvaardigheid 
van zijn dood. Jan was veel te jong om nu al 
dood te gaan. Het scheelt dat ik hem vooral 
jong heb gekend: zo blijft hij voor mij altijd 
die gedreven, en soms wat tobberige slun-
gel die steeds onderweg was: naar weer een 
festival, een film, een deadline die hij moest 
halen.
Jan en ik begonnen ongeveer tegelijkertijd 
op de redactie van Skrien in 1977. Voor ons 
beiden was het een verlengstuk van de din-
gen die we in en rond onze studie deden. 
Activisme was daarbij een sleutelwoord: hij 
in de politiek, ik in het feminisme. Juist 
vanwege dat feminisme kwamen we op een 
moment ook tegenover elkaar te staan. Skrien 
zou gaan veranderen, gaan proberen een gro-
ter publiek te bereiken dan de achthonderd 
die we tot dan toe konden verleiden zich te 
abonneren. Bij die professionalisering hoorde 
een hoofdredacteur, pardon: eindredacteur 
(want hiërarchie paste niet in de Skrien-
redactie van de jaren zeventig).
We solliciteerden samen, en ik werd uitgeko-
zen. Maar Jan zou Jan niet zijn geweest als 
hij de uitkomst niet sportief had opgenomen. 
Hij beloofde me zijn hulp, die ik inderdaad 
nog hard nodig bleek te hebben in de stevige 
redactievergaderingen die we met de oude 
garde uit de redactie meemaakten over de 
koers (populisme versus structuralisme, kort 
samengevat). Zowel Jan als ik was daar niet 
zo rechtlijnig in, en daarin vonden we elkaar 
ook. Hij hielp trouw mee met het redigeren 
van stukken en het corrigeren van de pagi-
na’s bij Rob Schröder en Lies Ros in de studio 
van Wild Plakken, waar Skrien toen nog met 
mes en lijm in elkaar werd gezet.
En we gingen samen naar de filmfestivals, 
toen nog redelijk gesubsidieerd door het 
ministerie van WVC, waardoor je met een 

enkele reissubsidie voor een noodlijdend film-
blad en een alternatieve distributeur met z’n 
allen nog een heel aardig appartementje kon 
huren in de buurt van de Croisette in Cannes. 
Of een paar benzinetanks kon vullen van de 
overjarige Saabs die ik en Jan beiden reden, 
zodat je met een klein gezelschap de kosten 
kon delen.
Op een keer reden we – moe natuurlijk – 
terug uit Cannes, dwars door het deprimeren-
de loopgravengebied in Noord-Frankrijk dat 
we hadden uitgekozen vanwege het filmische 
decor voor onze reis, toen een manoeuvre van 
een vrachtwagen ons bijna tegen de vangrail 
drukte. Ik reed, maar Jan reed mee, en hij 
was het ook die ons uit de benarde situatie 
redde door hard aan de noodrem te trekken. 
Iedereen die dat wel eens heeft gedaan met 
een snelheid van honderdtwintig kilometer 
per uur weet dat je dan een draai maakt van 
honderdtachtig graden. Zo eindigden we dus, 
achteruitrijdend op de vluchtstrook, nage-
staard door de andere verbijsterde automobi-
listen. We hebben toen maar snel een hotel 
gezocht, deelden kuis een kamer (vanwege 
de kosten) en praatten nog lang na over het 
naar je hand zetten van het leven.
Jan wist dat nog lang vol te houden, voort-
durend eraan werkend dat hij zijn vrijheid 
behield, dat hij door kon gaan met wat hij 

leuk vond, waarbij hij kans zag toch een 
redelijk bestaan op te bouwen. Hij knoopte 
allerlei baantjes aan elkaar, waarbij het 
werken voor Huub Bals een hoogtepunt zal 
hebben betekend. Huub herkende meteen de 
filmliefhebber in hem en gaf hem veel kansen 
tijdens en rond die eerste bruisende jaren van 
het Rotterdamse filmfestival. Het leverde een 
levenslange vriendschap op met die ook al 
jong gestorven man, zonder wie het Neder-
landse filmlandschap heel wat kaler zou zijn 
geweest.
Het beeld van Jan wordt voor mij dan ook 
bepaald door die festivaljaren, waarbij Rot-
terdam nog de plaats was waar je tien dagen 
onderdook, nachten lang doorpratend aan 
de bar met Fassbinder of Godard, en waar 
je probeerde Maria Schneider tot dansen te 
verleiden op de tot hotel omgebouwde boot 
in de Rotterdamse haven waar ‘iedereen’ 
sliep. Jan bleef daarbij vaak de toeschouwer, 
hangend aan de bar, rokend (zelf gedraaide 
shag natuurlijk), gekleed in gestreepte zelf-
gebreide truien en vesten, waarvan ik nooit 
heb durven vragen wie die nu voor hem 
maakte: zijn moeder of zijn toenmalige vrien-
din Anneke. Ze moeten in ieder geval met 
liefde zijn gebreid, op maat voor zijn te lange 
armen, en door hem in dankbaarheid aan-
vaard, want hij droeg ze altijd. Zo zal ik me 
Jan blijven herinneren: iemand die wars was 
van glamour, die alles deed uit liefde voor de 
onafhankelijke, kleine films en filmmakers 
waaraan hij zijn hart had gegeven – en altijd 
zelf aan het stuur.  !
Pauline Terreehorst

Dertig bladzijden
Die invloed van de omgeving op personen 
komt in de film Brokeback Mountain beter 
tot zijn recht. Om een vergelijking te kun-
nen maken, eerst een samenvatting van het 
verhaal – dat op zichzelf al een samenvatting 
was.
Jack Twist (een jonge rodeocowboy) en Ennis 
del Mar (een jonge boerenknecht) staan in 
1963 op het punt te trouwen en krijgen die 
zomer werk als schaapshoeders op de hellin-
gen van Brokeback Mountain. Het saaie baan-
tje houdt in dat ze op verschillende plaatsen 
tussen de dieren slapen, maar wanneer ze op 
een koude nacht met de whisky binnen hand-
bereik in één tentje kruipen, hebben ze een 
kortstondige en intieme relatie. Na de zomer 
gaan ze ieder een andere kant op, ze trouwen 
en krijgen kinderen. Na jaren laat Jack weten 
eens langs te komen, waar Ennis graag op in 
gaat. De twee cowboys gaan zogenaamd vis-
sen en merken dat ze nog steeds verliefd zijn. 
Toch kunnen en durven ze de keus niet te 
maken; ze blijven bij hun gezin en ontmoeten 
elkaar met grote tussenpozen. De vrouw van 
Ennis begrijpt wat er aan de hand is en hun 
huwelijk houdt geen stand. Jack krijgt een 
dodelijk ongeluk, maar Ennis denkt dat hij 
in elkaar is geslagen. Hij wil dan de as uit-
strooien op Brokeback Mountain, maar krijgt 
geen toestemming van Jacks ouders. Ennis 
leeft eenzaam verder in zijn caravan.
Proulx vertelt dit verhaal op simpele en 
directe wijze, waarbij het weglaten van de 
emoties een belangrijk element vormt in de 
vertelling. De lezer vult het zelf allemaal in 
en is daardoor zeer betrokken bij de twee per-
sonages. Iedereen die het korte verhaal leest 
ziet de beelden voor zich. Het was duidelijk 
dat hier een film in zat.

Van tekst naar film 
Larry McMurtry en Diana Ossana schreven 
het scenario. McMurtry door voor acht uur ’s 
morgens al een grove schets van ongeveer vijf 
bladzijden klaar te hebben en Ossana door die 
vervolgens in te vullen. De bijna zeventig-
jarige McMurtry had al zeven van zijn eigen 
romans verfilmd zien worden, waaronder Hud 

(Martin Ritt, 1963), The Last Picture Show 
(Peter Bogdanovih, 1971) en Terms of Endear-
ment (James L. Brooks, 1983). Hij had ook al 
eerder met Ossana scripts geschreven. Ze lie-
ten weten nog nooit zulk geweldig materiaal 
onder handen te hebben gehad.
Van het korte verhaal konden het uitgeba-
lanceerde verhaal en de dialogen zo worden 
overgenomen. Ook de locaties waren al 
bepaald. Er was slechts één enkel probleem en 
dat was de lengte. Daarom breidden McMur-
try en Ossana het gegeven wat uit. De twee 
echtgenotes kregen een grotere rol, waardoor 
het zelfs mogelijk was de overeenkomsten in 
hun beider levens aan te geven, maar ook op 
kleiner niveau werden toevoegingen gedaan. 
Dat het tweetal begreep hoe ze in de stijl en 
sfeer van Proulx konden blijven, blijkt al uit 
de typering van Joe Aguirre, de baas die de 
cowboys werk geeft. Terwijl het tweetal staat 
te wachten, beantwoordt hij de telefoon. 
Dat wil zeggen, hij luistert vooral en legt 
met een enkele opmerking de hoorn er weer 
op. Niemand weet waar dit telefoontje over 
ging. Zo wordt een scène erg natuurlijk, het 
personage wordt neergezet en bovendien 
bestaat de mogelijkheid dat later in het ver-
haal alsnog duidelijk wordt wat er gezegd is. 
Het telefoontje komt in de novelle niet voor, 
daar wordt een goedkoop klokje naar de cow-
boys gegooid, maar dankzij deze toevoeging 
vraagt de toeschouwer zich van meet af aan 
af wat er gaande is. Een mooie manier om het 
verhaal ingetrokken te worden. Opvallend is, 
en dat geldt voor veel verhalen van Proulx, 
dat er aanvankelijk zo weinig aan de hand is. 
Niemand heeft een probleem, er wordt weinig 
gezegd. Vierentwintig uur later zijn we een 
dag verder. Dat is de simpele basis van waar-
uit verteld wordt.
De beide scenaristen wisten dat het een uit-
stekend dramatisch gegeven is wanneer er 
verschillen bestaan tussen wat de personages 
weten – over ontwikkelingen, over de omge-
ving, maar vooral over elkaar. Daar ligt het 
drama. Daaroverheen komt dan weer de laag 
waarin de toeschouwer zelf al of niet op de 
hoogte is. En dat principe heeft filmregisseur 
Ang Lee weer uitstekend begrepen. Zo zitten 
er enkele mooie scènes in, waarin met per-
fecte dialogen een belangrijke verschuiving 
plaatsvindt. De meest expliciete is die waarin 
Alma, de vrouw van Ennis, hem vraagt waar-
om hij nooit vis mee naar huis neemt en hem 
zegt dat ze argwaan over zijn uitstapjes heeft 
gekregen. In enkele zinnen ontstaat een 
ruzie. Subtieler is de dialoog wanneer Ennis 
zonder viskoffer lijkt te vertrekken. ‘Vergeet 
je niet iets?’, vraagt zijn vrouw. Hij pakt zijn 
visspullen en vertrekt. De kijker voelt dat hij 
opnieuw iets is vergeten; afscheid te nemen 
van haar. Op die momenten komt het nog 
verstopte drama meer aan de oppervlakte en 
in die ‘groei’ van het probleem toont de film 
zijn meesterschap.

