
13 (Tzameti) de Doos van Pandora gaat open De Acteurs 
Johnny Depp Il caimano Silvio Orlando over Berlusconi 
en Moretti Viral videos de kijker als distributeur Boek-
verfilming Ask the Dust Soundtracks halfjaarlijks overzicht
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20 jaar geleden
Skrien 148 
zomer 1986

Precies dertig jaar gele-
den besloot Jan de Bont 
na het voltooien van Fons 
Rademakers’ Max Have-
laar (1976) naar Amerika 
te vertrekken. Filmmaker 
en oud-Skrien-redacteur 
Ben Verbong had een lang 

gesprek met hem in Skrien 148 toen hij 
even terug was in Nederland. De Bont 
over de reden van zijn vertrek: ‘Er was 
maar een beperkte hoeveelheid werk. 
Tegenwoordig heb je godzijdank meer 
kans om films te maken. Als je destijds 
wat te doen had, was dat fantastisch, maar 
als je wat miste was je bang een hele tijd 
niks te doen. Anderzijds stond bij zowat 
elke film die werd gemaakt mijn naam 
vermeld, waardoor ik in een positie kwam 
dat men mij in teveel tegemoet kwam. En 
ik wilde abslouut niet in een situatie zitten 
waarin je alles kunt doen. Dan gebeurt er 
namelijk niets meer in jezelf (...) Veel films 
in Nederland in die tijd leken op elkaar, 
hadden hetzelfde verhaal. Er zat weinig 
oorspronkelijk werk bij.’ 

15 jaar geleden
Skrien 179 
augustus/september 1991

Specials zijn leuk, zo blijkt 
maar weer eens in Skrien 
179, waarin het hart van 
het blad werd ingeruimd 
voor een special over ‘De 
hedendaagse Hollywood-
cinema’. De artikelen 
werden gelardeerd met 

kaderteksten waarin saillante uitspraken 
stonden van regisseurs uit de Gouden 
Hollywood-periode. Billy Wilder (dit jaar 
honderd jaar geleden geboren) is natuurlijk 
altijd het citeren waard: ‘Vroeger spraken 
we over films, over scripts, over welk 
onderwerp geschreven moest worden, nu 
spreken we alleen nog maar over geld. 
Tegenwoordig staan de tijdschriften en 
vakbladen vol met financiële gegevens over 
de filmindustrie, over de recettes van die 
en die film, het salaris van die en die figuur, 
de Japanners die de studio’s opkopen. Het 
contract dat je nu als regisseur of produ-
cent krijgt aangeboden, is zo dik als een 
telefoonboek, terwijl het script het met een 
paar pagina’s moet doen. En wanneer de 
film een grote hit wordt probeert ieder van 
de managers te claimen dat hij het was die 
het groene licht gegeven heeft.’

10 jaar geleden
Skrien 209 
augustus/september 1996

In 1996 maakte Ian Kerk-
hof Naar de klote!, een 
film die geheel digitaal 
gedraaid en afgewerkt 
werd, indertijd nog een 
novum. In Skrien 209 
staat een interview met 
Kerkhof dat tien jaar 

later de volgende vraag oproept: wat is er 
terechtgekomen van deze droom? ‘De wat 
verdere toekomst zal, volgens Kerkhof, de 
opkomst van een parallele filmindustrie 
laten zien, vergelijkbaar met de manier 
waarop zich in de technohouse-scene 
een parallele muziekindustrie heeft ont-
wikkeld. “Er is daar een stille revolutie 
gaande. Platenmaatschappijen zijn bijna 
overbodig geworden want iedereen die nu 
met techno bezig is, maakt zijn muziek op 
de computer, brengt die in eigen beheer 
uit en strijkt zelf de winst op. Datzelfde 
gaat nu ook gebeuren met film. Mensen 
zoals ik gaan nu gewoon zelf produceren 
met dit nieuwe medium. Straks heb je 
geen producent en geen distributeur meer 
nodig. Hiermee kan ik echt verwezen-
lijken waarover in de jaren zestig werd 
gedroomd.”’ André Waardenburg

Bovenkerkerweg 81 Amstelveen, 12 juni 2006, 13.37 uur
In SWINK !? fungeert Sport- & 
Partycentrum De Kegel in 
Amstelveen als discotheek. 
Jelka van Houten gaat er 
naar binnen en krijgt een 
stempeltje op haar arm. Na 
iedere take moet het stem-
peltje weer worden verwijderd 
door Marike Hoogveld. Het 
stempeltje valt eigenlijk onder 
de afdeling ‘props’, maar 
Hoogveld, belast met ‘kap en 
grime’, draait er haar hand 
niet voor om.
SWINK !? is na Dat is nooit 
mijn naam geweest (1999), 
Saint Amour (2000), Novem-
berlicht (2003) en Kilkenny 
Cross (2006) de vijfde Telefilm 
van Eric Oosthoek, het Hoofd 
Drama van de Ikon.
Jelka van Houten speelt 
Brecht, Jochum ten Haaf is 
haar broer Stijn. Een jaar 
geleden zijn hun ouders 
omgekomen bij een auto-
ongeluk. De mysterieuze, 
mooie Anna (Monic Hen-
drickx), die op een dag aan-
klopt bij hun afgelegen hoeve, 
lijkt het ongeluk te hebben 
veroorzaakt. Toch voelt Stijn 
zich schuldig; Brecht probeert 
hem te helpen, in een film die 
zich afspeelt op de grens van 
waan en werkelijkheid. 
De Telefilm SWINK !?, een 
Waterland-productie gefinan-
cierd door de Stichting Co-
productiefonds Binnenlandse 
Omroep, het Stimulerings-
fonds Nederlandse Culturele 
Omroepproducties en het 
Ministerie van OC&W, wordt 
volgend jaar uitgezonden door 
de Ikon. Jan Pieter Ekker 

Swink !? Nederland 2006 regie Eric 
Oosthoek scenario Oscar van den Boog-
aard, Steven van Watermeulen en Eric 
Oosthoek camera Goert Giltaij geluid 
Ludo Keeris montage Peter Rump pro-
duction design Michel de Graaf produc-
tie Jan van der Zanden en Wilant Boe-
kelman (Waterland Film & TV) omroep 
Ikon met Jochum ten Haaf, Jelka van 
Houten, Monic Hendrickx, Maryam Has-
souni, Joep van der Geest, Erik de Jong, 
Ids van der Krieke, Hilde Breda

 In deze rubriek 
wordt maandelijks 
teruggekeken naar 
de Skrien van 5, 10, 

15, 20, 25, 30 of 35 
jaar geleden. Deze 

maand Jan de Bont, 
Billy Wilder en Ian 

Kerkhof. 

Flashback

Marie Antoinette
 Emma van Drongelen & Richtje Reinsma

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

een recente of recent vertoonde film een afbeelding.
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Het zorgvuldig samengestelde pro-
gramma is eerder een bloemlezing 
uit de beste films van de diverse 
Europese festivals en een selectie 
uit het beste dat de Turkse cinema 
te bieden heeft, en biedt het Turkse 
publiek gelegenheid zich tegoed te 
doen aan de betere cinema. Een 
verdienste van Hülya Uçansu, de 
na vijfentwintig jaar scheidende 
directrice van het festival. 
Het filmfestival toonde ook in deze 
editie weer een breed spectrum 
aan films ‘crossing the bridge’ 
tussen Oost en West, documen-
taires en speelfilm, persoonlijk en 
politiek. In de race om de Gouden 
Tulp was de spanning echter zeer 
gering: de dit jaar geselecteerde 
films waren tamelijk braaf. De in 

de eerste dagen van het festival 
getoonde film A Cock and Bull 
Story van Michael Winterbottom 
sprong er dan ook zo uit dat de 
gedoodverfde winnaar ook winnaar 
werd.
In de vaste programmering van 
het festival viel meer te beleven: 
Coming of Age, Masters of the 
Future (de nieuwe generatie film-
makers) met Grbavica (Jasmila 

Zbanic) en The Great Ecstasy of 
Robert Carmichael (Thomas Clay); 
Mined Zone (minder makkelijk toe-
gankelijke films) met Sangre (Amat 
Escalante) en Takeshis’ (Takeshi 
Kitano); From the World of Festi-
vals (het beste van internationale 
festivals) met Gravehopping (Jan 
Cvitkovic) en L’enfer (Danis Tano-
vic), en Freedom to Women met 
Border Café (Kambozia Partov›) en 
Offside (Jafar Panahi). 

Grote stappen
Er worden grote stappen gemaakt 
in de hedendaagse Turkse Cinema. 
Leek het in eerdere afleveringen 
van de nationale competitie zo te 
zijn dat in de meeste speelfilms 
een van de prominent aanwezige 
karakteristieken van de Turkse 
film - politiek engagement, melo-
drama, pathos, hilarische komedie 
- werd uitvergroot, deze keer 
waren er enkele films te zien die 
opvielen door hun ingetogenheid 
en integriteit. Festivalwinnaar Befl 
Vakit (Times and Winds van Reha 

Erdem) is een feest voor de zintui-
gen. In het dorp op een klif aan de 
Egeïsche zee tussen de olijfbomen 
leeft een kleine gemeenschap 
volgens het ritme van de seizoenen 
en de vijf dagelijkse oproepen tot 
gebed. De hoofdpersonen zijn drie 
jongens op de rand van volwassen-
heid. Je ziet hun interactie met de 
school en hun ouders. Een van de 
jongens wenst zijn vader, tevens de 

imam van het dorp, dood. Religie 
bepaalt veel van de gedachtes en 
handelingen van de jongens en er 
is steeds de dualiteit tussen religie 
en rede, school en gebed, de beel-
den van het prachtige Turkse land-
schap ondersteund door westerse 
klassieke muziek van onder meer 
Arvo Pärt. Er is een fraaie synthese 
tussen beeld en geluid, en tussen 
innerlijk en uiterlijk leven, en al 
staat religie centraal, de film is 
eerder spiritueel dan religieus.
De Turkse film beweegt zich 
tussen de populaire en de 
auteurscinema. De prijswinnende 
familiegeschiedenis Babam ve 
oglum (Mijn vader en mijn zoon, 
Çagan Irmak) is met 3,5 miljoen 
bezoekers alleen al in Turkije een 
van de meest succesvolle Turkse 
films van de laatste jaren en is 
en een geslaagde combinatie van 
beide. Op 12 september 1980, wan-
neer in Turkije een militaire coup 
plaatsvindt, wordt Deniz geboren, 
het zoontje van de linkse journalist 
Sadik. De moeder sterft in het 

kraambed omdat het ziekenhuis 
niet te bereiken is. Na een periode 
van martelingen, rechtszaken en 
gevangenisstraf (die alleen wordt 
aangeduid), en met het oog op zijn 
daaruit voortvloeiende slechte 
lichamelijke toestand besluit Sadik 
terug te keren naar zijn geboor-
tedorp, om daar de zevenjarige 
Deniz achter te laten. Zijn politieke 
activiteiten in Istanbul en zijn wei-

gering op het bedrijf van zijn vader 
te werken hebben ervoor gezorgd 
dat Sadiks relatie met zijn vader 
tamelijk hopeloos is. Sadik moet 
zich verzoenen met zijn verleden. 
De film refereert aan en maakt 
zich tegelijkertijd los van de Yesil-
cam-periode in de Turkse cinema 
(jaren ‘60 en ‘70). In deze periode 
speelden melodrama en pathos 
een centrale rol. Onmogelijkheid 
was de narratieve motor van menig 
film: onmogelijkheid gevormd door 
klasseverschillen, liefdes of een 
etnische achtergrond. Op een paar 
hilarische/hysterische uitschieters 
na, is dit uitgebalanceerde drama 
een perfecte synthese van verleden 
en toekomst van de Turkse film.
De prijs voor de beste regisseur 
ging naar Kutlug Ataman met zijn 
film Iki genç kiz (Twee meiden). 
Deze dynamisch film kan zich 
moeiteloos plaatsen in het rijtje 
obsessieve  meidenvrienschap-
films als Heavenly Creatures 
(Peter Jackson, 1994) en My Sum-
mer of Love (Pavel Pavlikovski, 
2004).