Ook het script neemt de tijd om het ver-
haal te ontwikkelen en doet dat door zich 
aanvankelijk te beperken tot ‘narratieve 
instructie’, zoals Ossana het noemde in een 
radiointerview met NPR. Aanwijzingen dus 
die de regisseur zou moeten gebruiken. En 
met name het begin van Brokeback Mountain 
laat zien dat regisseur Ang Lee zich daaraan 
heeft gehouden.

Ang Lee als perfecte ober
De ingrediënten (het gegeven en het verhaal) 
zijn door de scriptschrijvers tot een smakelijk 
geheel gemaakt en worden in de film door 
Ang Lee perfect opgediend. Ook daarin kan 
men zich een meester tonen. Vooral het 
begin van de film blinkt uit in het weglaten 
van dialoog en uitvoerige establishing-shots. 
Alles wordt impliciet verteld. Een registratie 
van een situatie waarin de kijker de kans 
krijgt in het verhaal te komen. De typische 
Proulx-benadering van het weglaten is door 
Lee bewerkt tot het maken van summiere 
aanduidingen die later pas een betekenis 
krijgen. Verwijzingen naar het in elkaar slaan 
van homo’s en de manier waarop hij duidelijk 
maakt dat Ennis niet gelooft in een ongeluk 
van Jack, zijn uitermate filmisch en to-the-
point. Opmerkelijk is dat bij gebeurtenissen 
die niet uit Proulx’s verhaal komen (zoals in 
de portrettering van de respectievelijke huis-
situaties) Lee wat geforceerd naar het middel 
van filmrijm grijpt. Opeens is dat wel erg 
duidelijk.
Maar in de totale vormgeving is Lee uiterst 
bekwaam. Dat deed hij eerder in de perfecte 
boekverfilming Sense and Sensibility (1995, 
naar het boek van Jane Austen), waarin van 
een vergelijkbare beheersing sprake was. Er 
is uiterst zorgvuldig over de kleinste onder-
delen nagedacht. Zoals bij de keuze en de 
inzet van de muziek. Gustavo Santaollala 
componeerde een ‘cummulatieve’ score. Na 
een zeer eenvoudig begin met slechts enkele 
gitaarnoten, wordt de muziek steeds voller 
en komt er een melodie in, om uiteindelijk 
in een orkestraal stuk uit te monden. Een 
structuur die als het ware uit het verhaal van 
Proulx lijkt te ontstaan. En steeds met die 
terughoudendheid en beperking.
Bij Brokeback Mountain tonen boek en film 
aan dat in de weglating zich de meester 
toont. !
 

Vooral het begin van de film 
blinkt uit in het weglaten van dia-
loog en uitvoerige establising-shots

Steeds onderweg, 
altijd zelf aan het stuur

In memoriam Jan Heijs (1952-2006)
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Kees Hogenbirk

 (op z’n minst)

Slechts vijf scores maken elk jaar kans op 
de Oscar voor de beste filmmuziek. Dit jaar 
waren er maar liefst drie componisten voor 
het eerst genomineerd: de uiteindelijke win-
naar Gustavo Santaolalla (Brokeback Moun-
tain), Alberto Iglesias (The Constant Garde-
ner) en Dario Marianelli (Pride & Prejudice). 
Hoewel de Argentijn Santaolalla zijn basale 
instrumentaties in de toekomst nodig moet 
uitbreiden, past zijn gitaarwerk precies in 
het ruige Wyoming. Hij won er de Oscar mee. 
De twee resterende nominaties gingen naar 
John Williams. Dat is te veel van het goede. 
Williams’ melodieuze Memoires of a Geisha is 
inmiddels winnaar van de Golden Globe en 
de Engelse BAFTA. Zijn muziek voor Munich 
krijgt echter overdreven eer, omdat regis-
seur Spielberg het sobere en ‘semitische’ 
percussiewerk van Williams tegen het einde 
van de film in één klap tenietdoet door een 
melodramatische, ‘Hebreeuwse’ cantate te 
verordonneren.
Al zeven keer in zijn carrière was Williams 

Tipparade soundtracks 2005

ontbraken vreemd genoeg Danny Elfmans 
liedjes uit Charlie and the Chocolate Factory 
die het hele spectrum van de populaire 
muziek bestrijken, het opwekkend ironische 
dolfijnenshownummer So Long and Thanks 
For All the Fish uit The Hitchhiker’s Guide 
to the Galaxy van componist Joby Talbot 
en de (Golden Globe-winnende!) ballade A 
Love That Will Never Grow Old uit Brokeback 
Mountain (waarin Gustavo Santaolalla’s rus-
tieke instrumentatie wel goed tot zijn recht 
komt), die niet verkiesbaar werd gesteld 
omdat het lied in de film nauwelijks te 
horen is. Dit jaar waren er slechts drie Oscar-
nominaties in de categorie ‘beste song’. 
Door een strenger selectiebeleid snijdt de 
Academy zich in de vingers, aangezien de 
kans dat een professionele filmcomponist in 
de concurrentieslag met popartiesten voor 
een lied een Oscar in de wacht sleept, daar-
door nog kleiner wordt. Ook dit jaar wonnen 
rappers (met een pimp-nummer uit Hustle & 
Flow) van echte songs.

dubbel genomineerd in de categorie ‘drama-
tische score’. Dit keer verdrong hij een hele 
rij eerdere kandidaten die de Oscar nu einde-
lijk ook eens verdienen: Mark Isham (Crash), 
Patrick Doyle (Harry Potter and the Goblet 
of Fire), James Newton Howard (King Kong, 
wel een Golden Globe-nominatie), Danny 
Elfman (Corpse Bride), George Fenton (Mrs 
Henderson Presents, wel een BAFTA-nomina-
tie), Ennio Morricone (Sorstansag/Fateless), 
David Newman (Serenity) en natuurlijk diens 
broer Thomas (Cinderella Man, Jarhead). 
Om nog maar te zwijgen van de talenten 
die nog nooit aan de beurt zijn geweest, 
zoals Christopher Young (The Grudge en The 
Exorcism of Emily Rose zijn ijzingwekkende 
horrorscores), Alexandre Desplat (Syriana 
kreeg een Golden Globe-nominatie en De 
battre mon coeur s’est arrêté won de Franse 
César), Mychael Danna (Capote), John Powell 
(Robots en Be Cool) of John Ottman (Kiss Kiss 
Bang Bang).
Bij de Oscar-nominaties voor beste song 

Er is geen filmcomponist die zo herkenbaar 
geparafraseerd kan worden als Bernard  
Herrmann. De favoriet van Welles, Hitchcock, 
De Palma en Scorsese had zo’n specifieke 
stijl, dat het nadoen van zijn onafgemaakte 
melodielijnen, ongemakkelijk klinkende 
akkoorden en ongebruikelijke instrumentatie 
een statement vormt in elk hedendaagse 
suspense-verhaal. De Spaanse componist 
Roque Baños raakt exact de juiste toon 
van onzekerheid in het hoofd van de 
slapeloze machinebankwerker. Bij zijn 
vermeende hallucinaties rijgen ijle tonen 
zich aaneen in schokkende vioolritmes of 
op de klassieke theremin (zoals in The Day 

the Earth Stood Still, 1951). Basklarinet en 
knorrende fagot kruipen onder de huid 
tijdens het verergerende kluizenaarschap 
(vergelijk Citizen Kane, 1942). Wanneer de 
paranoïde hoofdpersoon met de keiharde 
constatering ‘You fucking psycho!’ de straat 
wordt opgejaagd, bewijzen de frenetieke 
harmonieën van de violen rechtstreeks 
eerbetoon aan de autoritten in Psycho (1960). 
Samen met de typerende harparpeggio’s 
creëren ze een postmodernistische hommage 
aan de ouderwetse technieken waaruit cineast 
Brad Anderson zijn mysterie opbouwt.

The Machinist

Regisseur Alexandra Leclère dacht voor haar 
filmdebuut over een goedmoedig provinciaaltje 
dat haar verzuurde zus in Parijs bezoekt, direct 
aan componist Philippe Sarde. Diens Garçon! 
(Claude Sautet, 1983) vormde Leclère’s voor-
beeld, omdat Sarde’s aanstekelijke score daarin 
een negatief personage verheft. Voor Leclère’s 
pijnlijke botsing tussen de twee zussen vond 
Sarde het een uitdaging te variëren op zijn the-
ma’s uit Garçon!. Het knappe is vooral dat hij 
een doordacht programma aan zijn nieuwe score 
ten grondslag legt. De opgewekte structuur, van 
huppelend scherzo tot musicalachtige wals voor 
de naïeve bezoekster, verandert geleidelijk in 
een letterlijke mineurstemming als de zussen 
helemaal niet meer met elkaar spreken. De film 
sluit wat al te hoopvol af met een onverwachte 
toenadering. Met Sarde’s kenmerkende weemoed 
wordt dit verwoord onder de aftiteling, waarin 
Isabelle Huppert en Cathérine Frot op zijn hoofd-
thema zingen over hun verafgelegen, gedeelde 
jeugd.
Sarde ontwikkelt zijn rijke repertoire dus nog 
steeds. Daarom is het ook zo’n schande dat film-
maker Alejandro Agresti op affiche en credits 
van Un mundo menos peor Sarde opvoert als (ori-
gineel) componist, terwijl hij in zijn film slechts 
een temp-track van Sarde’s Les choses de la vie 
heeft gemonteerd. Deze score, eveneens voor 
Sautet, vormde Sarde’s debuut in 1969 en kreeg 
(ook toen al!) een zorgvuldige instrumentale 
opbouw naar het berustende slotchanson toe: 
het ontluisterende Tu ne m’aime plus door Romy 
Schneider. De onmacht in deze oude melodie 
past niet bij de hoofdpersonen van Agresti, die 
zich wel verzoenen. Agresti had voor hetzelfde 
geld Sarde om iets nieuws kunnen vragen in 
plaats van twee soundtracks zo te verkloten.