Frans windje
Er waaide dit jaar een Frans windje 
langs de Bosporus. Onder de 
titel ‘Een Franse lente’ werd het 
publiek getrakteerd op het beste 
uit de Franstalige cinema van het 
laatste jaar, met uitschieters als 
Le temps qui reste (François Ozon, 
2005), Les amants réguliers (Phi-
lippe Garrel, 2005) en Vers le sud 
(Laurent Cantent, 2005). Isabelle 
Huppert werd geëerd met een 
retrospectief en Catherine Deneu-
ve en Gérard Depardieu haalden op 
het eindgala tijdens de vertoning 
van een spetterende compilatie 
hun Lifetime Cinema Achievement 
Award op.
Tijdens het festival kondigde festi-
valdirecteur Hülya Uçansu aan dat 
dit na vijfentwintig jaar haar laatste 
festival was. Volgens pers en wel-
ingelichte bronnen een niet geheel 
vrijwillig vertrek, maar het resul-
taat van een conflict met de Istan-
bul Foundation for Culture and 
Arts. Uçansu wordt opgevolgd door 
haar assistente Azize Tan. Hopelijk 
gaat er niets verloren van haar 
inzet om zowel de internationale 
film naar de Turkse metropool te 
brengen als haar vermogen om het 
buitenland te interesseren voor de 
Turkse cinema.

Het filmfestival in Istanbul hoort zeker 
in het rijtje filmfestivals dat de moeite 

waard is, maar is geen festival dat 
barst van nieuwe films en verrassende 

premières. Anneke Reijnders

25ste International Istanbul Film festival 

Verrassend en ingetogen

In een competitieprogramma strijden speelfilms, 
korte fictiefilms, lange en korte documentaires om 
prijzen variërend van 250 tot 2000 euro. De hoofd-
prijs, de Gouden Havik voor beste lange speelfilm, 
ging naar Douar de Femmes van Mohammed 
Chouikh. Tegen de achtergrond van de Algerijnse 
bloedige jaren negentig concentreert de film zich 
op een afgelegen bergdorpje. Omdat de mannen 
een tijd weg gaan om in een fabriek te werken, 
laten zij de vrouwen achter onder de hoede van de 
mannelijke dorpsoudsten. De vrouwen wapenen 
zich tegen de terroristen en leren omgaan met 
machinegeweren.
Douar de Femmes is een charmante, luch-
tige komedie. Terwijl de mannen denken dat ze 
hun vrouwen moeten beschermen, doppen de 
dames allang hun eigen boontjes in hun eigen 
(dorps)gemeenschap of douar. In een aaneenscha-
keling van hilarische scènes vindt de film zijn hoog-
tepunt wanneer de mannen terugkeren en in een 
hinderlaag lopen. De tot de tanden toe bewapende 
amazones verjagen de terroristen en redden de 
beteuterde mannen. Deze totaal ongeloofwaardige 
voorstelling van zaken werkt. Regisseur Chouikh 
kiest consequent voor een absurdistische komedie 
en wil daarmee het nationale trauma een uitweg 
bieden. De Franstalige Algerijnse pers reageerde 
gemengd: is de realiteit van het verleden niet te 
vers om deze geloofwaardig te kunnen vertalen 
naar fictie, laat staan een komedie? Of is de film 
juist een eerste stap om daarvan los te scheuren? 
Hoe krabbel je op als filmindustrie na een decen-
nium van terreur? En hoeveel afstand moet je 
daarvoor tot je onderwerp hebben?

Post-Saddam
Het extreme uiterste van die vragen onderging 
regisseur Mohammed Al-Daradji aan den lijve 
tijdens de productie van Ahlaam, de eerste Irakese 
speelfilm uit het post-Saddam-tijdperk. Al-Daradji 
filmde op de levensgevaarlijke straten van Bagdad 
en werd uiteindelijk zelf gekidnapt en weer vrijge-
laten. Ahlaam (Dromen) is de titelrol van een jonge 
psychiatrische patiënte in een armoedige inrichting 
in Bagdad. Na de Amerikaanse bombardementen 
van 2003 ontsnapt zij en dwaalt door de stad. Door 

haar ogen zien we de anarchie, dood en verderf. 
Het perspectief van een gek biedt de filmmaker 
een effectief instrument om de oorlogswaanzin te 
verbeelden, meer dan de niet te bevatten directe 
werkelijkheid. Ahlaam slaat bij de kijker dan ook 
in als een bom. Toch overtuigt de rauwe film niet; 
er schort iets aan het ritme van de montage en de 
patiënten zijn te pathetisch neergezet. De bewon-
derenswaardige speelfilm raakt verstrikt in de 
verdovende ellende van alledag en de moeilijke 
omstandigheden waaronder deze gemaakt is.

Zweden
Zo niet de film Zozo van de Libanees-Zweedse Josef 
Fares (bekend van Jalla! Jalla!, 2000). Het jongetje 
Zozo groeit op in het door oorlog verscheurde Bei-
roet, verliest zijn ouders en vlucht naar Zweden. 
We beleven het drama door Zozo’s ogen, die de 
onverdraaglijke werkelijkheid compenseert door 
zijn fantasieën. Twintig jaar geleden ontvluchtte 
regisseur Fares Libanon, misschien lang genoeg 
om zijn onderwerp doorleefd, maar met de nodige 
distantie, te beheersen. Hij bespeelt in ieder geval 
moeiteloos alle registers van de menselijke emotie 
in deze mooie tear-jerker met humor. Zozo was de 
Zweedse inzending voor de Oscars en draaide op 
het Arab Film Festival buiten competitie in het pro-
gramma Caravan Euro Arab Cinema.
Deze ‘karavaan’ wil buiten de geografische grenzen 
van de Arabische wereld een podium bieden aan 
filmmakers met Arabische wortels en ‘de dialoog 
tussen culturen ondersteunen’. De speelfilm 
Marock is daarvan de meest controversiële aan-
winst. In Marokko deed de 31-jarige Laila Marrakchi 
veel stof opwaaien, ook onder Marokkaanse film-
makers, met haar eerste lange speelfilm. De isla-
mitische politieke partij van Marokko (PJD) klaagde 

Marock aan wegens belediging van de islam. De 
film gaat over de onmogelijke liefde tussen het 
zeventienjarige moslimmeisje Rita en de joodse 
Youri. Deze ‘Grease à l’Oriental’ speelt zich af tegen 
de achtergrond van de Marokkaanse bourgeoisie en 
bevat de nodige seks, drugs en snelle auto’s. Deze 
decadente jongelui vormen een zeer kleine, maar 
wel aanwezige realiteit binnen een land dat ver-
scheurd wordt door moderniteit, traditie, hypocrisie, 
rijkdom en armoede. Zwak in de film is dat het dra-
matische conflict over de verschillende religies en 
de onmogelijke liefdesgeschiedenis niet tot op het 
bot worden uitgewerkt. Wat rest is een energieke 
film vol sprankelende dialogen en met een gedetail-
leerd oog voor het eigenzinnige en wispelturige van 
adolescenten. 

Pionierswerk
Slechts een handjevol prachtige films zijn de uit-
eindelijke oogst van het Arabisch filmjaar 2006. 
Waarom is dit festival dan toch zo waardevol? Moe-
dige en innovatieve filmmakers als Mohammed Al-
Daradji en Laila Marakchi verdienen ondersteuning 
om hun pionierswerk te continueren. Verder is het 
niveau van bijna alle documentaires hoog en zeker 
een aanrader om meer kennis te nemen van de 
alledaagse realiteit uit de Arabische wereld. 
Helaas was het festivalpubliek weinig gemêleerd 
en ontbrak nagenoeg het Nederlandse (autochtone) 
publiek. Hier is dus nog werk aan de winkel voor 
de pr-afdeling van het festival, maar ook voor de 
Nederlandse pers. Op een paar uitzonderingen 
na was er geen journalist te bekennen. Opvallend, 
want wel van de partij was een televisieploeg van 
het Amerikaanse NBC. 

Zie voor meer info : www.arabfilmfestival.n

6de International Arab Film Festival Rotterdam 

Moedige en innovatieve filmmakers
Met een wisselende kwaliteit van ruim vijftig films is dit wereldwijd het enige festival 
dat zich uitsluitend toelegt op de meest recente Arabische films. Een van de the-
ma’s dit jaar was oorlog en vrede. Nana Jongerden

Douar de Femmes

Marock

Babam ve oglum
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Maak je geen illusies over de cinefiele houding 
van internationale festivalprogrammeurs, gere-
puteerde critici en rondreizende filmhandelaren. 
Ze krijgen van Cannes tot Canberra en van Pusan 
tot Spokane in de mooiste zalen en op de grootste 
doeken de beste films gratis aangeboden, maar 
laten die mogelijkheden vaak aan zich voorbijgaan. 
Te omslachtig. Te tijdrovend. Handelaren lijken 
sowieso meer en meer te handelen in films die ze 
nog niet kunnen zien omdat ze nog moeten wor-
den gemaakt en programmeurs kijken het liefst 
naar rough-cuts op dvd, want als de film voor het 
eerst een projectiescherm raakt zijn ze eigenlijk al 
te laat. Terzijde. Ik kan iedere filmmaker die zijn 
film aanbiedt aan een festival aanraden om zoiets 
als work-in-progress op de dvd te schrijven. Voor 
programmeurs begint het verouderingsproces 
zodra de film af is en een geselecteerde film kan 
niet nieuw genoeg zijn. Tot zover het terzijde. Wat 
de zogenoemde professionals dan wel doen tijdens 
filmfestivals? Behalve dat men bezig is met net-

werken, wat vooral voor de horeca zeer lucratief 
is, houdt men zich massaal op in de videotheek. 
En men klaagt massaal over de videotheek, want 
videotheken zijn nooit groot genoeg en nooit lang 
genoeg open en hebben nooit alle films uit het pro-
gramma. De videotheek van Rotterdam probeert al 
een decennium lang met de vraag mee te groeien, 
wat heeft geresulteerd in wellicht de grootste fes-
tivalvideotheek ter wereld, maar nog steeds is de 
vraag groter dan het aanbod. Heeft een filmprofes-
sional zijn begeerde kijkdoos veroverd, dan scant hij 
of zij diagonaal of transversaal het programma. Er 
zijn mensen die alleen zijn geïnteresseerd in bloed 
en horror, of alleen in bepaalde werelddelen, of 
bepaalde lengten of alleen in vrouwelijke regisseurs 
en zo verder. Een korte door een vrouw gemaakte 
splatterfilm uit Togo kan zo de meest of juist minst 
bekeken film uit het programma worden. 
Voor de duidelijkheid. Het bovenstaande is niet 
zozeer kritiek als wel een observatie. En een con-
statering. En ik kan dit constateren omdat ik mijzelf 

ook veelvuldig ophoud in festivalvideotheken. In 
het overgeorganiseerde internationale festival 
van Pusan in Zuid-Korea is het berucht lastig om 
kaartjes voor vertoningen te krijgen. Je maakt die 
reis niet alleen om levende inktvis te eten. Om te 
zorgen dat je de nieuwste Koreaanse en andere 
Aziatische films ziet reserveer je tijdig een stoel in 
de videotheek. Al wachtend op je beurt kun je onge-
dwongen netwerken, want iedereen die iets weet 
van de huidige Aziatische cinema zit eveneens op 
zijn of haar beurt te wachten. Het kleine, charmante 
en goed geprogrammeerde festival van Singapore 
gaat hierin nog een stap verder. De kleine video-
theek en het kantoor van het festival bevinden zich 
in dezelfde ruimte en terwijl men rustig tapes en 
discs bekijkt gaan de visitekaartjes rond en wordt 
er, ja, genetwerkt.
Je zou kunnen zeggen dat voor de reizende filmpro-
fessionals het fenomeen filmfestival al niet meer 
bestaat. Ze verlaten nog maar zelden de coulissen 
van het festival. In Rotterdam zie je dit zelfs op 
nogal grote schaal. De Doelen met zijn videotheek, 
zijn bars, zijn vergaderzalen en zijn buitenpropor-
tionele wandelgangen vormen een wereld op zich 
die door vele gasten helemaal niet meer wordt 
verlaten.
Nu kun je twee dingen doen. Eén: je schaft de video-
theek af en dwingt iedereen weer naar het grote 
doek te kijken. Twee: je onderkent dat de video-
theek een bijzonder instrument is om door het pro-
gramma te navigeren en je stelt de videotheek ook 
open voor het gewone betalende publiek. 
Optie één is zonder meer een cinefiele daad, maar 
wel één met een fundamentalistische inslag. 
Optie twee zondigt uiteraard tegen de cinefilie, 
maar is wel een veel meer prikkelende gedachte. 
Plotsklaps is de grootte van het Rotterdamse pro-
gramma geen principieel bezwaar meer. Bezoekers 
kunnen al zappend door het programma en films 
zoeken op belangwekkende gronden (bijvoorbeeld 
belangstelling voor bepaalde filmmakers of genres 
of landen), maar ook triviale (films van filmmakers 
waarvan men de geboortedatum deelt).
Nog een kleine zijsprong. In Vientiane, de hoofdstad 
van Laos, wierp ik een blik in een kleine winkel die 
was omgevormd tot een soort gamecafé. Jongetjes, 
nog in hun schooluniformpjes, game-den daar naar 
hartelust met toestellen die er niet uitzagen als de 
nieuwste generatie PlayStation of XBox, maar dat 
kon de pret blijkbaar niet drukken. Tegen de natuur 
van de spelcomputers in zag het er vooral uit als 
een gezamenlijk vermaak. Een gedeelde ervaring. 
Einde van de laatste zijsprong. 
Moderne vliegtuigen die lange afstanden vliegen 
als van Amsterdam naar Singapore, zijn eigenlijk 
vliegende videotheken. En ook gamecafés. Op het 
schermpje aan de stoel voor je kun je via een keuze-
menu uit een indrukwekkend aantal films kiezen 
die je op elk gewenst moment kun onderbreken. 
Zo’n vliegtuig heeft eigenlijk al de techniek voor 
een openbare filmfestivalvideotheek. Een stoel, een 
afstandsbediening en een scherm waarop je alle 
films uit het festival naar keuze kunt zien. Misschien 
wordt het wel net zo knus als het game-cafeetje in 
Vientiane. Misschien worden de kijkervaringen wel 
even enthousiast uitgewisseld als in de besloten 
videotheken van Pusan, Toronto, Singapore en Rot-
terdam.  

De filmfestivalvideotheek

Rotterdam
chronicles 

Notities van programmeur Gertjan Zuilhof onderweg  
van het vorige naar het volgende festival

Het Filmmuseum bezit een hele reeks 
affiches van serials uit de jaren dertig. Een 
serial was meestal opgebouwd uit twaalf 
episoden. Aan het eind van elke aflevering 
zat meestal een forse cliffhanger, zodat je 
volgende week opnieuw naar die bioscoop 
moest om het verloop van de intrige te blij-
ven volgen. Naast hun gewone set affiches 
(24 sheet, six-sheet, three-sheet, one-sheet, 
half-sheet en window-card) kregen serials 
voor elke aflevering ook een one-sheet (= 
104 x 79 cm). Bij The Return of Chandu heb-
ben de affiches voor de episodes twee tot 
en met twaalf allemaal eenzelfde kader, 
met daarin een ingekleurde still en onderop 
de titel van de desbetreffende aflevering. 
Het affiche van episode één is gelijk aan de 
standaard one-sheet.
Op de grote affiches wordt de serial aan-
geprezen als ‘Weird sinister mysterious’. 
Het is een ingewikkeld verhaal van een 
Egyptische prinses die ontvoerd wordt naar 
een eiland in de Stille Oceaan. Een sekte 
wil haar offeren, zodat hun godin weer tot 
leven komt. Lugosi is de held, die haar elke 
episode weer probeert te redden. Dit gaat 
gepaard met alle clichés van de Oriënt: 
levitatie, hypnose, vergiftigde pijlen en 
telekinese. Naast het ingewikkelde verhaal 
heeft de serial ook verder alles weg van de 
hedendaagse soap. Acteurs praten meer 
tegen de camera dan tegen elkaar en de 
hele actie staat stil als de acteurs hun tekst 
uitspreken.
Lugosi stond in die periode al bekend als 
de ultieme slechterik in de films. Deze rol 
speelt hij ook in de eerste Chandu-serial: 
Chandu the Magician (William Cameron 
Menzies en Marcel Varnel, 1932). Wonder-
baarlijk genoeg speelt hij in het vervolg 
plotseling de rol van Chandu, en mag hij 
het kwaad bestrijden. Desondanks zijn de 
affiches voor The Return of Chandu hele-
maal gebouwd op de duistere en sinistere 
faam van Lugosi. Op het afgebeelde affiche 
is hij tweemaal afgebeeld: als de oosterse 
booswicht die met hypnose (krachtstraal 
uit zijn ogen) zijn tegenstanders aanpakt, 
maar ook als de dappere, erudiete wester-
ling in zijn hagelwitte tropentenue die voor 
geen bedreiging bang is als het erom gaat 
zijn medemensen te redden. Op de andere 
affiches voor deze serial wordt hij wel alleen 
als een soort oosterse Dr. Mabuse afge-
beeld. Dat beeld was toch veel aantrekkelij-
ker voor de bioscoopganger.
Bastiaan Anink

The Return of Chandu  Verenigde Staten 1934 regie Ray 
Taylor ontwerper onbekend afmetingen 104 x 79 cm druk-
ker onbekend collectie Filmmuseum

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

Een serial vol Oosterse invloeden
Bela Lugosi brak in 1931 met zijn rol als Dracula door als de 

ultieme booswicht. Zo staat hij ook op het affiche van The 
Return of Chandu, als een Oosterse tovenaar, dreigend met 

een geheimzinnige straal uit zijn ogen.
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 e jury van het afgelopen filmfesti-
val van Cannes vond Pedro Almodóvars Volver 
kennelijk niet goed genoeg voor een Gouden 
Palm, maar beloonde wel de vrouwelijke cast 
collectief met de prijs voor Beste Actrice. Dat 
is begrijpelijk, want Volver wordt gespeeld 
door een sterk ensemble met naast Penélope 
Cruz, ook Lola Dueñas, de jonge Yohana 
Cobo, Blanca Portillo en Almodóvars voorma-
lige muze Carmen Maura. Niemand zou echter 
geklaagd hebben als de prijs alleen naar 
Penélope Cruz was gegaan, want Cruz is de 
absolute ster van deze film. Zij is de blikvan-
ger, het kloppende hart, het Spaanse equiva-
lent van Sophia Loren met haar vestjes, rok-
jes, slordig haar, rappe tong en een pracht 
van een decolleté - ook door Almodóvar luid 
bejubeld. Het resultaat van een bundeling 
van talenten: een begaafde actrice en een 
briljante regisseur die haar op waarde weet te 
schatten en die haar in hun drie samenwer-
kingsverbanden steeds een moederrol heeft 
toegedicht. En dat is in het licht van zijn 
vaakverklaarde verknochtheid aan zijn eigen 
moeder, een rol met substantie.
Eindelijk substantie, want in de eerste 
Almodóvar-film waarin Cruz te zien is, Carne 
trémula (1997), bestaat haar aandeel eigen-
lijk alleen uit het baren van de hoofdper-
soon. Midden in een stadsbus buiten dienst, 
brengt ze hem brullend, kreunend en huilend 
ter wereld, ondersteund door haar doortas-
tende hospita en de verbijsterde buschauf-
feur. Twee jaar later werd ze voor Todo sobre 
mi madre (1999) naast Cecilia Roth gecast als 
Zuster Rosa, een jonge non die het verbreken 
van haar kuisheidsgelofte moet betalen met 
haar leven. Terwijl de film bijna uit zijn voe-
gen barst van emotie en Almodóvar hier en 
daar zelfs zijn hand overspeelt, heeft hij met 
Cruz in de roos geschoten. Cruz is onaards 
mooi en ontroerend als de zwangere, HIV-
geïnfecteerde non. Wederom dus, krijgt ze 
een kind, alleen blijft de geboorte nu buiten 
beeld en is haar zwangerschap een vreemde 
speling van het lot. Almodóvar kreeg een 
Oscar voor deze film en Hollywood was hele-
maal klaar voor Cruz. Maar was Cruz wel klaar 
voor Hollywood? Als mooie, jonge en bepaald 
niet vlekkeloos Engels sprekende Spaanse 
liep ze natuurlijk het risico gereduceerd te 
worden tot de archetypische exotische love 

Volver
Volver markeert de derde samenwerking tussen Pedro 

Almodóvar en Penélope Cruz. Na haar opvallende rol in Todo 
sobre mi madre was ze welkom in Hollywood. Die loopbaan-

verandering bracht haar weinig memorabele rollen. Maar dat 
ze echt heel goed is, is in Volver te zien. Almodóvar hield zich 
in, schreef een voor zijn doen helder scenario waarin drama 

mengt met komedie en maakte van Cruz het Spaanse equiva-
lent van Sophia Loren.  Kim van der Werff

Almodóvars nieuwe muze en de liefde voor een decolleté

D
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interest. En zo is het soms ook gegaan. Het 
gaat wat ver om haar Amerikaanse loopbaan 
af te doen als een debacle, maar het is op zijn 
minst opmerkelijk dat haar recente rollen in 
Europese films als Sergio Castellito’s Non ti 
muovere en nu dus in Volver op zo veel meer 
bijval kunnen rekenen. Cruz is een uitsteken-
de actrice, maar alleen in de handen van een 
regisseur die haar kwaliteiten onderkent en 
weet te leiden. Tijdens het afgelopen filmfes-
tival van Cannes verklaarden Cruz en 
Almodóvar elkaar publiekelijk de liefde en 
vlogen er uitbundige loftuitingen over en 
weer. Dat is gedeeltelijk af te doen als onver-

sneden marketingstrategie, maar het gewel-
dige Volver is zeker een bewijs van hun magi-
sche samenwerking. 
Wat is Almodóvars geheim? Hoe heeft het 
enfant terrible van weleer, de koning van de 
nichtenkitsch die films maakte vol hoeren, 
travestieten, drugsverslaafden en uitzinnige 
plotjes, zich kunnen ontwikkelen tot de cri-
tics darling die hij nu is? Met twee Oscars op 
zak en absoluut geen intenties om Hollywood 
te veroveren, wordt hij beschouwd als een 
van Europa’s belangrijkste hedendaagse regis-
seurs. Zijn films (hoewel misschien niet alle-
maal) vormen het snijpunt waarop filmjour-
nalisten en het publiek elkaar kunnen vin-
den. Briljant en complex, maar ook toeganke-
lijk en onderhoudend. Het is vaak gezegd dat 
Almodóvar volwassen is geworden. Soberder 
in zijn idioom, hoewel de bonte behangetjes 
waarschijnlijk nooit zullen verdwijnen, en 
serieuzer van toon. De verhalen die hij vertelt 

zijn onverminderd exuberant, emotioneel 
overdadig en op het onwaarschijnlijke af. 
Todo sobre mi madre, bijvoorbeeld, kent 
genoeg drama om een goedlopende soapserie 
twee seizoenen te laten floreren. En toch 
komt hij er ruimschoots mee weg. Almodóvar 
weet namelijk hoe hij de ontvankelijke kijker 
zijn specifieke wereld in moet leiden. Hoe 
diens emoties gestuurd kunnen worden. Daar-
aan ten grondslag ligt een scenariotechnische 
tour de force. Een hecht script vol spiegelin-
gen, verwijzingen, dubbele bodems, zoals in 
La mala educación. Juist in die film wreekt 
die overdaad zich. Het verhaal is zo gelaagd, 
Almodóvar zaait zo veel twijfel over de status 
van de verschillende realiteitsniveaus, dat de 
personages ontoegankelijk worden. Een ander 
effect van de overdadigheid van zijn plots is 
dat hij eenvoudigweg niet de mogelijkheid 
vindt om binnen het tijdsbestek van een 
speelfilm voor iedere ontwikkeling of zijweg 
een filmische, beeldende oplossing te vinden. 
Dus vindt er relatief veel orale informatie-
overdracht plaats. Met personages die andere 
personages op de hoogte stellen van onge-
toonde delen van geschiedenis. Daar is op 
zich weinig op tegen, en bovendien kan het 
ook heel nuttig of zelfs noodzakelijk zijn, 
zoals in La mala educación, waarin er eviden-
te kenniskloven zijn tussen de personages. 
Maar soms is die vertellende oplossing ook 
teleurstellend of zelfs slecht uitgewerkt, zoals 
in de begraafplaatsscène in Todo sobre mi 
madre, als Manuela in de verte haar ex-vriend 
ontwaart die een tweede leven is begonnen 
als Lola, en hem confronteert met de dood 
van zuster Rosa, die een kind van hem kreeg. 
Daar kukelt het melodrama over het randje, 
juist door het statische van de situatie, en 
krijgt de film een soapesthetiek (dramatische 
close-up, countershot). En dat terwijl deze 
film scenariotechnisch een briljant eerste deel 
kent, het deel waarin Manuela haar zoon ver-
liest en waarin Almodóvar een prachtig spel 