Les soeurs fâchées

De Engelse diplomaat die liever tuiniert dan 
achter de waarheid aangaat, komt traag in 
actie om de geheimen van een farmacie-
schandaal in Kenia te ontrafelen. De score 
van Alberto Iglesias ontwikkelt zich parallel 
hieraan bewonderenswaardig ingehouden, 
totdat de traditionele Afrikaanse ritmes een 
beklemmende nevenklank krijgen. Eerst heeft 
Iglesias de zaadjes voor de onrustbarende 
stemming gezaaid: afwachtende Spaanse 
gitaar met een veelheid aan inheems slagwerk 
op houtblokken, flessen, marimba en ratels 
klinkt dan nog zacht. Of krijgt, zeker in de 
kleurige markt- en sloppenscènes, een bijna 
Zuid-Amerikaanse sfeer (vanwege de Brazi-

liaanse nationaliteit van regisseur Fernando 
Meirelles?). Deze wereldmuziek past bij de 
sociale aanklacht over een wereldepidemie. 
Als de ‘tuinman’ steeds dieper graaft in het 
onderzoek van zijn bevlogen vrouw, krijgen 
Turkse klarinet, altviool en serene mannen-
neurietoon het karakter van rouwbeklag, 
zoals in de aangrijpende ontdekking van haar 
webcamfilmpjes. Iglesias is indrukwekkend 
veelzijdig en weet toch een verstild einde te 
bereiken. Mbarak Achiengs song Kothbiro, 
warm gezongen door Ayub Ogada, vult de 
score op drie plaatsen mooi aan.

The Constant Gardener
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Een componist kan komedies bloedserieus 
begeleiden, zoals Elmer Bernstein deed voor 
Ivan Reitman. Aan meedogenloze spionage 
kan daarentegen muziek met een knipoog 
worden toegevoegd, zoals actie- en vermaak-
componist John Powell mag doen voor de 
dubbele bodems van regisseur Doug Liman. 
Samen maakten ze The Bourne Identity 
(2002); zulke melodische voortdrijving valt 
ook bij Mr. & Mrs. Smith te beluisteren onder 
de vele achtervolgingen. Maar Powell doet 
meer: de Spaanse gitaar is het ‘leit-instru-
ment’ dat de hitman en zijn vrouw telkens 
herinnert aan hun liefde-op-het-eerste-

gezicht, zo’n zes jaar eerder in Colombia. Het 
huwelijk bekoelt, getuige de dinerscène à la 
Citizen Kane, waar Powell met akoestische 
gitaar, castagnetten, houtblok, bongo’s en 
trombone-uithalen het slijpen der messen 
verklankt. Maar in die orkestratie blijft de 
vonk gloeien, zelfs tijdens de uitdagende 
tango waarin ze elkaar bestoken met woorden 
en explosieven. Powell toont zich (net als dit 
jaar in Robots) wederom uiterst veelzijdig, 
van sluipende pizzicati tot James Bond-achtig 
scheurend koper.

Joe Hisaishi schreef een prachtige impressio-
nistische score voor het fin-de-siècle sprookje 
van zijn vaste opdrachtgever, animatiefilmer 
Hayao Miyazaki. De film beziet Europa door 
Japanse ogen en daarom klinkt de muziek 
klassiek Romantisch. Het merkwaardige is 
echter dat Hisaishi geheel zijn eigen gang 
gaat, ongeacht wat er in beeld gebeurt. Hij 
kreeg er desondanks van de Los Angeles Film 
Critics Association de Best Music Award voor. 
Ze kenden hem natuurlijk nog van Spirited 
Away (2004).

Twee bejaarde zusters leven in het interbel-
lum aan de kust van Cornwall. Elegante harp 
en dwarrelende piano kenmerken, keurig 
Engels, hun weggeborgen passies. Tot er een 
leuke jongeman aanspoelt. Lyriek sluipt in 
hun leven, door Nigel Hess (huiscomponist 
van de Royal Shakespeare Company) in neo-
Romantisch idioom aangezet. De Poolse dren-
keling blijkt viool te kunnen spelen: er komt 
aarzelend een instrument in de score bij. Hess 
schreef ook het ‘midden-Europese’ improvi-
satiespel van het muziektalent (ingespeeld 
door vioolvirtuoos Josha Bell). De ontroerend 
mooie Fantasy for Orchestra and Violin sym-
boliseert de onmogelijke liefde van de ouwe 
besjes voor hun idool. Een illusie armer maar 
een ervaring rijker keren ze waardig terug 
naar hun leven aan de kust.

Al sinds zijn televisieserie South Park schrijft 
Trey Parker de liedjes voor zijn provocerende 
animaties. Van zijn samenwerking met com-
ponist Marc Shaiman is nu alleen de musical-
song Everyone has AIDS overgebleven – naast 
de parodie op de ‘Cantina Band’ uit Star Wars 
(1977), in de terroristentaveerne. Helaas, 
want Parkers muziek is vrij vlak; een pastiche 
op de lamme ballade van Sylvester Stallone’s 
broer Frank uit Rambo (1985) klinkt nog vre-
selijker dan het origineel. Maar waarschijnlijk 
beoogt Parker dat ook. Zijn venijnige teksten 
hekelen alle Amerikaanse bijdragen aan de 
wereldbeschaving (‘Fuck yeah!’), achten het 
gemis van een geadoreerde collega minder 
erg dan het optreden van Ben Affleck in Pearl 
Harbor en leggen onder een tijdsoverspan-
nende sequentie op lelijk Harold Faltermeyer-
ritme uit dat zoiets een montage heet. De 
plaatsing van de liedjes geldt als monologue 
intérieur en tilt tegelijkertijd het clichége-
bruik ervan naar de overtreffende trap van 
superieur sarcasme.
De instrumentale score van Harry Gregson-
Wiliams ondergraaft, anders dan in zijn King-
dom of Heaven (zie Skrien 6, augustus 2005), 
deze ironische toets door zijn rechttoe-recht-
aan martiale karakter. Ook zijn Chronicles 
of Narnia was (niettegenstaande de lyrische 
aanpak) gebaat geweest bij sterkere, herken-
bare melodieën.

Mr. & Mrs. Smith

Howl’s Moving Castle
Ray

Ladies in Lavender

Team America 
World Police

Acteur/filmmaker Wes Anderson balanceert 
in zijn scenario’s aanstekelijk tussen zoete en 
zure humor. Deze aandoenlijke toon wordt 
door zijn vaste componist Mark Mothersbaugh 
precies geraakt in de computerdeuntjes 
die hij de laborant aan boord van Zissou’s 
(bananen)boot, de Belafonte, laat spelen. 
Deze muziek op keyboards werkt als score bij 
de oceanografische reportages van de titelfi-
guur. De seventies-pulsen klinken, aangevuld 
door covers van David Bowie-songs die door 
het Braziliaanse crewlid te pas en te onpas 
worden ingezet, ook als muzak op het onder-
zoeksschip en via een antenne in hun duik-
pakken. Zissou’s grote probleem is namelijk 
dat hij in zijn vroegere successen is blijven 
steken – tot hij alsnog een moderne actieheld 
wordt, op gezellig Starsky & Hutch-achtig 
synthesizertempo.

The Life Aquatic 
with Steve Zissou

Hoe weinig we ook van de muzikant Clint 
Eastwood te horen krijgen, zijn hand is inmid-
dels herkenbaar. Hij componeert themaatjes in 
folk-idioom met een lichtmelancholieke inslag, 
vermoedelijk geconcipieerd op akoestische 
gitaar. Lennie Niehaus, die vroeger de com-
plete scores voor Eastwood mocht componeren, 
doet nu het orkestratie- en dirigeerwerk. East-
wood heeft aan fijngevoelige accenten – vijf 

Million Dollar Baby

lijntjes getokkeld op snaren of zacht beroerde 
pianotoetsen – genoeg om de genegenheid 
tussen de karakters in de boksschool te onder-
steunen. Op deze warme basis introduceert hij, 
zelfbewust voor de stilte in het revalidatiecen-
trum, een gespatieerde score die warempel aan 
de grote modernist Alex North doet denken. 
Hoge vioolsolo, kalme cello en aarzelende 
piano maken de twee beslissende scènes rond 

de doodswens aangrijpend. Helaas zitten 
hieromheen gevouwen een paar klassiekerige 
strijkerstukjes, waar alleen het geluid van de 
beademingspomp effectiever was geweest. Bij 
een regisseur annex muzikant kun je echter 
goed zien welke waarde de filmmaker toekent 
aan de score. En die is niet te onderschatten.

In het sound-design van de film laat Craig 
Armstrong zijn ragfijne score aansluiten bij 
de laatste beelden die de blind wordende Ray 
Charles zich voor de geest kan halen: de lege 
flessen die in de boom van zijn jeugdjaren 
hingen. Licht getingel in de dramatische 
ondergrond vertaalt naar het creatieve brein 
van de zanger wat hij alleen nog in zijn ver-
beelding kan waarnemen. Helaas staat op de 
cd voornamelijk de bluesy score die de uit-
drukking vormt van Ray Charles’ persoonlijke 
vorming, gedragen aangezet door een haast 
huilende mannenstem over droef stemmende 
strijkerslagen.

Hoe weinig we ook van de muzikant Clint Eastwood te 
horen krijgen, zijn hand is inmiddels herkenbaar
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k ben altijd meer geïnteresseerd geweest in 
de sociale dimensies van film dan in de films 
zelf. We weten nog steeds zo weinig over hoe 
mensen films ervoeren en hebben geen idee 
wat de filmgeschiedenis ons kan leren over 
het verleden. In filmstudies wordt ‘de film’ 
doorgaans op een voetstuk geplaatst, wordt 
gedaan alsof film voor iedereen even belang-
rijk is. In werkelijkheid is film vooral belang-
rijk voor mensen die betaald krijgen om ze te 
bekijken. Ik denk dat we doorgeslagen zijn in 
het projecteren van onze eigen filmgekte op 
het verleden. Als we echt meer willen weten 
over de sociale rol die cinema in de twintigste 
eeuw heeft gespeeld, dan moeten we ook kij-
ken naar mensen die niet iedere vrije minuut 
in een donkere bioscoopzaal doorbrachten. 
Dat gebeurt lang niet altijd. Als er al onder-
zoek wordt gedaan naar de vertoninggeschie-
denis in de vroege twintigste eeuw, dan 
wordt er meestal gekeken naar grote steden 
als New York, terwijl in 1910 bijvoorbeeld 