speelt met onheilssignalen en herhaling, en 
daarmee de emotie van de kijker weet te stu-
ren naar een heel intens en droevig moment. 
Misschien heeft het er ook mee te maken dat 
Almodóvars verhalen vanaf hun startpunt in 
het heden altijd een aanzienlijke en belang-
rijke voorgeschiedenis hebben. De daarmee 
samenhangende informatie is altijd cruciaal 
voor de verhoudingen tussen de personages, 
want uiteindelijk gaan zijn films over mense-
lijke banden; over echte families, zoals in 
Volver, of surrogaatfamilies zoals in Todo 
sobre mi madre en Mujeres al borde de un 
ataque de nervios, of gewenste families zoals 
in Hable con ella en Carne trémula. Wat 
gebeurt er met deze banden als ze onder 
druk komen te staan in extreme situaties, 
zoals moord, ziekte, incest, misbruik, verlies 
en onbegrip?
Wanneer Almodóvar in topvorm is, zoals in 
Volver zeker het geval is, weet hij zijn acteurs 
te smeden tot prachtige personages. Hij weet 
precies hoe de wereld van zijn films in elkaar 
steekt. Hoe zijn acteurs zich moeten gedra-
gen, hoe ze drama op drama moeten stapelen 
zonder aan geloofwaardigheid in te boeten – 
hij brengt de personages dicht bij de kijker 
en bereikt zo een hoge mate aan vertrouwd-
heid en intimiteit. Ieder personage, hoe 
gecorrumpeerd, gestoord of ambigue ook, 
heeft nuances die een absolute indeling in 
goed en slecht in de weg staan. Juist door 
hun menselijke tekortkomingen worden ze 
sympathiek. En zo wordt kwetsbaarheid een 
kracht. 
Dat Javier Cámara als verpleger van een 
comateuze patiënt in Hable con ella zijn lief-

de voor haar uiteindelijk consumeert en haar 
zwanger maakt, is abject, maar monsterlijk 
wordt hij nooit. Want hoe hopeloos en onre-
delijk zijn passie ook is, zijn gevoel is abso-
luut oprecht. In Volver lijkt Penélope Cruz’ 
personage Raimunda sterk, uitbundig en 
sluw. Maar bij nader inzien is angst een van 
haar grootste drijfveren. Wanneer haar veer-
tienjarige dochter Paula uit noodweer haar 
stiefvader vermoordt, kan Raimunda niet 
anders dan beschermen wat haar lief is. Ze 
vriest het lichaam van haar man in, waardoor 
ze tijd wint; wat te doen met het lijk en hoe 
houdt ze haar dochter buiten schot? 
Vergeleken met zijn vorige films is Volver een 
wonder van beheersing. De plot is rijk, maar 
van een relatieve eenvoud. Geen geforceerde 
gelaagdheid, geen manipulatie van de tijd. 
Gewoon een lineair verhaal, dit keer zonder 
transseksuelen of travestieten, maar wel met 
een dode die terugkeert (‘volver’) naar het 
leven. Drama, komedie en een vleugje surrea-
lisme houden elkaar in balans in Almodóvars 
compositie van een wereld die voornamelijk 
bevolkt wordt door vrouwen. 
De meesterlijke openingssequentie is daarvan 
een voorbode: de camera pant over een 
begraafplaats waar grote activiteit heerst, 
vrouwen, jong en oud, verzorgen de graven 
van hun overleden dierbaren, stenen worden 
afgesopt, oude bloemen worden weggedaan 

en verse boeketten geschikt. Ondertussen 
waait er een stevige wind, bladeren jagen 
over de graven, vazen vallen om. 
Onder deze vrouwen bevinden zich Raimunda 
en haar zuster Sole, die in gezelschap van 
Raimunda’s dochter, het graf van hun in een 
brand omgekomen ouders verzorgen. Daarna 
bezoeken ze hun oude, hulpbehoevende tante 
Paula, die in haar eentje in hun ouderlijk huis 
woont. Hoewel de buurvrouw, Agostina, dage-
lijks een oogje in het zeil houdt, is het raad-
selachtig hoe de bijna volledig blinde en 
dementerende vrouw zich staande houdt. Er 
wordt dan ook in het dorp gefluisterd dat de 
geest van Raimunda en Sole’s dode moeder 
Irene terug is gekomen om voor haar zuster 
te zorgen. Na het overlijden van tante Paula 
en haar begrafenis ontdekt Sole dat er een 
kern van waarheid in dit gerucht schuil gaat. 
Sterker nog, eenmaal terug in Madrid stapt er 
een geestverschijning uit de kofferbak van 
haar auto, die beweert haar moeder te zijn. 
Sole deelt haar ontdekking niet met Raimun-
da, die wel wat anders aan haar hoofd heeft. 
Dochter Paula heeft namelijk haar handtaste-
lijke vader neergestoken en dus zit Raimunda 
met een leeggebloed lijk in haar keuken. 
Vanuit deze situatie, waarin beide zusters een 
geheim te verhullen hebben, ontwikkelt Vol-
ver zich tot een verrukkelijke, lichtvoetige 
vertelling met een serieuze ondertoon en 
toch een paar onverwachte ontknopingen. 
Cruz kan uitstekend uit de voeten met die 
mengeling van humor en ernst. Haar Raimun-
da is wispelturig en temperamentvol, een 
stralend middelpunt, maar soms ook kwets-
baar en miserabel. Wellicht heeft Almodóvar 
van de zware omstandigheden waaronder en 
zijn vorige film La mala educacion tot stand 
kwam, geleerd dat overdaad soms schaadt. En 
dat acteurs die onwrikbaar vastzitten in een 
hermetisch scenario geen topprestatie kun-
nen leveren. Volver is niet de eerste 
Almodóvar-film waarin echt goed geacteerd 

wordt, juist omdat hij de acteurs en actrices 
alle ruimte geeft – Javier Cámarra gaf een 
indrukwekkende vertolking in Hable con ella 
– maar het is wel uitzonderlijk dat het acte-
ren over de gehele linie zo’n hoog niveau 
haalt. Het moet Almodóvar een groot genoe-
gen doen dat zijn vroegere muze Carmen 
Maura (een hereniging na vele jaren) en zijn 
huidige grote liefde Penélope Cruz zo goed 
samengaan. 
Volver een meesterwerk noemen, gaat net 
wat te ver. Daarvoor heb je naast een mees-
terlijke regisseur en meesterlijke actrices een 
verhaal met grotere zeggingskracht nodig. 
Cruz en Maura zijn echter samen wel verant-
woordelijk voor een aantal onvergetelijke 
momenten, waarvan misschien de mooiste is 
Cruz’ (nagesynchroniseerde) vertolking van 
het prachtige liedje ‘volver’ waar Maura ver-
scholen in een auto naar luistert, huilend 
omdat zij de werkelijke betekenis van de 
woorden onderkent. !

Volver Spanje 2006 regie en scenario Pedro Almodóvar cam-
era José Luis Alcaine montage José Salcedo geluid Miguel 
Rejas production design Salvador Parra productie Agustin 
Almodóvar muziek Alberto Iglesias distributie A-Film duur 
130’ met Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca 
Portillo, Yohana Cobo.

Hoe komt het dat Almodóvar het beste 
in acteurs en actrices naar boven weet 
te halen? 
‘Voor mij is het verschil met andere 
regisseurs niet zo groot. Misschien 
omdat we zeventien jaar geleden al met 
elkaar werkten. Maar bij de andere actri-
ces steekt hij enorm veel tijd in de repe-
titie. Met Penélope Cruz construeerde hij 
haar personage en voorkomen zorgvul-
dig. De relatie tussen Pedro en mij is heel 
eenvoudig en nog precies dezelfde als 
toen. Hij zegt: “Carmen, doe eens zus of 
zo”. En dan doe ik dat onmiddellijk.’ 

Is uw personage een geest of niet? 
‘Om het karakter te spelen was die vraag 
niet relevant. Pedro zei ook dat ik me daar 
niet druk om moest maken en gewoon 
een natuurlijke moeder moest neerzet-
ten. Dat was eigenlijk heel eenvoudig. 
Als ik een moordenaar moet spelen en ik 
krijg een mes in handen, gebeurt hetzelf-
de. Ik spit het personage niet helemaal 
uit, denk er niet al te veel over na. Zo kijk 
ik ook nooit in de spiegel om bewegingen 
te oefenen of zo. Als ik het script voor het 
eerst lees, weet ik nog niet hoe ik iemand 
ga spelen. Ik ben wel obsessief in het 

leren van mijn tekst. Om de werkelijke 
betekenis van de woorden te laten door-
dringen, bestudeer ik het script minuti-
eus. Als de camera dan eenmaal aangaat, 
gebeurt er iets waar ik geen controle over 
heb en geef ik me helemaal.’ 
Hoe weet Almodóvar vrouwen toch 
altijd zo scherp neer te zetten? Hij lijkt 
zich te identificeren met de kracht van 
vrouwen? 
‘In Spanje is de vrouw erg belangrijk, de 
moeder is de spil van het gezin. Pedro 
groeide op tussen vrouwen. Hij vindt onze 
problemen interessant, hij observeert 

ons. Ik herinner me nog het begin van 
onze vriendschap, toen was ik was een 
jaar of vijfentwintig. Als ik me in de kleed-
kamer van het theater zat op te maken, 
zat hij naast me en praatten we. Na de 
voorstelling liep hij met me mee naar huis 
en dan vertelde ik over mijn leven. In die 
tijd had ik twee kleine kinderen, maakte 
een scheiding door en vond het moeilijk 
alles te combineren. We voerden einde-
loze gesprekken. Hij houdt van vrouwen 
en hij heeft ook wel eens gezegd dat wer-
ken met vrouwen leuker is dan werken 
met mannen.’ 

Op het filmfestival van Cannes was Maura 
met een hazelnootkleurig pagekopje en 
rode lippenstift weer haar geruststellende 
zelf. Verdwenen was de bejaarde geestver-
schijning uit de film met dikke leverkleu-
rige pantykousen en vale, vettige haar-
strengen rond een bleek, gegroefd gezicht 
boven afhangende schouders. ‘Pedro zei in 
eerste instantie: “Zeg maar niet dat jouw 
personage ergens afgunstig is, want dat 
willen mensen niet horen. Zeg liever dat de 
verhouding tussen haar en Raimunda heel 
gecompliceerd ligt”. Maar ik wil er hele-
maal niet omheen draaien. Voor dit soort 

karakters geldt trouwens gek genoeg: hoe 
lelijker je bent, hoe beter ze je vinden. Ik 
snap ook niet hoe dat werkt. Gedurende de 
opnamen kijk ik nooit naar foto’s of rushes 
die tussentijds worden gemaakt. En ja, 
toen ik de film terugzag schrok ik me dus 
dood. In Spanje zei iedereen meteen: maak 
je niet druk om dat uiterlijk, het is een 
prachtige film.’ 
‘Pedro heeft de zeldzame kwaliteit kome-
die met drama te kunnen combineren en 
voor een actrice is het ’t summum om 
tegelijkertijd een traan en een lach op te 
wekken bij het publiek. ’ 

‘Werken met vrouwen is leuker’ Carmen Maura over Volver en Almodóvar
Volver betekent na 

zeventien jaar de 
terugkeer van 

comédienne Carmen 
Maura, Almodóvars eerste 

muze. Toen ze beide nog 
aan het begin van hun 

carrières stonden, 
maakten ze samen zes 

films, van Pepi, Luci, Bom 
y otras chicas del montón 

in 1980 tot en met Mujeres 
al borde de un ataque de 

nervios in 1988.  
Saskia Legein

Het moet Almodóvar  een 
groot genoegen doen 
dat zijn vroegere muze Car-
men Maura (een hereniging 
na vele jaren) en zijn huidige 
grote liefde Penélope Cruz zo 
goed samen gaan. 

Wanneer Almodóvar in topvorm 
is, zoals in Volver  zeker het geval is, 

weet hij zijn acteurs te smeden tot 
prachtige personages.

12 Skrien  



14 Skrien augustus 2006
augustus 2006 Skrien 15

Schrijven over 13 (Tzameti) vereist enige 
behoedzaamheid; hoe minder kennis van de 
plot, des te raker de film. De uitspraken van 
de zesentwintigjarige Georgische regisseur 
Géla Babluani  zijn echter prikkelend genoeg. 
13 (Tzameti), winnaar van de grote juryprijs 
op het Sundance Film Festival, begint verra-
derlijk nuchter en voert dan langzaam de 
spanning op in een verhaal waarbij je je na 
ieder frame afvraagt welke kant het verhaal 
op gaat. De zwart-witfotografie is al even 
zakelijk. Enkel de telkens in close-up gevatte 
blikken wekken de suggestie dat er mogelijk 
narigheid op komst is. Babluani registreert 
reacties nauwkeurig. Zelf vat hij alles verras-
send samen als ‘een film over manipulatie 
zonder dat er manipulatie is toegepast.’ Na 
het zien van 13 (Tzameti) moet over de eer-
ste helft van die uitspraak even worden 
nagedacht.

Anonieme wereld
Een voorzichtige beschrijving van het ver-
haal: Sebastien (George Babluani, Géla’s 
broer), een Georgische gastarbeider, repa-
reert een dak ergens in Frankrijk. Hij kan 
elke cent gebruiken, want hij en zijn familie 
verkeren in armlastige omstandigheden. 
Terwijl hij werkt aan het dak vangt hij flar-
den op van de turbulente gesprekken tussen 

zijn aan morfine verslaafde opdrachtgever 
Jean-François en diens vrouw over het wel of 
niet aannemen van een kennelijk riskante, 
maar zeer lucratieve opdracht, die hij elk 
moment per post kan ontvangen. De post 
arriveert, maar nog voordat de envelop met 
de opdracht geopend is, sterft Jean-François 
aan een overdosis. Sebastien grijpt zijn kans 

en steelt ongemerkt de envelop. Als hij deze 
opent, opent hij de Doos van Pandora: eerst 
een treinticket naar Parijs, daarna dwaalt hij 
steeds verder af in een volstrekt anonieme 
wereld waarvan het doel lange tijd troebel 
blijft. Dan duikt voor het eerst het nummer 
‘13’ op.
Soms bulkt het in (nog) onbekende films van 
het talent. Bijvoorbeeld twee jaar terug in de 
tijdreisthriller Primer van de eveneens jonge 
Shane Carruth. Vaak zijn slechts luttele 
minuten voldoende om dat talent op te mer-
ken. Géla Babluani heeft zijn talent niet van 
een vreemde: zijn vader Temur Babluani is in 
Georgië een gevierd regisseur. Maar hij ont-
kent ten stelligste dat zijn vader een inspira-
tiebron was. ‘Er wordt veel meer gesproken 
in zijn films en ik heb een dubbele achter-
grond, oost en west (op zijn zeventiende 
stuurde zijn familie hem naar Frankrijk om 
de verschrikkingen van het Sjevardnadze-

regime in eigen land te ontvluchten, GT). Ik 
ben niet zo ondergedompeld in de Georgische 
cultuur. Als hij op de set was, zei hij dat ik 
maar weer snel aan de rechtenstudie moest. 
“Je maakt geen cinema, mensen kijken 
alleen maar naar elkaar.” Later bleek hij 
redelijk tevreden. Ik wilde laten zien wel 
degelijk die drang te hebben.’ Ook vader 
Babluani speelt een gastrolletje. Was dit om 
de kosten te drukken? ‘Ik vond ze gewoon de 
juiste personen. Alles was toch een gok, net 
zo goed voor mij met zo’n debuut.’ 

Uitbeelden van angst
Hoewel Babluani het niet hardop uitspreekt, 
impliceert hij toch dat de keuze zijn eigen 
broer de hoofdrol te laten spelen te maken 
heeft met hun beider achtergrond. Wie kan 
angst immers beter uitbeelden dan iemand 
die het een jeugd lang aan levende lijve heeft 
ondervonden. ‘Hij gaf me een gevoel van cor-

rectheid bij het uitbeelden van angst. Als 
kleine jongetjes leefden we in een land waar 
geweld is toegestaan, we waren haast niet 
anders gewend.’ Op de huidige situatie in 
Georgië, waar hij vroeger veel vrienden heeft 
verloren door het geweld van rivaliserende 
bendes, wil hij zijn visie niet geven. Wel op 
wat hem ervan als kind is bijgebleven. ‘Pas in 

Frankrijk herkenden we het als iets verwer-
pelijks; dat het geweld was dat ons angst 
inboezemde. In de film is het denk ik daarom 
zo realistisch, er komt geen effectbejag bij 
kijken. Ik wilde geen bloed of trucs. De psy-
chologische spanning weergeven, daar ging 
het me om. Alles ging vanzelf. Ik zocht niet 
naar een vorm, zoals een jaren vijftig noir-
stijl, wat veel journalisten roepen. Net als al 
die gezichten. Als je kunt vermijden dat je 
acteurs per se iets moeten zeggen dan kan je 
beter een blik vangen met de camera. Het 
uitbeelden van de getoonde emoties was voor 
mij een vanzelfsprekendheid.’

Het vangen van gezichtsuitdrukkingen heeft 
nog een andere achtergrond, dat al even 
onbewust in zijn hoofd is geslopen. Babluani 
lacht als hij erover vertelt, het schiet hem 
pas net te binnen. ‘De Russische films zijn 
natuurlijk mijn referentiepunten. Ze hebben 
daar een heel vreemde manier van werken. 
Alle films worden aanvankelijk gemaakt als 
stille producties. Pas als alles is gemonteerd, 
wordt er geluid op geplakt. Als kind zag ik zo 
veel films van mijn vader en zijn vrienden in 
de nog ruwe versie en ik kwam er zo achter 
dat ze eigenlijk geen geluid nodig hadden. 
De beelden spraken voor zich. Met geluid 
werden die films voor mij vaak ineens onin-
teressant.’

Na lang doorvragen noemt Babluani de films 
die hij bewondert: Duel (Steven Spielberg, 
1971), Raging Bull (Martin Scorsese, 1980) 
Hana-Bi (Takeshi Kitano, 1997) en de films 
van Passolini. Voor zijn eigen debuut heeft 
hij naar eigen zeggen zes jaar doorgebracht 
met denken. Het budget rondkrijgen was een 
tweede hindernis. ‘Het was moeilijk te finan-
cieren, zeker toen ze hoorden dat ik het in 
zwart-wit wilde draaien en er geen professio-
nele acteurs in zouden zitten. Toen heb ik 
een uur zonder enige vorm van subsidie 
gedraaid en dat laten zien. Toen pas kreeg ik 
een beetje geld.’ Een statement maken met 
13 (Tzameti) wilde Babluani niet. ‘Ik heb nie-
mand iets te leren, ik kan, denk ik, wel men-
sen laten zien zoals ze zijn in extreme situa-
ties. Ik ben geïnteresseerd in hoe opoffe-
ringsgezind we kunnen zijn of hoe we weten 
dat we met arrogantie kunnen overleven en 
daarnaar handelen. Ik gebruik geen bewuste 
metaforen, of je zou de film als één grote 
metafoor van de werkelijkheid willen zien. 
We elimineren elkaar. Dat is niet cynisch, dat 
is de realiteit.’ 
Dat 13 (Tzameti) in de ogen van de regisseur 
in eerste instantie gaat over manipulatie 
blijkt een zeer persoonlijke opvatting en een 

diepgeworteld gevoel. Angst krijgt pas een 
betekenis als het van afstand bekeken kan 
worden. ‘Ik laat zien wat een krachtig wapen 
het kan zijn, zeker voor jonge mensen. Er 

misbruik van maken gebeurt nog steeds 
dagelijks en overal. In Georgië is er sprake 
van een moeilijke politieke en economische 
situatie, maar in een welvarend land als 
Frankrijk gebeurt het evengoed, al is het 
minder zichtbaar. Misschien dat mijn film 
ons daar wat bewuster van maakt.’ 

Remake
Babluani kan een klein trots glimlachje niet 
onderdrukken als hij vertelt dat hem al een 
veertigtal voorstellen onder ogen is gekomen 
voor een remake. Hij denkt erover na, mis-
schien maakt hij hem zelf wel. Ook andere 

scripts bereiken hem via bekende maatschap-
pijen (waaronder DreamWorks). ‘Veel daarvan 
heb ik al afgewezen, omdat ze gewoon slecht 
waren.’ Zijn tweede project, L’âme perdue des 
sommets, is ondertussen gewoon weer een 
kleinschalige Franse productie, wel met wat 
meer bekende namen als Sylvie Testud 
(onder andere uit Je rentre à la maison). ‘Ik 
blijf daar dicht bij mijn eerder thema’s over 
bijvoorbeeld de tegenstelling tussen twee 
culturen. Dat blijft voor mij een delicaat 
onderwerp natuurlijk.’ !

Frankrijk/Georgië  2005 regie en scenario Géla Babluani 
camera Tariel Meliava montage Noemi Moreau 
production design Bernard Péault muziek East (Trouble-
makers) productie Géla Babluani, Jean-Baptiste Legrand, 
Fanny Saadi distributie Filmmuseum duur 86’ met George 
Babluani, Pascal Bongard, Aurélien Recoing, Fred Ulysse, 
Nicolas Pignon

‘We elimineren elkaar…dat is niet cynisch, dat is realiteit’

Eind augustus beleeft 13 (Tzameti) zijn Nederlandse première. De debuutfilm van de jonge Georgische 
regisseur Géla Babluani heeft veel stof doen opwaaien. De wereld die Babluani toont is hard, onaange-

naam en zwart-wit. ‘Kijken naar 13 (Tzameti) is even aangenaam als kijken naar een hondengevecht’, aldus 
Variety. Niettemin heeft de film inmiddels een aantal prestigieuze prijzen gewonnen. Babluani over angst. 

Gudo Tienhooven

13 (Tzameti) registreert   reacties nauwkeurig

‘Ik wilde geen bloed of 
trucs. De psychologische 
spanning weergeven, daar 
ging het me om’



Het is juni 1996, de Neder-
landse filmindustrie beleeft 
barre tijden. Een groep nieu-
we filmmakers besluit dat 
het tijd is een vuist te maken. 
Hun netwerk de Vereniging 
van Nieuwe Film- en Televi-
siemakers, kortweg NFTVM, 
moet dé ontmoetingsplaats 
worden voor iedereen die 
zichzelf tot de nieuwe garde 
rekent en aan de slag wil. 
MARICKE NIEUWDORP

Tien jaar geleden zaten vijf van de toen elf 
bestuursleden aan een tafel in restaurant Il 
Fiore: Job Gosschalk (voorzitter), Marc Bary 
(vicevoorzitter), producent Ilana Netiv 
(secretaris), Roef Ragas (lid) en Paula van der 
Oest (lid).Voor een volle zaal maakten ze het 
bestaan van een nieuw netwerk bekend en 
riepen ze de aanwezigen op lid te worden. 
Men was de verzuiling binnen de filmwereld 
zat. VPRO’ers en RTL’ers keken elkaar met de 
nek aan en het filmklimaat binnen Nederland 
was ook al niet om over naar huis te schrij-
ven. De CV-maatregel bestond nog niet en 
het beeld dat het publiek had van Nederland-

se films was slecht. Geen klimaat met veel 
kansen voor verse aanwas, jonge filmmakers. 
En dat moest anders. Men wilde kansen creë-
ren met dit nieuwe netwerk. Gezamenlijk, en 
vanuit diverse vakgebieden. 