tweederde van alle Amerikanen in kleine 
plaatsjes woonde met minder dan tweeënhalf-
duizend inwoners. Vaak worden de resultaten 
uit grote steden echter wel gepresenteerd als 
de resultaten van een heel land, maar dat is 
niet representatief. Zo woonde in 1910 
negentig procent van alle Afrikaanse Ameri-
kanen in het zuiden van de Verenigde Staten, 
waarvan zeventig procent op het platteland. 
Op 16 mei 1896 werd sociale en economische 
apartheid legaal door een beslissing van het 
Hooggerechtshof. De eerste commerciële film-
voorstellingen vonden plaats op 23 april 
1896. Deze twee geschiedenissen lopen dus 
vrijwel parallel en de filmervaringen van Afri-
kaanse Amerikanen verschillen dan ook 
wezenlijk van die van andere Amerikanen. De 
apartheid zorgde ervoor dat zwarte Amerika-
nen tot 1960 op het balkon van een theater 
moesten zitten of gewoon niet werden toege-
laten. Je zou dus kunnen zeggen dat ze geen 
deel uitmaakten van de eerste vijfenzestig 

jaar van de filmgeschiedenis, maar ik denk 
dat juist de afwezigheid van zwarte Amerika-
nen essentieel is voor ons begrip van de film-
geschiedenis.’
‘Als we alleen kijken naar de mensen die wel 
naar de film gingen, negeren we veel informa-
tie die de vertoninggeschiedenis ons biedt. 
We weten bijvoorbeeld dat religie in Neder-
land, maar ook in de Verenigde Staten, lange 
tijd bepaalde wie naar de film ging en wie 
niet. De grootste kerkgemeenschappen in het 
zuiden van de Verenigde Staten waren tegen-
standers van de cinema. Niet vanwege de 
inhoud van bepaalde films, maar vanwege de 
connectie met de moderniteit. Mijn grootva-
der was bijvoorbeeld een baptist en heeft in 
zijn hele leven nooit één film gezien. Je zou 
kunnen zeggen dat mijn opa dus geen onder-
deel uitmaakt van de filmgeschiedenis, maar 
het is juist zo boeiend om te kijken naar de 
redenen achter de weerstand tegen de cine-
ma. Ik denk dat filmstudies een interessanter 

onderzoeksveld wordt als we de sociale dimen-
sies van de filmgeschiedenis in ogenschouw 
nemen; als we niet alleen kijken naar waar 
films werden vertoond, maar ook naar waar ze 
niet werden vertoond. De plaats waar films 
worden gedraaid is nooit van groot belang 
geweest in filmstudies. Het draait altijd om 
individuele films en als die al een relatie heb-
ben met een bepaalde plek, dan is het met het 
mythische Hollywood. Zodra je de definitie 
van cinema iets breder neemt en ook naar de 
sociale ervaring kijkt, dan wordt ‘plaats’ 
opeens een stuk belangrijker. De relatie tus-
sen cinema en de plek waar films vertoond 
werden, wordt dan gecompliceerder. De film-
geschiedenis komt veel dichterbij, het wordt 
iets wat zich niet alleen in Hollywood 
afspeelt, maar ook in onze eigen woonplaats.’

Cinema in Context
‘Met het werk dat hier in Amsterdam gedaan 
wordt kunnen we veel interessante vragen 

stellen. Cinema in Context maakt het mogelijk 
om na te gaan of een bepaalde film ooit in 
Amsterdam heeft gedraaid, hoe lang hij 
gedraaid heeft en in welke bioscoop of biosco-
pen. En dus kun je onderzoeken in welke bios-
copen vooral Duitse films werden vertoond en 
waar alleen Amerikaanse films speelden. Ook 
kun je een hiërarchie uittekenen van theaters. 
Welke bioscopen hadden als eerste de grote 
films en welke vertoonden alleen B-titels? Die 
informatie kan ons veel vertellen over bijvoor-
beeld de klassenverschillen binnen een stad. 
Maar dit soort projecten wordt pas echt inte-
ressant als ze op meerdere plekken tegelijk 
uitgevoerd worden, waardoor je steden en lan-
den met elkaar kunt vergelijken. Het leuke is 
dat dit soort onderzoek niet zozeer antwoord 
geeft op bestaande vragen, maar vooral nieu-

we vragen oproept. Vragen waar we vroeger 
nooit aan gedacht zouden hebben. De studie 
naar de relatie tussen cinema en plaats kan de 
filmtheorie echt veranderen. Maar ook verbaal 
onderzoek is belangrijk, het is zeer leerzaam 
om te zien hoe mensen in de praktijk met film 
omgaan.’
‘De komst van video en dvd laten ons zien hoe 
beperkt de traditionele filmtheorie eigenlijk 
is. Die theorie vertelt ons bijvoorbeeld dat het 
plezier dat een Hollywood-film oplevert, sterk 
gerelateerd is aan het verhaal, aan de uitein-
delijke oplossing van een probleem. Sinds ik 
een dochter heb weet ik dat kinderen daar 
heel anders over denken. Voor een driejarige 
betekent het einde van een film alleen dat het 
tijd is om de band terug te spoelen om verder 
te kunnen kijken. De traditionele filmtheorie 
gaat er ook van uit dat iemand alleen naar de 
bioscoop gaat, daar in een zaal vol vreemden 
zit en na afloop direct naar huis gaat. Maar 
dat geldt, wederom, alleen voor mensen die 
veel met film bezig zijn. Voor de grote meer-
derheid van de bioscoopbezoekers is film 
slechts een onderdeel van het avondje uit, die 
gaan niet in hun eentje naar de bioscoop. 

Mensen praten voordat ze een film zien, men-
sen praten nadat ze de film gezien hebben en 
misschien praten ze ook wel tijdens de film. 
De film zelf is niet altijd even belangrijk. Dat 
heb ik ook gemerkt toen ik met mensen sprak 
die in de jaren dertig van de vorige eeuw als 
jonge mensen naar de bioscoop gingen. Ze 
weten vaak nog precies hoe het theater eruit-
zag, in welke rij ze meestal zaten en hoeveel 
ze moesten betalen om naar binnen te komen. 
Over de films zelf herinneren ze zich vaak bar 
weinig.’

Nerveus
‘Ik denk dat iedereen wel eens tegen een 
vriend heeft gezegd “deze film moet je echt 
zien”, waarna je samen met die vriend de film 
nog een keer ging bekijken. Je bent wat ner-
veus en kijkt opzij of die vriend de film wel 
leuk vindt. Jij ervaart de film anders dan de 
eerste keer, maar die vriend ervaart hem ook 
heel anders dan wanneer hij alleen was 
gegaan. Misschien lacht hij wel om een grap 
die hij niet zo leuk vindt, alleen om jou niet 
teleur te stellen. De relatie tussen film en kij-
ker is dus nooit zo rechtlijnig als vaak wordt 
aangenomen in filmstudies, juist omdat film 
een sociale aangelegenheid is. Dat films nu 
steeds vaker thuis worden bekeken, verandert 
daar weinig aan. Mensen gaan wel minder 
vaak naar de bioscoop, maar blijven sociale 
wezens. Al heel vroeg in ons leven zijn we ons 
bewust van ‘de ander’, van het feit dat we 
niet alleen zijn en daardoor is de idee dat we 
in isolement naar een film kijken absurd. Ook 
als we thuis alleen naar een film kijken, kij-
ken we toch vaak naar een film die ons door 
vrienden aangeraden is, of die in de markt 
gezet is als een film die je gezien moet heb-
ben, omdat je anders ‘iets mist’. Ook het ille-
gaal uitwisselen van films komt voort uit dat 
sociale verlangen om ‘erbij te horen’. Het 
wordt daardoor lastig om na te gaan wie welke 
films ziet, maar voor het verleden is dat wel 
vast te stellen. Ik hoop dat Cinema in Context 
en soortgelijke projecten de filmwetenschap 
ervan kunnen overtuigen dat de vertoning 
van films minstens evenveel interessante 
informatie op kan leveren als de films zelf.’ !

‘Dit onderzoek 

kan de filmtheorie 

echt veranderen’

‘Mensen praten voordat ze een film 
zien, mensen praten nadat ze de film 
gezien hebben en misschien praten 
ze ook wel tijdens de film’

Mike Peek

Filmwetenschapper Robert C. Allen 

over Cinema in Context

‘I
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astig hoor, zo’n filmmaker als de Canadees 
Bruce Bailey. Wordt zijn werk geconser-
veerd, waarbij er alles aan wordt gedaan om 
de oorspronkelijke look van de film te her-
scheppen, blijkt dat Bailey liever had gehad 
dat zijn film op modern filmmateriaal werd 
geprint, met de kleuren die hij tegenwoor-
dig mooi vindt.
Hoe ga je om met de wensen van een nog 
levende filmmaker? Zomaar een van de 
kwesties die ter sprake kwamen op de Super 
8-conserveringsbijeenkomst, onderdeel van 
het Starting from Scratch-programma van 
het afgelopen International Film Festival 
Rotterdam. Op de bijeenkomst bogen zo’n 
vijftien professionals, voor de helft afkom-
stig uit Nederland, zich over de conserve-
ring van Super 8-film. Er is in ons land nog 
relatief veel kennis over Super 8 voorhan-
den, doordat er twee kleine Super 8-labora-
toria zijn.
Aangezien films in archieven onderdeel uit-
maken van het cultureel erfgoed, moeten zij 
geconserveerd worden. Super 8 is een 
omkeerfilm, wat bij het filmen in tegenstel-
ling tot de industriestandaard 35mm geen 
negatief oplevert, maar een reeds ontwik-
kelde film (al bestaat er ook een negatief-
filmversie van Super 8, die in dit artikel ver-
der buiten beschouwing gelaten zal wor-
den). Super 8 vertonen betekent dus een 
kans op beschadiging van het origineel, 
waardoor een gedegen visie op conservering 
onontbeerlijk is. Daar komt bij, dat het 
sinds kort onmogelijk is nog een Super 8-
kopie van een Super 8-kleurenfilm te 
maken, omdat fabrikant Kodak de Super 8-
printfilm heeft afgeschaft.

Op de discussiebijeenkomst, waar filmma-
kers, distributeurs en vertegenwoordigers 
van laboratoria en archieven aanwezig 
waren, deden wel meer ethische vragen de 
ronde. Bijvoorbeeld, wat wil men conserve-
ren bij een restauratie: alleen het beeld of 
meer, zoals de ervaring? Onder Super 8-
gebruikers bevinden zich veel puristen. 
Sommigen zouden opblazen naar 35mm 
zelfs een gotspe vinden; Super 8 hoort vol-
gens hen klein te worden vertoond, liefst 
met de projector ratelend in de zaal. Voor 
velen is Super 8 omhangen met nostalgie; 
een van de twee Nederlandse labs die Super 
8-films overzet naar dvd, voegt op verzoek 
zelfs het ratelende geluid van een projector 
aan de dvd toe.
Ook de vraag wat nu precies conservering is, 

kwam aan de orde. Er bestaat passieve en 
actieve conservering: bij passieve conserve-
ring sla je de materialen op onder de beste 
omstandigheden. Bij actieve conservering 
maak je een nieuwe kopie, waarbij ervoor 
gekozen kan worden om die kopie verder te 
vertonen en het origineel veilig op te ber-
gen. Als de filmmaker nog leeft, kan deze 
betrokken worden bij het conserveringspro-

ces, en de intenties van filmmakers kunnen 
gedocumenteerd worden voor toekomstige 
conserveringen. Eén deelnemer drong aan 
op het gebruik van de term ‘interpretatie’ 
in plaats van ‘conservering’, omdat er toch 
altijd een subjectief element bij komt kij-
ken.