VRIJBLIJVEND
Een van de initiatiefnemers, producent Marc 
Bary (eigenaar IJswater Films), vindt het mooi 
te zien dat de vereniging nu een meer officië-
le status heeft; in het begin was het vrijblij-
vend. Bary: ‘We hadden behoefte aan aanslui-
ting bij elkaar en bij de gevestigde orde. We 
wilden daarnaast bruggen bouwen tussen 
film, televisie en documentaire, kunstzinnige 
film en commerciële producties. De aanpak 
moest zo veel mogelijk gericht zijn op de drie-
hoek producent, regisseur en scenarist. Niet 
meer de producent tégen de regisseur en de 
rest.’ De titel ‘nieuwe maker’ had en heeft 
overigens niets met leeftijd te maken: ‘Je 
hoeft niet onder de dertig te zijn om je aange-
sproken te voelen tot de vereniging. Het gaat 
erom dat je een podium krijgt.’
Bary en medestanders merkten dat jonge 
filmmakers informatie misten: ‘Net afgestu-
deerden zaten met veel vragen: hoe werkt 
een fonds, waar komen subsidiestromen van-
daan, wat doet een omroep en waar is een 
distributeur voor? We organiseerden thema-
avonden om die informatie op een laagdrem-
pelige manier te verschaffen.’ 
Eens in de zoveel tijd laaide de discussie op 
of het NFTVM een belangenvereniging kon 

zijn. Bary: ‘Dat zal nooit lukken, want de 
leden zijn te divers en komen uit zo veel ver-
schillende stromingen. Bovendien bestaan er 
voor elke vakgroep al een of meerdere vakbe-
wegingen.’

INSPIRERENDE PLEK
Ook castingdirector Job Gosschalk (directeur 
Kemna Casting) stond aan de wieg van de 
vereniging. ‘We wilden mensen uit verschil-
lende beroepsgroepen bij elkaar brengen. 
Denk bijvoorbeeld aan een Isa Hoes uit GTST 
en een Paula van der Oest die meer VPRO 
was. We wilden een  netwerkorganisatie waar 
je als nieuwe maker met elkaar kon overleg-
gen. Wat voor problemen kom jij nou tegen? 
We kondigden heus geen revolutie aan.’
Behalve de bestuursleden werden in dat eer-
ste jaar zo’n honderd filmmakers lid uit 
diverse beroepsgroepen. Hoe hebben leden 
van het eerste uur hun lidmaatschap erva-
ren?
Voor Arnoud Rijken van het animatieproduc-
tie- en distributiebureau Il Luster Produkties 
werd al snel duidelijk dat het NFTVM inhou-
delijk weinig op zijn werk aansloot: ‘Ik 
bezocht in het begin wel thema-avonden 
omdat ik het leuk vind mensen te zien; voor 
mij was het toch vooral een sociaal gebeu-
ren.’
Hetzelfde gold voor Elbert van Strien (regis-
seur, scenarist en producent van onder ande-
re Het verborgen gezicht en Wereld van stil-
stand, 2005). ‘Eindelijk was er een inspire-

rende plek waar jonge filmmakers bijeenkwa-
men. Ik had dat sinds de filmacademie 
gemist: ik houd wel van een stevige discus-
sie. Ik vond het daarnaast handig dat je via 
de vereniging op de hoogte gehouden werd 
van wat er speelde, ook bij de omroepen.’ 
Het sociale aspect sprak ook Hidde Boorsma 
(licht- en cameraman bij onder andere Najib 
& Julia, 2002; Circus Waltz, 2006 en Guernsey, 
2005) aan: ‘Ik kwam net van de filmacade-
mie, dus het leek me wel handig.’ Hij noemt 
zichzelf geen actief lid, maar hij bezocht af 
en toe een thema-avond. ‘In het begin ging 
ik ook veel naar de borrels; dat was erg gezel-
lig en goed voor m’n netwerk.’

NETWERKEN
Er werd binnen de vereniging behoorlijk 
genetwerkt. Zoals door Pim van Hoeve (regis-
seur en scenarist van onder andere Westen-
wind, 1999; Liever verliefd, 2003 en Keyzer & 
De Boer Advocaten, 2005). ‘Ik vond het leuk 
op een plek te komen en mensen te spreken 
die op een zelfde punt zaten in hun carrière. 
En je had de mogelijkheid mensen te zien die 
je normaal niet tegenkwam.’
Isa Hoes (Rozengeur & Wodka lime, 2001) 
heeft het vermoeden dat ze aan een van de 
bijeenkomsten haar rol voor All Stars (1997) 
te danken heeft: ‘Als ik het me goed herinner 
keek Job me aan met zo’n blik: “Volgens mij 
moet jij gewoon de rol van Roos nemen!’” Ze 
heeft een blauwe maandag in het bestuur 
gezeten en is nog altijd trouw lid. ‘Maar het 

komt er op een of andere manier nooit van 
naar een thema-avond te gaan.‘
Netwerken zit Daan Gielis (pr en marketing 
voor onder andere A-Film, Motel Films en 
Binger Instituut) in het bloed: ‘Ik werd gelijk 
lid, want ik vond het een supergoed initiatief 
om jonge honden bij elkaar te zetten.’ Na 
een jaar lidmaatschap besloot ze in de werk-
groep communicatie actief te worden, waarin 
onder andere het Who-is-Who-boekje werd 
bedacht. Voor Gielis was het netwerken 
belangrijk, maar ze bezocht ook regelmatig 
thema-avonden. ‘Dat doe ik nu minder, maar 
ik vind het goed me soms te verdiepen in het 
vakgebied van een ander. Bovendien begrijp 
ik dan beter hoe dingen werken in het Neder-
landse filmland.’

DUIZEND LEDEN
Het NFTVM heeft nu een kleine duizend 
leden. Inderdaad zijn er allerlei projecten van 
de grond gekomen. De dag van het TV Idee, 
Regie Act, een nieuwsbrief, en elke maand 
een thema-avond over bijvoorbeeld acteurs-
regie, scenarioschrijven of filmmarketing. De 
vereniging is ook altijd aanwezig op festivals 
en is actief op het net.
Pim van Hoeve deed mee aan Regie Act 2 en 
ziet dat nog steeds als een leerzame ervaring. 
‘Dat waren lessen in spelregie waarbij je als 
regisseur zelf ook moest spelen. Het was een 
van de eerste projecten.  Victor Löw en Olga 
Zuiderhoek deden daar ook aan mee. Erg 
leuk.’

Daan Gielis vindt het goed te zien hoe de ver-
eniging een belangrijke speler is geworden. 
‘Grappig ook hoe het Who-is-Who-boekje 
(oplage ca. 950, MN) is uitgegroeid tot zo’n 
dikke pil die bij veel mensen uit het vak op 
het bureau ligt. Bij mij ook!’
De meeste makers zijn het er over eens dat 
deze vereniging nog altijd niets aan urgentie 
heeft ingeboet, maar ze blijven niet hangen. 
Eenmaal gevestigd is een lidmaatschap vaak 
niet meer nodig, omdat ze de weg in de film-
wereld inmiddels goed kunnen vinden.
Marc Bary houdt zich tegenwoordig wat meer 
met de vereniging bezig, als jurylid bij Frisse 
Wind (zie hieronder). Hij is nog altijd trots 
op de vereniging: ‘Ten eerste omdat ze nog 
steeds bestaat, maar ook omdat het de 
grootste audiovisuele vereniging is. En dat er 
iedere keer weer een nieuwe lichting aan het 
werk gaat binnen de werkgroepen. Het is 
echt een professionele organisatie gewor-
den!’ !

TER GELEGENHEID VAN HET TIENJARIG 
BESTAAN KREGEN TIEN FILMMAKERS 
ONDER DE NOEMER 'FRISSE WIND' DE 
KANS EEN VIJF MINUTEN DUREND FILM-
PJE TE MAKEN, GESUBSIDIEERD DOOR DE 
VERENIGING. DE RESULTATEN ZIJN TE 
ZIEN TIJDENS HET ONLINE FILMFESTIVAL, 
ONDERDEEL VAN HET NEDERLANDS FILM 
FESTIVAL TE UTRECHT. WWW.NOFF.NL   

10 JAAR VERENIGING VAN   NIEUWE FILM- EN  TELEVISIEMAKERS
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Il caimano mengt het persoonlijke met het 
politieke. In de film wordt de huwelijkscrisis 
van de B-filmregisseur Bruno Bonomo (Silvio 
Orlando) vermengd met zijn poging een film 
te maken over Berlusconi. Waar komt diens 
vermogen nou eigenlijk precies vandaan? In 
een geestige scène komt er zo maar een grote 
koffer vol met lires uit de lucht vallen in zijn 
kantoor. Het is een typische Moretti-film: de 
Italiaanse cultuur en maatschappij is onder-
werp van satire. De B-films uit de jaren 
zeventig worden liefdevol bespot en zowel 
links als rechts krijgt ervan langs. De crisis 
waarin de familie van Bonomo wordt gestort 
als zijn vrouw wil scheiden staat symbool 
voor de crisis van Italië en de verschillende 
manieren waarop er wordt omgegaan met 
Berlusconi. De film kwam vlak voor de Itali-
aanse verkiezingen uit, die nipt werden 
gewonnen door Romano Prodi. 

Het idee om een film te maken over Berlusconi 
wordt diverse malen aan de orde gesteld in Il 
caimano en vervolgens afgewezen (ook door 
Moretti zelf) omdat iedereen alles al zou weten 

over het schimmige verleden en huidige hande-
len van Berlusconi. Waarom dan toch een film 
maken over Berlusconi?
‘In dit geval vervult cinema de morele ver-
plichting het historisch geheugen levend te 
houden. Tot op heden heeft geen enkele 
regisseur een film gemaakt over het feno-
meen Berlusconi, die al bijna vijfentwintig 
jaar invloed heeft op de Italiaanse maat-
schappij. Waarschijnlijk omdat het moeilijk is 
om daarvoor financiering te vinden omdat 
Berlusconi zelf een aantal mediaconglomera-
ten beheert en daarvoor geen groen licht zou 
geven, maar misschien ook omdat de politie-
ke films zoals die in de jaren zeventig veel-
vuldig werden gemaakt niet meer erg in de 
mode zijn. Moretti vond het zijn plicht dit 
gat te vullen. Zijn film is natuurlijk een poli-
tieke film ‘à la Moretti’: idiosyncratisch en 
met het persoonlijke verhaal van twee men-
sen die een crisis doormaken als het emotio-
nele hart van de film; de politieke situatie 
blijft bijna een achtergrondverhaal. Hij con-
centreerde zich op de alledaagse moeilijkhe-
den van het leven onder Berlusconi.’ 

Is er een toekomst voor politieke films die over 
het heden gaan? Als er in Italië al politieke 
films gemaakt worden, gaan ze vaak over het 
verleden, zoals Marco Bellocchio’s Buongiorno, 
notte. 
‘Al een tijdje wordt in Italië de politiek geën-
gageerde cinema en de behoefte op het 
heden te reflecteren overgenomen door het 

medium televisie en in mindere mate het 
theater. Er is inderdaad een gevoel van ver-
lies, zeker sinds de hoogtijdagen van de com-
media all’italiana (de jaren vijftig en zestig, 
SM): het beste medium om een politieke 
boodschap te verpakken is een satirische 
komedie. Het type films dat tegenwoordig 
gemaakt wordt, is meer geconcentreerd op de 
privésfeer, het persoonlijke. Het zijn films 
voor een andere demografische groep, de 
generatie jongeren tussen hun twintigste en 
dertigste – de mensen die daadwerkelijk naar 
de bioscoop gaan. Deze generatie is niet de 
meest geëngageerde of politiek bewuste, en 
dat is misschien de reden waarom films niet 
over politiek gaan, maar andere zaken aan-
snijden.’  

In de laatste vijftien minuten – de rechtszaak 
tegen Berlusconi – wordt de rol van Berlusconi 
gespeeld door Moretti zelf. Hij gebruikt let-
terlijk dezelfde woorden en retoriek als Berlus-
coni, maar omdat hij het speelt, ontstaat er 
een soort objectieve afstand waardoor de woor-
den en zijn gedrag het effect hebben van een 
koude douche: je wordt je plotseling bewust 
hoe krachtig maar ook destructief Berlusconi’s 
retoriek eigenlijk is, hoe het het denken in Ita-
lië heeft verziekt.
‘Deze sequentie heeft veel discussie veroor-
zaakt in de buitenlandse media. We zien ver-
schillende acteurs de rol van Berlusconi spe-
len en allemaal vergroten ze een deel van 
zijn persoonlijkheid uit. Bijna grotesk. Maar 

als Moretti hem speelt wordt de retoriek die 
al zo vaak onderwerp is geweest van spot in 
de media plotseling sinister en wordt het 
gevaar ervan ontbloot. Plotseling is het 
moeilijker erom te lachen, of het weg te wui-
ven.’ 