Door het wegvallen van de Super 8-kopieer-
optie is een 16mm-kopie momenteel de 
meest reële mogelijkheid voor actieve con-
servering. Op de discussiebijeenkomst werd 
die optie besproken door Ludwig Draser van 
het Berlijnse laboratorium Andec. Volgens 
hem is echter alleen het Internegative 2-
materiaal van Kodak goed genoeg om alle 
contrasten juist weer te geven. Probleem is 
het omkeermateriaal, zoals bijvoorbeeld 
Kodachrome, dat een zodanig groot con-
trastbereik heeft, dat het moeilijk in kopie-
en terug te vangen is. Draser kwam nog met 

een andere, relatief dure mogelijkheid: via 
een tussenstap op 16mm-internegative kan 
de film naar Super 8-positief worden 
geprint.
Een andere mogelijkheid is digitalisering 
met een digital intermediate: scannen onder 
hoge resolutie, softwarematig bewerken en 
dan terugschrijven naar film. Het pleidooi 
hiervoor werd met verve gehouden door 
Giovanna Fossati van het Filmmuseum, maar 
zij vond Draser tegenover zich. Volgens hem 
zijn filmscanners gebouwd voor negatieffilm 
en is er geen scanner die het contrast en de 
kleurstelling van Kodachrome-omkeerfilm 
kan vangen. Fossati was het daar niet mee 
eens, maar helaas was er niemand aanwezig 
van Haghefilm, de conserveringstak van het 
Nederlandse lab Cineco, om hierop in te 
gaan.

Het alternatief van compleet digitale con-
servering werd door de deelnemers aan de 
discussie verworpen. Vooralsnog zijn er vol-
gens hen geen digitale opslagmedia waar-
van bewezen is dat ze de tand des tijds 
doorstaan, zoals film dat kan. Er zou 
gewacht kunnen worden totdat de digitale 
revolutie zover is dat films wel goed 
gescand kunnen worden en dat digitale 

opslag verantwoord is. Maar wanneer dat als 
enig alternatief wordt gezien, zullen vele 
Super 8-films lang niet te zien zijn.

Een praktisch voorbeeld van filmconserve-
ring kwam van Christophe Bichon van Light 
Cone. Deze Franse distributeur van experi-
mentele films heeft een aantal Super 8-films 
van de overleden filmmaker Teo Hernandez 
in distributie en ook van de tegenwoordige 
eigenaar van diens films Michel Nedjar. 
Omdat Hernandez’ films door het ontbreken 
van 8mm-apparatuur in de filmtheaters 
amper meer werden verhuurd, besloot men 
een tijd lang de verhuuropbrengst van Ned-
jars films opzij te zetten. Daardoor kon twee 
jaar geleden een 16mm-print worden 
gemaakt van de film Lacrima Christi (1980), 
die nu weer volop verhuurd wordt. Van Her-
nandez’ andere films werden digitale kopie-
en gemaakt, wat door puristen wordt gezien 
als ‘moord op de meester van Super 8’.
Tijdens de discussie kwam vanuit de labora-
toria de vraag hoeveel behoefte er is naar 
Super 8-conservering, maar daar werd door 
de aanwezigen van het Filmmuseum niet op 
ingegaan. Dit was, naast de vele afmeldin-
gen en het feit dat het gesprek slecht werd 
geleid, een van de zwakke punten van de 
discussie: niet alle kaarten kwamen op 
tafel. Verder was dit een lovenswaardig ini-
tiatief en is het Rotterdamse filmfestival 
een uitstekend podium om ook in de toe-
komst ontmoetingen tussen Nederlandse en 
buitenlandse vakmensen te organiseren. !

Frank de Neeve
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Gilliam tekent tijdens het interview voortdu-
rend poppetjes en doosjes op zijn blocnote. 
Gesloten doosjes, met één schaduwkant. Ze 
zijn als zijn films: het is altijd een verrassing 
wat erin zit, maar het heeft hoe dan ook 
zwarte randjes. Tideland, naar het gelijkna-
mige boek van Mitch Cullin, is minder chao-
tisch dan zijn eerdere werk. Er zijn wel de 
gebruikelijke onorthodoxe camerastandpun-
ten en fantasiesequenties, maar zonder Gilli-
ameske handelsmerken als mensen die door 
muren bewegen, identieke begin- en eind-
shots en een held die droomt van een obscu-
re vrouw. Desondanks verontrust Gilliam met 
Tideland meer dan ooit.

Tideland is volledig gefilmd vanuit de bele-
vingswereld van een klein meisje, maar de 
leeftijdsclassificatie zal wel hoog uitvallen?

‘Dat is precies wat me zo mateloos irriteert. 
The Brothers Grimm werd in Amerika op der-
tien jaar gezet. Belachelijk, het is een film 
voor kinderen. Miramax testte ’m op zeven-
tien- tot vijfentwintigjarige mannen, als 
actiefilm! Ik vroeg vervolgens om een fami-
liefilmtest, waarna de waarderingscijfers 
omhoogschoten. Bij Miramax snapten ze er 
niks van, terwijl het zo simpel is: kinderen 
zijn gek op de Grimm-materie. Maar het zou 
te angstaanjagend zijn, omdat paarden kin-
deren opeten. Ja, en…? Kinderen kunnen 

Saskia Legein
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dat prima van de werkelijkheid onderschei-
den, het zijn de ouders die moeilijk doen. 
Maar ja, kinderen mogen ’m dus niet zien.
Ik denk zelf dat Tideland een van mijn beste 
films is. Er ligt een vergelijkbare motivatie 
aan ten grondslag als destijds bij Brazil 
(1985). Toen wilde ik het punt maken dat 
Amerika terroristen creëert, omdat het terro-
risten nodig heeft om de militaire uitgaven te 
verantwoorden. Nou ja, wat dat betreft doen 
ze hun werk erg goed op dit moment. Ook 
Tideland is gemaakt om te testen hoe de 
wereld ervoor staat. Opmerkelijk genoeg wist 
mijn testpubliek dit keer niet meteen wat ze 
ervan moesten vinden. Sommigen wezen hem 
direct af, Michael Palin van Monty Python 
liep weg bij de vertoning. Dat vond ik interes- sant. De volgende ochtend belde ik ’m en hij 

zei: “Er waren meerdere dingen die me niet 
bevielen, maar het grootste probleem is dat 
de beelden nog steeds in mijn hoofd zitten. 
Dus het is of de beste film die je ooit hebt 
gemaakt, of de slechtste.” Dat vond ik een 
briljante reactie. Ik wil dat deze film blijft 
hangen en dat mensen nadenken over de 
wereld die we krijgen voorgeschoteld waarin 
kinderen alleen maar slachtoffers zijn. Ik 
erger me eraan hoe van seksualiteit en kinde-
ren tegenwoordig politiek wordt gemaakt. Er 
waart een hysterie rond, alsof mensen weten 
dat ze de wereld niet in de hand hebben en 
zich dan maar vastklampen aan het waken 
over hun kinderen. Ik heb mijn eigen drie 
kinderen zien opgroeien en dan weet je dat 
kinderen anders zijn dan in de media. Mis-
bruik bestaat, maar het wordt uitvergroot. 
Kinderen zijn sterk en veerkrachtig. Als ze 
vallen, stuiteren ze terug. Zo is het ook met 
hun verbeelding.’

Jeliza-Rose raakt anders wel een deel van haar 
onschuld kwijt. Haar sneeuwwitte huis blad-
dert langzaam af en ze verliest steeds meer 
denkbeeldige vriendjes.
‘Ze verandert wel, maar ik heb het idee dat ze 
terugstuitert. Ik maak me niet zo’n zorgen 
om haar. Wat veel mensen verontrustend vin-
den, zijn de scènes waarin ze de achterlijke 
Dickens opmaakt. Omdat daar de seksualiteit 
loert. Maar dat is een volwassen invulling. 
Voor die twee zelf – de ene fysiek een kind en 
de andere mentaal – is het een onschuldig 
spel. Ik oordeel niet in de film. Veel mensen 
haken aan het begin al af, als zij Jeffs dage-
lijkse spuit heroïne klaarmaakt. Zo zien kin-
deren de wereld: als pa en ma een blik bonen 
nodig hebben om te overleven, kookt ze een 
blik bonen. Nu maakt ze de drugs klaar. Het 
is zo moeilijk voor mensen om hun eigen 

visie even opzij te zetten en onbevangen te 
kijken wat er gebeurt. Ik wilde het laten zien 
zoals een kind het ziet, een beetje uitver-
groot en een beetje magischer.’

Misschien ook luchthartiger? Neem nou die lik 
pindakaas die Jeliza-Rose in haar vaders dode 
mond smeert?

‘Precies! Dat is toch grappig? Je hoeft het niet 
afschuwelijk te vinden, je kunt kiezen: je 
wijst het meteen af, of je durft erom te 
lachen. Ik denk dat mensen hun werkelijke 
gevoel voor humor langzaam vervangen door 
een oppervlakkig idee over waar je wel en 
niet om mag lachen. Leer eens te lachen om 
de rare, verontrustende dingen van het leven. 
Lachen is namelijk een heel goed overlevings-
instrument.’

Hoofdrolspeler Jodelle Ferland had dus zelf ook 
de grootste lol op de set? 
‘Ze genoot van elk moment. Mijn vaste grap is 
dat ik op mijn vierenzestigste opnieuw het 
kind in mezelf heb ontdekt, en dat het een 
klein meisje bleek te zijn. We hebben de film 
spelenderwijs gemaakt. Ik heb haar helemaal 
niet geregisseerd, ik legde alleen situaties uit: 
daar is de spiegel, je hebt een pruik op je 
hoofd, hier heb je wat spullen, ga je gang. Of: 
hier is de kamer, hier is je dode vader en je 
gaat op zijn schoot zitten. Zij verraste ons 
steeds met de keuzes die ze maakte. En soms 
stonden we achter de camera met kromme 
tenen en dachten: dit is gênant, ze moet een 

klein meisje voorstellen, maar ze praat als 
een achttienjarige. Dan bleek dat ik me ook 
vergiste in hoe een negenjarig meisje denkt 
en doet. Dat maakte het zo interessant.’