U heeft al meermalen met Moretti gewerkt, 
onder meer in Aprile en La stanza del figlio. 
Kunt u iets vertellen over zijn werkwijze? 
‘Moretti is bijzonder nauwgezet. Hij denkt 
erg lang na over het scenario voordat hij een 
woord op papier zet. Toen hij aan Il caimano 
werkte, ging hij door perioden van verwar-
ring en twijfel maar zodra het script af is, 
wordt er niets meer aan veranderd. Maar het 
is niet zo dat alles wat daarna komt eenvou-
dig is. Integendeel, het draaiproces van Il 
caimano was erg moeilijk. De film is gemaakt 
in tweeëntwintig weken, drie keer zo lang als 
gebruikelijk met Moretti, en gedurende de 
draaiperiode werd Moretti geplaagd door 
dezelfde twijfels die hij had als tijdens de 

schrijffase. Hij is een perfectionist. Alle scè-
nes worden veelvuldig gerepeteerd en dat 
levert soms spanning op met de acteurs. 
Niets wordt aan het toeval overgelaten. Als 
acteur voel je je soms als een orchidee in de 
grond waarvoor wordt gezorgd door een zorg-
vuldige tuinman die je beschermt, maar tege-
lijkertijd moet je zelf heel sterk zijn.’ 

Waaron koos Moretti voor deze rol?
‘Nanni volgt mijn carrière in het theater en 
de film al jaren en komt vaak kijken als ik in 
het theater speel. We hebben zelfs samen 
gewerkt en getoerd met een stuk uit Caro 
diario. Al die tijd onderzoek en verfijn ik de 
acteerstijl van de Napolitaanse farce, daarbij 
de fysieke overdrijvingen vermijdend die 
geassocieerd worden met deze stijl. Moretti 
schreef de rol met mijn werk in gedachten. 
Het was een droom die uitkwam: een rol 
waarin ik veel aspecten kon uitproberen. Van 
komedie/farce naar neurose, en van gevoe-
ligheid naar pijn. Toen ik werd gevraagd 

auditie te doen vertelde ik Moretti dat als hij 
de rol aan een ander zou geven ik zelfmoord 
zou plegen.’ !

Il caimano Italië 2006 regie Nanni Moretti scenario Nanni 
Moretti, Francesco Piccolo, Federica Pontremoli camera 
Arnaldo Catinari montage Esmeralda Calabria muziek Franco 
Piersanti production design Giancarlo Basili productie Angelo 
Barbagallo distributie A-Film duur 112’ met Silvio Orlando, 
Margherita Buy, Jasmina Trinca, Michele Placido, Giuliano 
Montaldo

‘Moretti is bijzonder  nauwgezet’
De Italiaanse acteur Silvio Orlando was 

in Nederland voor de première van 
Nanni Moretti’s Il caimano op het ‘Rot-

terdam, Holland’-festival. De satiri-
sche komedie behandelt het fenomeen 

Berlusconi. ‘Plotseling is het moeilij-
ker erom te lachen.’ 

Simona Monizza

Vrijkaarten 
    voor Il caimano
Skrien mag 4x2 vrijkaartjes weggeven voor 
Il caimano. Stuur een e-mail naar weg-
geefactie@skrien.nl, of een kaartje o.v.v.  
‘Il caimano’ naar Skrien, Barentszstraat 28, 
1013 NS Amsterdam. 
Deze actie is geldig tot 21 augustus.
Met dank aan A-Film

Silvio Orlando over Il caimano

Silvio Orlando
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Soms worden wanhopige wensen verhoord. Richtten we in een vorig soundtrack over-
zicht onze machteloze klachten en schietgebedjes over het ontbreken van cd’s met 

prachtige filmmuziek tot niemand in het bijzonder, ineens zijn daar toch enkele partitu-
ren alsnog thuis te beluisteren. We maken de halfjaarlijkse balans op.Kees Hogenbirk

Verhoorde  gebeden & 
onvervulde wensen

Halfjaarlijks overzicht filmmuziek

Van de adembenemende score van Jeremy 
Sams voor de romantische suspense in  
Enduring Love (2004) verscheen twee jaar na 
dato in Engeland de soundtrack op Mellow 
Drama Records (MEL 108, 40:45 minuten). De 
muziek bij de luchtballonouverture is inder-
daad van een schrijnende schoonheid. En de 
stalker die zich niet laat afschudden, klinkt als 
een nachtmerrie waarvoor Bernard Herrmann 
de achtergrondmuziek had kunnen schrijven 
- zij het met uitsluitend zachte dissonanten, 
zoals in Hitchcocks The Man Who Knew Too 
Much (1956). Gedreven voert het Royal Philhar-
monic Orchestra  de score uit, die Sams een 
Ivor Novello Award 2004 opleverde.
Met het ingaan van het tweede seizoen van de 
successerie Lost was het voor producent J.J. 
Abrams geen risico meer om de score van 
Michael Giacchino uit te brengen op Varèse 
Sarabande (302-066-721-2, 65:03), het label 
waarop hun vorige samenwerking, Alias, vast-
gelegd werd. De muziek is opvallend ingetogen 
en daardoor uitermate droevig. Traditionele 
strijkereffecten (glissandi, repetitieve caden-
za’s, cellosoli) en introspectieve piano worden 
besloten met moderne drumslagen. Zo wis-
selt intens medeleven met de op een eiland 
neergekomen reizigers zich af met spanning 
over de sciencefictionachtige raadsels. Onder 
de flashbacks die de hoofdpersonen diepte 
moeten geven, zit vaak alleen bij het afronden 

van de scène een dramatisch muziekaccent. 
Alle onzekerheid over hun ongewisse toekomst 
speelt zich immers in het heden af. De con-
templatieve orkestrale opbouw bij het vertrek 
van de mannen op hun ontsnappingsvlot maakt 
het afscheid indrukwekkend invoelbaar; het is 
tegelijk het einde van de biologerende serie. In 
de nieuwe televisiereeks is de schok, en daar-
mee de emotie, wat minder groot geworden. 
De indruk bestaat, dat Giacchino’s oorspron-
kelijke thema’s worden hergebruikt, zoals 

dat in Amerikaanse televisieseries praktijk is. 
Hierdoor wordt zijn score voor de eerste vier-
entwintig afleveringen echter des te herken-
baarder en menselijker. Dankzij zijn inmiddels 
onconventioneel geworden programmatische 
aanpak won Giacchino, geheel terecht een 
Emmy Award en de prijs voor beste televisie-
muziek van de exclusieve International Film 
Music Critics Association. 
Beluister verder alvast Giacchino’s geweldige 
Mission Impossible III uit 2006 (op Varèse), dan 
komt die score in het jaaroverzicht later uitge-
breid aan de orde.

Nog meer wensen
Natuurlijk blijft er altijd iets te verlangen over. 
Nu het Belgische Canvas de grootse serie 
Rome (ongecensureerd!) herhaalt, valt nog 
eens te horen hoe inventief componist Jeff 
Beal met moderne middelen de sfeer van de 
oudheid oproept. Voor Pollock (2001) en Monk 
(tv, 2004) leerde Beal de psychologie van 
karakters uit te drukken op geraffineerd jazzy 
wijze. In Rome bewijst hij dat een historiseren-
de Julius Caesar-partituur (zoals van Miklós 
Rózsa, 1953) niet nodig is om antieke dynamiek 
te ademen. Helaas is hiervan geen cd verkrijg-
baar. Toch is Beal een intrigerend talent. Luis-
ter maar naar zijn eerste seizoen van de serie 
Carnivàle, op Varèse (302-066-627-2, 60:09), 
en kijk naar de tweede reeks, nu op Nederland 
3. In een sobere folk-instrumentatie brengt hij 

verhuld Goed en Kwaad aan de oppervlakte. 
Zijn score werkt als een trance temidden van 
de stofstormen.
Van Rolfe Kent, die zich ontwikkelt tot de 
grote ironicus in de Amerikaanse filmmu-
ziek, kwam Wedding Crashers wel uit, op 
New Line Records (NLR-39057, 35:08). Deze 
score verwoordt inventief een klassieke 
achttiende-eeuwse structuur in twintigste-
eeuws instrumentarium: bedaagde piano en 
melodieuze fluit vormen een contrast met de 
chaotische titelfiguren. Kents muziek voor 
Failure to Launch is echter veel leuker, maar 
daar bestaat geen cd van. Wederom bewijst 
Kent dat hij zijn vakgeschiedenis kent. Heerlijk 

ouderwetse speelsheid onderbouwt, nee prik-
kelt zelfs de romance tussen de thuiswonende 
zoon en de professionele hartenbreekster; 
beginnende liefdesperikelen die op bedrog zijn 
gebaseerd, openen met een sexy chachacha-
ritme, aarzelende amoureuze verkenningen 
voltrekken zich op de maat van aftastend 
gitaarspel. Een strijkersbedje volgt pas als er 

eindelijk gezoend wordt. Daarna volgen melo-
dietjes die zo uit de jaren vijftig en zestig had-
den kunnen komen. De chachacha sluit de boel 
weer af: er kan eindelijk gefeest worden.
Ook componist Mychael Danna wordt maar 
voor de helft bedeeld. In 2005 schreef hij Tide-
land, net als Green Dragon in 2001, samen 
met zijn broer Jeff. In deze bizarre versie van 
Alice in Wonderland is de muziek onmisbaar 
om de stemming van de fantasievolle vertel-
ling te duiden. Regisseur Terry Gilliam had 
echter (tegen zijn gewoonte in) blijkbaar geen 
geld meer over voor een soundtrack-cd. Aan-
vankelijk lijkt Tideland een sprookje met een 
onverschrokken heldinnetje. In het klassieke 

pianoritme, hobo, tingelende accenten van 
buisklokken en harp schuilt een ingehouden 
lyriek: dit meisje, met junkieouders en imagi-
naire vriendinnetjes, betreedt een wereld die 
de materialisatie lijkt van haar eigen verbeel-
dingskracht. Ondanks de vreemde belevenis-
sen blijft ze nuchter. De impressionistische 
orkestrale score verklankt geruststellend die 
gemoedtoestand. Van rijkelijk mooi wordt de 
muzikale uitdrukking van de belevenissen 
echter geleidelijk enger; Danna’s muzikale 
ingrepen moeten in verhalend, haast illu-
stratief idioom de hoofdpersoon Jeliza-Rose 
minder ongrijpbaar maken. Op het eind lijken 
zij zich te hebben verloren in haar naïviteit: bij 
een vreselijke treinramp meandert slechts een 
solopiano over een irreëel lieflijke strijkerme-
lodie. Dit dramaontkennende contrapunt blijkt 
evenwel te kloppen; het gaat om Jeliza-Rose’s 
verlangen een echte moeder te vinden, en die 
droom komt uit.
Van Mychael Danna’s Capote is wel een cd, 
RCA/Legacy (8-2876-78151-2, 76:33), waarop 
ook Truman Capote zelf te horen is, die voor-
leest uit In Cold Blood. De totstandkoming van 
Capote’s roman over de moord op een gezin 
in Kansas kostte de schrijver vier jaar. Voor dit 
eerste werk in zijn soort (‘literaire non-fictie’) 
zocht hij naar de motieven van de daders. 
De verfilming van zo’n speurtocht vraagt per 
definitie om ondramatische muziek. Mychael 

Natuurlijk blijft er altijd  
    iets te verlangen over

De verfilming van zo’n 
speurtocht vraagt per  
definitie om ondramatische 
muziek
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Danna gebruikt vooral vaak geen muziek of 
slechts zacht en hoog een enkele seconden 
durende strijkerslijn die monotoon naderbij 
komt schuiven. Pas wanneer op 6 januari 
1960 Capote voor het eerst de verdachten in 
het vizier krijgt, worden de aarzelende piano 
en het gebrek aan harmonie aangevuld met 
basnoten en een enkele zware pauk. Dreiging 
en twijfel komen op: Capote is onder de indruk, 
gefascineerd en zelfs ingenomen door de jonge 
roofmoordenaars. De score vertolkt alles wat 

hij observeert. Bij close-ups van zijn gezicht 
horen we wat hij voelt. Als hij in de cel de intel-
ligentste veroordeelde babyvoeding voert, 
komt er een soloviool bij Danna’s spaarzame 
instrumentarium. Het maakt hun relatie bijna 
teder en de intieme ruimte nog stiller. De in 
zichzelf gekeerde sfeer blijft gehandhaafd als 
de waarheid aan het licht komt: in contrast met 
de schokkende flashback van de viervoudige 
moord horen we pianissimo bespeelde toet-
sen. Dezelfde reflexieve piano begeleidt Capote 
als hij zit te typen en zichzelf beklaagt. Nu zijn 
het echter de laagste registers die klinken. 
Die naargeestige basnoten kenmerken dus de 
egocentrische schrijver, niet de moordenaars.