Want alleen kinderen en gekken vertellen de 
waarheid in uw universum?
‘Mijn films zitten inderdaad vol met gekken, 
kinderen en drugverslaafden, omdat zij alle-
maal een soort vreemde onschuld hebben. 
Mijn films zijn als Alice in Wonderland, waar-
in je door een vergrootglas en vanuit een 
totaal andere hoek naar de wereld kijkt. In 

uitgestorven culturen werden gekken als hei-
lig gezien, omdat hun afwijkende blik inspi-
ratie schonk. Dat probeer ik ook, in een 
voortdurende strijd met de buitenwereld die 
zegt dat je te oud bent om te dromen. Maar 
zonder die dromen zou ik niet weten wat het 
doel van het leven is.’

Toch zit Jeliza-Rose tijdens de busrit naar het 
platteland nadrukkelijk naast de nooduitgang. 
Is dat het moment dat de werkelijkheid had 

moeten ingrijpen en iemand haar had moeten 
redden?
[Glimlacht] ‘Kan best. Kijk, daarom maak ik 
films, zodat mensen er iets bij denken. Mis-
schien was dat het moment dat ze zelf de 
keuze had kunnen maken. Maar te laat, ze 
blijft bij papa.’

Nog zo’n kijkersvraag dan: wat is de symboliek 
van de smileys?
‘Dat was Jeffs idee. Hij wilde een tatoeage 
van een smiley op z’n arm waar hij de heroï-
nespuit inzet. En omdat papa er één heeft, 
heeft z’n dochter een grote smiley op de 
muur van haar kinderkamer geschilderd.’

Maar ze wordt er bang van?
‘Nee, ze schrikt van een voorbijtrekkende 
schaduw op de muur, als een voorteken. Wat 
grappig dat in die scène de smiley opviel. Dat 
komt door mijn werkwijze met groothoeklen-
zen. Als ik lange lenzen zou gebruiken, zou 
ik precies focussen op de schaduw, zodat het 
overduidelijk is waaraan de kijker moet den-
ken. Nu laat ik ruimte om je eigen film te 
creëren.’

Heeft u uw eigen kinderen wel eens gecensu-
reerd? 

‘Nooit. Wat ik had moeten doen is mijn zoon 
verbieden televisie te kijken. Hij was bang 
om van ons huis tweehonderd meter naar de 
winkel te lopen, omdat buiten moordenaars 
en verkrachters rondliepen. Ik probeerde ’m 
aan z’n verstand te brengen dat hij in zijn 
leven waarschijnlijk maar met een klein beet-
je ellende te maken zou krijgen en dat de 
wereld meestal veilig is. Maar dat klopte niet 
met het wereldbeeld dat hij van de televisie 
had geleerd, en hij vond mij daarom een 
slechte vader.’

Had u vroeger zelf denkbeeldige vrienden? 
‘Nee, maar ik creëerde wel eigen werelden. 
We woonden op het platteland, tegenover 
een moerasgebied. Daar werden allerlei rek-
ken en kasten ingegooid, waar mos op groei-
de. Ik klom langs die kooien naar beneden, 
het werd een soort sprookjesrijk. Sprookjes 
waren trouwens de eerste verhalen die ik las, 
die vormden mijn blik op de wereld. Ik deed 
wat sprookjes ook doen; ik nam mijn natuur-
lijke omgeving van bossen en meertjes en 
maakte ’m iets magischer – dan heb je als 
kind gewoon meer lol.’

Over fantasiewerelden gesproken. Is er na 
David Lynch, de Coen-broers, Tim Burton en 
Terry Gilliam nog plaats voor nieuwe surrealis-
tische dromers in Hollywoods formulefabriek?
‘Op animatiegebied gebeurt er wel het een en 
ander, kijk naar Rosto AD uit Nederland, 
maar in live-action? Een van mijn favorieten 
van vorig jaar was Kung Fu Hustle van Step-
hen Chow. Zo grappig, raar en uitzinnig, dat 
had ik nog nooit gezien. En Jan !vankmajer 
is nog steeds een grote inspiratiebron. Altijd 
verontrustend omdat zijn films zo meaty zijn, 
er is in zijn films altijd vlees dat kruipt en 
vliegt en likt.’ 

Zou tegenwoordig een religieuze satire als Life 
of Brian (1979) nog gemaakt kunnen worden? 
‘Platenmaatschappij EMI stak destijds geld in 
de film, maar twee dagen voordat we naar 
Tunesië vertrokken voor de opnamen, trok-
ken ze de stekker eruit. De enige reden dat 
Life of Brian er toch is gekomen, is omdat 
George Harrison ons geld gaf. Pink Floyd gaf 
ons geld voor The Holy Grail (1975). Python 
is altijd gered door popsterren, ook Led Zep-
pelin en Elton John schonken ons geld. We 
hebben dus altijd buiten het systeem om 
gewerkt. Als we nog met dezelfde groep 
mensen waren, zouden we nu, zeker na Mel 
Gibsons The Passion of the Christ (2004), 
opnieuw een Life of Brian maken. Met of zon-
der steun van de studio’s.’ !
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Gerlinda Heywegen

Wie was de maker van De duivel is 
een vrouw?, vroegen we ons af in 
Skrien 5 van 2001, toen dit bloed-
mooie affiche besproken werd in 
de rubriek ‘Schatten van het Film-
museum’. Ook van twee andere 
Nederlandse affiches van Marlene 
Dietrich-films uit de periode 1933-
1935 was de ontwerper onbekend. 
Auteur Lex Ritman komt nu met 
een verrassende onthulling: de 
ontwerper is Pieter Kuhn, tekenaar 
van de legendarische strip reeks De 

avonturen van Kapitein Rob.
Hoe ontdekte u dat Kuhn ook film-
affiches heeft gemaakt?

‘Dat kwam spontaan ter sprake tij-
dens een interview met zijn wedu-
we in 1977. Zij herinnerde zich 
toen met name affiches met Marle-
ne Dietrich.’
Hoe ging Kuhn te werk?

‘Mevrouw Kuhn vertelde dat hij 
kleine afbeeldingen met een ver-
grotingsprojector op een muur 
projecteerde. In de jaren dertig 

een gangbare techniek.’
Wat gaf voor u de doorslag bij de 
identificatie?

‘Mevrouw Kuhn vertelde dat de af-
fiches gemaakt zijn in hun verlo-
vingsperiode. Het Filmmuseum 
heeft drie anonieme Nederlandse 
affiches van Dietrich, die alledrie 
uit deze periode dateren. Die affi-
ches zijn gezien de belettering en 
het gebruik van steeds één domi-

nante kleur zonder twijfel van één 
hand. Bovendien liet Paramount 
altijd slechts één affiche per film 
maken en deed Kuhn al zijn recla-
mewerk anoniem. Alles bij elkaar 
opgeteld was het duidelijk.’  
Paul van Yperen

Matthew Barney

Macaber, magnifiek, muzikaal
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‘Klaatu barada nikto’, luidt de boodschap van 
een buitenaards wezen dat zijn buitenaardse 
voertuig geparkeerd heeft in een park in 
Washington. Hij komt in vrede, maar de men-
sen willen niet naar zijn wijze woorden luis-
teren. Het merkwaardige van deze pacifisti-
sche bezoeker is dat hij uiterlijk niet ver-
schilt van de moderne mens, tot de kleding 
aan toe. Maar in ethisch opzicht staat hij op 
een heel ander niveau en hij blijkt zomaar 
uit de dood te kunnen opstaan, wat onder de 
aardbewoners op onbegrip stuit en met 
agressie wordt beantwoord. The Day the Earth 
Stood Still (Robert Wise, 1951) is een fabel vol 
christelijke symboliek over de menselijke 
onwil tot verlossing. 
Vier jaar eerder had bij het plaatsje Roswell 
in New Mexico een opzienbarende gebeurte-
nis plaatsgevonden. Buitenaardse wezens 
zouden per vliegende schotel op aarde zijn 
geland, om na een kort bezoek weer te ver-
dwijnen. Verschillende mensen beweerden 
korte tijd ontvoerd te zijn geweest door de 

raadselachtige wezens. Overheidsdiensten 
doken erop. Daarna werd het verdacht stil. 
Wel kwam vervolgens een lawine aan science-
fictionfilms op gang, vol vliegende schotels 
en buitenaardse monsters, hetgeen de serieu-
ze aandacht afleidde. Volgens complottheo-
retici is het verweven van allerlei (mis)-
informatie in die films een aanwijzing dat 
Hollywood moet hebben deelgenomen aan 
een geheim regeringsprogramma. Want voor 
The Day moet zijn geput uit de allesbehalve 
openbare getuigenissen van ontvoerings-
slachtoffers. 
Een andere film uit 1951, The Thing from 
Another World, gaat over de confrontatie van 
een groep Amerikaanse wetenschappers met 
een buitenaards wezen op Antarctica. De 
regie-credit ging naar Christian Nyby, maar 
de gezaghebbende Halliwell’s Film Guide (edi-
tie 1991) vermeldt tussen haakjes: ‘with mys-
terious help, either [Howard] Hawks or Orson 
Welles’. The Thing zit vol frappante details. 
De optische verschijnselen rond de landings-
plek van het ruimteschip en de verschij-
ningsvorm van het wezen zijn identiek aan 
de beschrijvingen in geheime rapporten over 
het Roswell-incident. Het rare is dat die pas 
jaren later publiekelijk bekend werden.

Filmhistoricus Bruce Rux – als onnavolgbaar 
expert in de mysteriekunde zelf een groot 
vraagteken – zette de feiten op een rijtje. 
Hoe konden de makers over deze (toen nog) 
geheime informatie beschikken? Wie had ze 
ingelicht? Waarom brachten ze het op deze 
manier naarbuiten?
In zijn studie Hollywood vs. the Aliens: The 
Motion Picture Industry’s Participation in UFO 
Disinformation (Berkeley, 1997) laat Rux ons 
met andere ogen kijken naar ogenschijnlijk 
onschuldige films. Rux’ levenswerk werd 
door de serieuze (lees: officieel erkende) 

media besproken als een curiositeit, waarmee 
het boek op dezelfde hoop belandde als het 
onderwerp dat erin ontleed wordt – het amu-
sement. De turf van dik zeshonderd bladzij-
den lag onlangs voor nog geen vijf euro op 
de ramsjtafel van het American Book Center 
in Amsterdam, met als aanbevelingstekst 
‘Crazy conspiracists’. Daarmee was de cirkel 
rond – de ontmaskering van onschuldig ver-
maak onschuldig gemaakt.
Rux claimt niet alleen te staan. Achter in zijn 
boek is (benevens een register dat alleen 
ervaren puzzelaars zullen doorgronden) een 
bronnenlijst van tientallen pagina’s opgeno-
men. Het is onduidelijk hoe serieus Rux zich-
zelf neemt, want gaandeweg ondergraaft hij 
steeds opzichtiger zijn eigen theorieën. Zo 
beweert hij dat onder Republikeinse presi-
denten systematisch films zijn gemaakt met 
vijandige buitenaardse wezens en onder 
Democratische presidenten films met vrien-
delijke buitenaardse wezens. E.T. (Steven 
Spielberg, 1982) kwam echter tijdens het 
bewind van de Republikein Ronald Reagan 
tot stand en Independence Day (Roland 
Emmerich, 1996) onder de Democraat Bill 
Clinton.

Wellicht onbedoeld demonstreert Rux met 
zijn omgevallen videokast waarom film-kij-

ken en complot-denken in elkaars verlengde 
liggen. In een Hollywood-film heeft elk 
teken een betekenis. Als de camera inzoomt 
op een manchetknoop, weten we dat die 
manchetknoop een aanwijzing vormt voor de 
ontrafeling van de intrige. Het insigne op de 
knoop verraadt de drager bijvoorbeeld als lid 
van een zeker geheim genootschap. Iemand 
die zich dagelijks urenlang in zo’n herme-
tisch universum verliest, kan een visie op de 
wereld ontwikkelen, waarin elk detail een 
clou is. Die redeneertrant – overigens een 
amusant gedachtespel – ligt ten grondslag 
aan Hollywood vs. the Aliens. 
En zo voert Rux het presidentschap van 
Ronald Reagan terug op diens verleden als 
acteur. Tijdens de communistenjacht onder 
senator McCarthy zou Reagan (van 1947 tot 
1952 voorzitter van de Screen Actors Guild) 
als FBI-informant hebben gefunctioneerd 
door collega’s met communistische sympa-
thieën op de zwarte lijst te laten zetten. 
Decennia later mocht Reagan, als bewoner 
van het Witte Huis, zich laten huldigen als 
bedwinger van het communistische sovjet-
monster. 
Op zijn beurt overlegt Rux een lijst van per-
sonen die het rode gevaar in Hollywood van 
binnenuit bestreden. Het rode gevaar is daar-
bij tweeledig (communisten en bezoekers van 
de rode planeet Mars) en Hollywood een ruim 
begrip (grofweg de film- en televisie-indu-
strie van de Verenigde Staten en Groot-Brit-
tannië). Iedereen die in de Tweede Wereld-
oorlog zijn land verdedigde is verdacht van-
wege de contacten met het defensieapparaat, 
dat na het Roswell-incident (dat vrijwel 
samenviel met het begin van de Koude Oor-
log) infiltreerde in de filmwereld.
Reden om het werk van regisseurs als Roger 
Corman (driejarig dienstverband US Marine) 
en Jack Arnold (maker van voorlichtingsfilms 
voor de regering) met een speciale bril te 

bekijken. Ook de James Bond-films, geba-
seerd op de boeken van Ian Fleming (tijdens 
de Tweede Wereldoorlog bij de inlichtingen-
dienst van de Britse Marine) zitten vol sleu-
tels naar verborgen waarheden. Hoogtepunt 
in die reeks is On Her Majesty’s Secret Service 
(1969), waarin Telly Savalas (voormalig lid US 
State Department) als de schurk Blofeld jonge 
vrouwen onderwerpt aan een programma van 
geestelijk manipulatie. De later in de adel-
stand verheven Diana Rigg treedt in die film 
met James Bond in het huwelijk. Eerder 
speelde ze Emma Peel in de serie The Aven-
gers, naast Patrick Macnee, die in de Tweede 
Wereldoorlog een collega van Fleming was. 
Van Corman loopt – via regisseur Ed Wood 
Jr – een lijn naar Tim Burton, die met Mars 
Attacks! (1996) een eerbetoon bracht aan de 
sf-pulpfilm van de jaren vijftig en tevens de 
ernst van de bevindingen van gerespecteerde 
UFO-logen onderuithaalde.
Maar de amusementsindustrie was al voor het 
Roswell-incident een werktuig van de over-
heid. Met zijn roemruchte radiohoorspel van 
The War of the Worlds deed Orson Welles in 
1938 niets anders dan testen hoe de Ameri-
kaanse bevolking zou reageren op een inva-
sie van marsmannetjes. Welles, gelieerd aan 
president Franklin D. Roosevelt en gespeciali-
seerd in mystificaties, werkte in opdracht 
van de regering. De uitleg dat hij ‘onbedoeld’ 
voor zo veel commotie zorgde, gaat er bij Rux 
niet in.

Een van de technische adviseurs van Roger 
Corman was William Joseph Bryan Jr, voor-
malig codeermachinedeskundige van de CIA 
en hoofd van de brainwashing-afdeling van 
de Amerikaanse luchtmacht gedurende de 
Korea-oorlog, waaraan ook generaal MacAr-
thur verbonden was. Bryan gebruikte zijn 
expertise op het gebied van geestelijke mani-

pulatie (mind-control) bij de totstandkoming 
van The Manchurian Candidate (John Fran-
kenheimer, 1962), waarin een man gemani-
puleerd wordt tot het plegen van een aanslag 
op een ongewenste presidentskandidaat. 
Deze beproefde hersenspoelmethode is vol-
gens Rux daadwerkelijk gebruikt om de waar-
nemers van het buitenaardse leven in ons 
midden onschadelijk te maken. De grens tus-
sen feit en fictie is dan vervaagd bij de 
auteur, die zich aansluit bij Gray Barker, die 
in 1956 in zijn boek They Know Too Much 
About Flying Saucers onthulde dat een drietal 
‘mannen in zwarte pakken’ hem bezocht met 
de waarschuwing zijn ervaringen met vlie-
gende schotels niet te onthullen. Dit gege-
ven vormde de basis voor de sciencefiction-
komedie Men in Black (Barry Sonnenfeld, 
1997), waarin de titelhelden (gespeeld door 
Will Smith en Tommy Lee Jones) in opdracht 
van de regering buitenaardse ontmoetingen 
uit het geheugen van ooggetuigen wissen. De 
blanke agent merkt daarin achteloos op dat 
de uitvinding van steeds weer nieuwe 
geluidsdragers hem er telkens opnieuw toe 
dwingt The White Album van The Beatles te 
kopen. Achterliggende suggestie is dat niet 
de aliens van een rode planeet of de aliens 
met een rode ideologie de mensheid in gijze-
ling houden, maar een monsterverbond van 
het conservatieve establishment met de amu-
sementsindustrie. Kennedy, Carter en Clinton 
waren slechts korte onderbrekingen van de 
hegemonie van rechts, dat met Eisenhower, 
Nixon, Reagan, Bush Senior en Bush Junior 
ruim een halve eeuw de wereld domineert. 
Niet alleen de sciencefictionfilms bestendi-
gen die macht, maar de hele naoorlogse amu-
sementsindustrie, die de massa zand in de 
ogen strooit.
Over de boodschap in die bedrieglijke cadeau-
verpakking gaat de volgende aflevering van 
deze serie... !

Paul van de Graaf
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Peter Benchley
65, PRINCETON NJ, 12 FEBRUARI, 

LONGAANDOENING

Marquard Bohm
64, WETTER AN DER RUHR, 3 FEBRUARI,

NA EEN LANGE ZIEKTE

Richard Bright
68, NEW YORK, 18 FEBRUARI, 
AANGEREDEN DOOR EEN BUS

Darry Cowl
80, NEUILLY!SUR!SEINE, 14 FEBRUARI, 

LONGKANKER

Jan Heijs
53, ALKMAAR, 22 FEBRUARI, 

LONGKANKER

Akira Ifukube 
91, TOKYO, 8 FEBRUARI, 

BEZWIJKEN VAN MEERDERE ORGANEN

Don Knotts
81, BEVERLY HILLS, 24 FEBRUARI, 

LONG! EN ADEMHALINGSPROBLEMEN

Darren McGavin
83, LOS ANGELES, 25 FEBRUARI, 

NATUURLIJKE DOOD

Tom Milne
79, ABERDEEN, 14 DECEMBER, 
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Gordon Parks
93, NEW YORK, 7 MAART, 

DOODSOORZAAK ONBEKEND

Dennis Weaver
81, RIDGWAY CO, 24 FEBRUARI, 

KANKER

Jack Wild
53, LONDEN, 1 MAART, 

MONDKANKER
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Ik ben afgestudeerd! Ik voel me net een zeeschildpadje dat uit 
zijn ei kruipt en een ongelooflijke drang heeft de zee te bereiken.

Marco en Stef van Productiemaatschappij Artcore nodigen me 
uit, ze willen mijn showreel aan reclamebureaus presenteren.

Voor de pitch van een commercial moet ik een regie-interpre-
tatie schrijven. Ik ben hier niet zo’n held in. Schrijven hoe je het 
voor ogen ziet? Waarom eigenlijk? Is film niet een ‘visuele’ kunst-
vorm?

Ik besluit de regie-interpretatie met plaatjes te ‘verwoorden’. 
Ik begin te tekenen en te schetsen en digitaal te plakken en te 
knippen met zo nu en dan wat uitleg in woorden.

Artcore belt. Ik mag de commercial maken. Ik spring een gat 
in de lucht! 

Vanwege het budget vier commercials in één dag gedraaid. 
Doodop. Het leek op de filmacademietijd: weinig tijd, weinig geld. 
Maar daardoor waren we allemaal wel veel inventiever.

Ik bezoek, samen met Stef van Artcore, reclamebureau BVH 
voor een commercial voor een anti-rookcampagne. Met indianen. 
Mijn dag kan niet stuk. Mijn filmliefde begon met John Ford-films!

Naar een concert van The Gathering die de titelmuziek voor 
mijn eindexamenfilm heeft gemaakt. Anneke zingt zo prachtig, 
hun muziek is zo filmisch. Achteraf mag ik backstage en het idee 
ontstaat om een documentaire te maken over hun nieuwe plaatop-
names.

Ik mag de ‘indianencommercial’ maken. We draaien in Span-
je in dezelfde streek waar Sergio Leone’s westerns zijn gefilmd! 

Er blijken in Europa maar weinig native Americans te vinden. 
Ik wil zo veel mogelijk iets echts laten zien. Geen lolbroekachtige 
Bassie en Adriaan-praktijken. We gaan casten in Amerika.

In Spanje. Ik raak in gesprek met Fatima Engelhard (produ-
cent Artcore). Mijn zoektocht naar een idee voor mijn eerste speel-
film stopt hier. Wat ze vertelt wordt de basis voor mijn film. Het 
idee heeft mij gevonden.

The Quiet One draait op het filmfestival in München. Ik 
zie alleen de fouten, ‘had ik maar dit gedaan’ of ‘dat shot had zo 
gemoeten’. Na afloop krijgen we een staande ovatie. Ik moet naar 
voren komen om vragen te beantwoorden. Ik loop langs Hal Hart-
ley, hoofd van de festivaljury en een van mijn favoriete regisseurs.

Titia Rieter, de scenarioschrijver van The Quiet One, belt. Ons 
plan voor de serie One Night Stand is door de eerste ronde. Daarna 
belt Rogier Dorant die The Quiet One heeft geproduceerd. De film 
kreeg de publieksprijs bij het Nieuwe Blikken Festival. Een onwer-
kelijke avond.

Een mailtje van school. The Quiet One is geselecteerd voor 
het festival in Clermont-Ferrand.

Ik heb nu een idee voor een speelfilm. Ik weet alleen niet 
hoe ik het moet opstarten. Moet ik eerst een uitgebreider stuk 
tekst hebben of kan ik gewoon zo een producent benaderen? Zoals 
ik altijd deed tijdens mijn academiejaren loop ik het kantoor van 
Wolke Kluppell binnen met de vraag: wat moet ik doen? Hoe begin 
ik met een speelfilm? Wolke noemt een aantal producenten die ik 
met mijn idee zou kunnen benaderen. Een ervan is Digna Sinke.

Titia en ik gaan met de VPRO praten over onze One Night 
Stand. Ik ben nu echt dat schildpadje dat pas een stukje het strand 
overgekropen is... ik heb geen idee hoe het allemaal werkt. Mariek 
Mols, die ook The Quiet One begeleidde, ontvangt ons en stelt me 
gerust.

Op kantoor bij Digna vertel ik mijn speelfilmidee: 
Een Noorse buschauffeur met een vaste route naar een afgelegen fjord, 
dat niet alleen beroemd is vanwege het uitzicht maar ook berucht als 
oord voor (aanstaande) zelfmoordenaars, krijgt op een dag een vrou-
welijke buitenlandse passagier (een Nederlandse) op zijn bus die geen 
retourtje koopt, maar een enkeltje. Wetend wat dat betekent, besluit 
hij voor het eerst in zijn leven in te grijpen en probeert hij haar zelf-
moord te verhinderen.
Digna vraagt of ik weet wie het zou moeten schrijven. Ik zeg met-
een: Helena van der Meulen. Digna zegt dat Helena niet voor ande-
ren schrijft. Jammer. Wie dan?

Digna belt. Ze heeft Helena toch gebeld en die is geïnteres-
seerd!

Naar het Filmmuseum. Mijn eerste ontmoeting met Helena. Ik 
ben nerveus. Zij heeft zo veel meer ervaring en zulke mooie dingen 
geschreven en ik kom maar net kijken. Vroeger had ik spoken en 
monsters onder mijn bed, nu zitten die spoken soms in mijn hoofd. 
Dan komt Helena binnen en al snel voel ik me op mijn gemak. Ze 
zegt dat het idee iets is dat zij ook had kunnen bedenken. Mooi!
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Ik word gevraagd voor een commercial met in de hoofdrol 
een Rita Verdonk-lookalike! Wie kan hier nou nee tegen zeggen. Er 
zit ook een Geert Wilders-lookalike in.

The Quiet One wint de Publieksprijs en de Juryprijs op het 
Cinema of Tomorow Festival in Augsburg.

De Geert-lookalike lijkt echt op Geert. Het vervoeren van de 
acteur wordt moeilijk omdat we diep in Amsterdam-West filmen. Hij 
krijgt een zwarte doek over zijn gezicht. De draaidag is een ramp. 
Ik voel me meer geregisseerd dan dat ik regisseer. 

Nouchka van Brakel stopt met lesgeven op de filmacademie. 
Als afscheidscadeau maken we een korte film.

Ik verlies een pitch voor een commercial. En ik ben blut.
Bloednerveus. De Stoel, het script voor Nouchka’s film, is af. 

Iedere minuut kunnen Renée Soutendijk, Monique van de Ven en 
Nelly Frijda binnenkomen. Wat kan ik als broekie nou doen? Hoe 
spreek ik ze aan? Wat als ze mijn regieaanwijzingen totaal onzin 
vinden? Uiteindelijk is de repetitie een ramp. Ik klap dicht en weet 
niks meer.

Cameraman Bas en ik lopen alle shots nog een keer langs. 
Ik klap weer dicht. Renée en Monique zijn ongelooflijk aardig en 
meedenkend maar ik ben zo bang. Wat is dit toch? ’s Middags komt 
Nelly. Ik heb met haar al een aantal korte films gemaakt, dus ik 
voel me veilig en krijg weer zelfvertrouwen.

De Stoel wordt vertoond tijdens Nouchka’s afscheid. Jammer 
dat ze weggaat. Ze heeft een blijvende indruk op ons gemaakt.

Ik ben exact een jaar afgestudeerd. Ik ben zes commercials 
en een korte film verder. Dit is niet genoeg. Krijg ik de kans mijn 
droomproject Nordfjord te maken?

Ik vlieg naar Cannes. Een studentencommercial die Joris 
Kerbosch en ik maakten, naar een idee van Luuk van Bemmelen, is 
geselecteerd voor de Young Directors Award. We moeten gelijk door 
naar de uitreiking. Alweer gestresst zit ik naar alle genomineerde 
films te kijken en uiteindelijk winnen we ook nog. Is this for real?

We bespreken Nordfjord. Helena heeft er een echte film van 
gemaakt. De schildpad in mij proeft de zee.

Ik begin mijn documentaire over The Gathering. Ik heb nog 
nooit documentair gefilmd en ontdek hoe moeilijk het is. Bij fictie 
heb je een soort controle over de scène; dit is anders. De tapes 
raken snel op. De gesprekken zijn real-time! Ik kan de band moei-

lijk dwingen om sneller to the point te komen.
Artcore belt dat ik in Canada een commercial voor een 

verzekeringsmaatschapij mag maken voor Lode Schaeffer en Erik 
Wünsch, iconen in de commercialwereld, onder meer bekend van 
het filmpje met Bill Clinton en de voodoopop!

Een Duitse productiemaatschappij vraagt of ik een indianen-
commercial wil regisseren. Weer in Spanje, op dezelfde locatie. Ik 
ben indianencommercialregisseur!

Terug uit Spanje vlieg ik gelijk door naar Canada. Ik voel 
dat ik nog niet klaar ben voor dit soort acties. Ik wil graag carrière 
maken, maar ik begin mijn vrienden ontzettend te missen!

In Canada filmen we alles met een super technocrane. Voor 
een naïeve ex-filmacademiestudent is dat een natte droom. Ik merk 
dat ik meer een acteursregisseur ben dan een visuele regisseur. 
Commercials leren me wel duidelijker en visueler te vertellen.

Voor het eerst neem ik een moment vrij. Ik ga naar Polen. 
Naar mijn zieke opa. Het is een van de meest pijnlijke momenten in 
lange tijd. Mijn opa weet niet eens wie ik ben. De clichéscènes uit 
slechte ziekenhuisfilms worden ineens werkelijkheid. De opa die mij 
op mijn zesde een 8mm-camera gaf, is een zombie geworden. Dit is 
de man die mij film heeft geleerd. Dankzij hem weet ik wie Kuro-
sawa is. Ik wil hem bedanken voor zijn inspiratie maar het komt 
niet aan. Ik loop huilend uit het sanatorium. 

Onze One Night Stand Dolce Vita is afgewezen. 
Tijdens het filmen van de documentaire over The Gathering 

komt Henk Rutten, de vader van drummer Hans en gitarist René, 
koken. Het wordt een zwarte dag. Rond een uur of zeven treffen 
we hem in de keuken op de grond aan. Achteraf blijkt zijn aorta 
gescheurd. Hij overlijdt die nacht. Ik voel me zo hulpeloos.

Mariek van de VPRO belt. We mogen Dolce Vita voor de serie 
Lola indienen.

Onderweg naar de begrafenis van Henk belt Matthijs ten 
Berge van Lemming Film. Of ik voor de serie Kort! met scenariste 
Mieke de Jong een voorstel wil indienen. 

Ik lees Mieke’s scenario Blondje. Het doet me denken aan 
mijn moeder. Gek dat een per toeval aangeboden verhaal zo per-
soonlijk kan zijn. Altijd maar op zoek naar nieuwe verhalen en dan 
plots vindt het verhaal mij.

Nordfjord krijgt geld van het Filmfonds! Mijn debuutfilm 
wordt misschien werkelijkheid.

Dolce Vita wordt afgewezen voor de Lola. 
Op de set van Martin Koolhoven kook ik Surinaams voor zo’n 

veertig man. De crew maakt grapjes. De meesten kennen mij als 
regisseur en nu loop ik rond met een vies schort.

Matthijs ten Berge belt me wakker: ‘We mogen onze Kort! 
maken!’ Ik wil mijn blijdschap delen maar iedereen is in gesprek of 
ik krijg de voice-mail. Komt nog wel. Ik ga hoe dan ook weer een 
film maken!
Met mijn miniflappertjes kruip ik met mijn broertjes en zusjes richting 
zee. Hoeveel van ons zullen het halen? Ik flapper door en bereik einde-
lijk het water. Voordat ik kan genieten van het uitzicht spoelt een golf 
over me heen en sleurt me de zee in. Waar ben ik? Ik doe mijn ogen 
open. Ik heb de zee bereikt... en nu?

Scenarist Rogier de Blok en ik hebben een afspraak met Frans 
van Gestel van Motel Films over een nieuw plan: De blauwe dag. We 
gaan met een goed gevoel weg. We hebben een producent! !



Kees Driessen
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Dineke de Zwaan

Florence van Berckel
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Annelotte Verhaagen

Kim van der Werff

Kees Driessen

Kees Driessen



50 Skrien april 2006 april 2006 Skrien 51

Ingo Schiweck

(Kees Driessen)

Laurens van Laake

Kees Driessen

Laurens van Laake
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NIOD-medewerker over The Sun ‘Hirohito was niet deze 
lichte debiel’ Valerio Zurlini vergeten films keren terug 
Langer licht het is wat het is Terry Gilliam over Tideland 
Boekverfilming Brokeback Mountain Super 8 conservering
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