Gesneefde hoop
Gelukkig won Brokeback Mountain (2005) 
tenminste nog één belangrijke Oscar. Al is de 
Argentijnse producent van latin music Gustavo 
Santaolalla dan een beginnende filmcom-
ponist met een beperkt instrumentaal palet 
– 21 Grams (2003), The Motorcycle Diaries 
(2004) en North Country (2005) drijven zonder 
uitzondering op de Spaanse gitaar – zijn inge-
perkte akoestiek past prachtig bij Ang Lee’s 
verfilming van De Liefde Die Niet Mocht Zijn. 
De stoer aangeslagen snaren weerspiegelen 
de voortgeblazen luchten boven de bergen in 
Wyoming; kaal, woest, zwijgzaam is het muzi-
kale motiefje van slechts vier maten, maar 
wel vol sfeer. Warme akkoordenschema’s 
introduceren daarna direct de verleiding en 
wederzijdse aantrekking tussen de schaaps-
jongens, parallel aan hun veelbetekenende 
blikken, het speelse lijfelijke contact en de 
gedeelde levensgeschiedenissen. David Camp-
bell plaatst met zijn strijkersarrangementen 
onder de gitaarlijntjes de nodige, weemoedige 
onzekerheid als de toekomst van hun liefde in 
het geding is. 
Als de jongemannen zich voegen naar een 
conventioneel heteroseksueel huwelijksleven 
onderstreept Santaolalla dat met een tweede 
muzikaal motief: een herkenbare gitaarme-
lodie van vier stijgende noten, aangezien deze 
maatschappelijk onvermijdbare relatievorm 
anno 1963 voor het grootste deel van het 
hedendaagse publiek ook het makkelijkst 
herkenbaar zal zijn. Ironisch genoeg heeft 
het eindeloze gebruik van deze melodie in de 
reclamecampagnes voor de film Santaolalla 
waarschijnlijk zijn Oscar opgeleverd. De groot-
ste tragiek van Brokeback Mountain ligt in de 
geheime romance die de cowboys blijft trek-
ken. Bij het weerzien na vier jaar schokschou-
dert de pedal steel guitar mee op het ritme van 
hun wederzijdse orale lustbeleving. De score 
is minstens zo veelzeggend ten aanzien van 
de argwanende echtgenote. Bij haar tranen 
horen we gitaarscandering met een ondertoon 
in mineur, die op slag overgaat in getokkel in 
majeur als de twee vrienden, naakt en vrij, in 
een meer springen. Aan het motief dat hen 
bindt komt een eind wanneer ze jaren later 

tijdens hun reünie alleen oppervlakkig over 
hun vriendinnen praten: de stoere ‘mannelijke’ 
score blijft dan angstvallig afwezig. Pas bij 
hun scheiding komt de zachte strijkersstroom 
weer op. Hiervan staat te weinig op de cd, 
maar dat gemis wordt gecompenseerd door de 
country & western-songs die Santaolalla als 
source music voor autoradio en saloons heeft 
geschreven.
Alexandre Desplat had zeker een Oscar-nomi-
natie voor meest effectieve score verdiend. 
In Syriana (RCA 82876761212, 45:56) laat 
regisseur-scenarioschrijver Stephen Gaghan 
de muziek voor een geladen scène vaak al 
beginnen in de voorafgaande scène. Dit is 
een beproefde filmtechniek; zo benadrukt hij 
de verbanden in het complexe geopolitieke 
gekonkel rond de olie-industrie. Daarnaast 
krijgt Desplat de kans om ook binnen een 
scène onheilspellend lang door te gaan. De 
zich herhalende elektronische ondergrond in 
de openingssequentie wordt juist niet onder-
broken door een exploderende CIA-bom – alsof 
er niets gebeurd is. Rode draad in de score is 
een galmende puls die, variërend tussen twee 
tonen, lang blijft doorvibreren. Eroverheen 
spant Desplat een web van Midden-Oosterse 
percussie en Arabische houtblazers (santoer, 
kanoen, doedoek en oud) naast Atlantische 
ritmes, bespiegelend op piano of schurend op 
strijkers. Verrassend genoeg gebruikt hij voor 
de Pakistaanse zelfmoordterroristen een lief-
lijke harplijn, in een hypnotiserende golfbewe-

ging van arpeggio’s. Die krijgen namelijk hun 
(hersenspoelende) opleiding in een idyllische 
madrassa. Toch staat dit thema in westers idi-
oom, omdat het doelwit, waar hun tocht dood-
loopt, ‘ons’ kapitalisme betreft. Het filmgeluid 
maakt voortdurend plaats voor deze onvatbaar 
vertragende score, die de oncontroleerbaarheid 
van de politiek benadrukt.
Firewall (Varèse 302-066-715-2, 52:16) vormt 
een minder originele opdracht, maar zelfs in 
deze spanningsscore weet Alexandre Desplat 
tussen de pompende trombonetrillers zo veel 
mogelijk subtiele melodie te weven. 
Thomas Newman is de volgende die werd 
teleurgesteld door de mutual admiration soci-
ety. Er is niks mis met zijn score voor Jarhead 
(Decca/UMG 988-8461, 61:35). Sardonisch sluit 
Newman aan bij de rock ‘n’ roll van uitgerekend 
Apocalypse Now (1979), de film die de marines 
uit hun hoofd kennen. Bij een nummer van The 
Doors dat uit een passerende helikopter boven 
de Koeweitse woestijn opklinkt, verzucht zo’n 
jarhead: ‘Alweer die Vietnammuziek, hebben wij 
geen eigen songs?’ Nee, de Golfoorlog is voorbij 
voordat ze er trots op kunnen raken. Om deze 
treurige ironie te benadrukken, lijkt Newmans 
gitaarscore daarom op het galmende snaren-
werk van Francis Coppola’s vader Carmine, de 
componist van de alom bekende antioorlogs-
film. De pielende snaren en jengelende toetsen 
krijgen een tempo vol bravoure dat zich aanvan-
kelijk nog eindeloos lijkt te kunnen voortzetten; 
strakke oeh!-uitroepen scanderen er lekker 
macho doorheen. Telkens als de dagen in een 
ondertitel worden afgeteld, wordt het stam-
pende ritme hernomen. In de woestijn komen 
er tamboerijn en ‘semitische’ klarinetten bij. 
Pas als de onzichtbare vijand zich aandient, zet 
Newman strijkersglissandi in. Dan openbaart 
zich de waanzin van de strijders pas goed. 

Geestige materie
Vroegmiddeleeuwse avonturenfilms en hoofse 
romances zijn een cinematografisch genre 
geworden. Regisseur Kevin Reynolds, van 
onder meer de Robin Hood-remake Prince of 
Thieves (1981) leunt altijd zwaar op montage 
van actiescènes, gepaard gaand met overdon-
derende scorebegeleiding. Maar niet in zijn 

laatste verfilming van onsterfelijke liefde: de 
Engelse componiste Anne Dudley komt over-
duidelijk niet van de lopende band in de hippe 
muziekfabriek. Dit maakt haar berustende 
score voor Tristan & Isolde  (2006) tot een pret-
tige uitzondering (Varèse VSD-6713, 58:02). 
Dudley beweegt zich in een mengeling van 
gevoelige harmonieën (strijkers, harp, piano) 
en Keltische tonen (fluit, fiddles, houtblazers) 
onopdringerig op de achtergrond. Tussen zin-
nelijke passages met de mooie hoofdpersonen 
uit vijandige eilandgebieden kruipt zo onvermij-
delijk de droefenis om de barrières die tegen 
hun gelukkige vermeiing worden opgeworpen. 
Onverwacht amodieus is de mooie combina-
tie van ‘Pictisch’ slagwerk met symfonische 
strijkersglissandi tijdens de vele strijdtonelen. 
Dudley’s benadering is dus origineel, maar 
toch heeft Reynolds onder onnodig veel scènes 
zachte muziek gemixt. Alleen wanneer Lord 
Marke het geheime liefdesduo heeft betrapt en 
verwijten maakt, hangt er een cynische stilte. 
Geen muziek werkt ineens het beste.
Dan Browns boek The Da Vinci Code (2006) 
is eigenlijk onverfilmbaar. In tweeënhalf uur 
beeldenvloed kan regisseur Ron Howard de 
samenzweringstheorieën nauwelijks aan-
nemelijk maken. De kijker die het boek niet 
heeft gelezen, zal na afloop denken: nou en? 
Ziedaar de onmogelijke taak van componist 
Hans Zimmer. Hij levert een lange score af 
(Decca 9845041, 68:12), die bewonderens-
waardig onderhuids blijft. Hij benadrukt de 
mysterieuze kant van de puzzeltocht met 
zachte, symfonische klanken, soms in een 
continu tempo als een harteklop in de keel. Hij 
componeerde een licht thema voor de band 
van de ‘prinses’ met haar grootvader en zet 
daartegenover een slepend motief van duivels 
zware tonen voor de machinaties van Opus 
Dei. Het klinkt mooi, vooral op de cd. Maar had 
de filmcomponist niet meer dubbele bodems 
in zijn benadering kunnen verwerken, om de 
goede verstaander een hint te geven over de 
vele facties in het religieuze raadsel? Al toont 
Zimmer zijn kunde, toch blijft hij wat plat. Bij 
de talloze achtervolgingen schiet hij trouwens 
uit zijn slof met dat clichématige elektroni-
sche slagritme waardoor, over enkele decen-
nia, onze jaren nul net zo negatief beoordeeld 
zullen worden als de jaren tachtig door de 
onvermijdelijke synthesizer. 
In The Libertine uit 2004 (MNRecords 
MNRCD-104, 47:33) begint Michael Nyman 
heel afgewogen. De main title is stil, totdat de 
proloogteksten verschijnen. Een solofluitme-
lodie bereidt ons voor op de onvoorspelbare 
(im)morele uitbarstingen in het Engeland 
van 1675. Als Johnny Depp, de titelfiguur, 
zich rechtstreeks tot de kijker richt in een 
grauwe close-up is de muziek wederom 
onheilspellend afwezig. Inherent aan Nymans 
(onveranderlijk) minimalistische stijl, is dat 
hij een meditatieve stemming oproept – met 
geregeld een lelijk fade-out – maar dat zijn 

kamerstrijkorkestje zich loszingt van de film. 
Desondanks past die permanent neuzelende 
achtergrondmuziek wel bij het kaarslicht en 
vormt het een ironische tegenstelling bij de 
scabreuze teksten. De violen klinken zelfs 
verrassend teder wanneer ze, zowel in de 
hoge als de lage registers, over elkaar heen 
schurend, peinzend commentaar leveren 
op de voorleessessie van de tweede Earl of 
Rochester en diens eropvolgende seks in alle 
standen. Dat is toch knap werk van zo’n saaie 
componist. Hij schreef daarenboven enkele 
geestelijke en witty barokliederen.
Jocelyn Pook was intensief betrokken bij de 
Shakespeare-verfilming The Merchant of 
Venice (Decca/UMG B0003804-02, 53:24) uit 
2004. Allereerst componeerde ze de hofmu-
ziek, die wordt gespeeld en gezongen op harp, 
luit en fluit, door jongenskoor of castraat, in 
het zestiende-eeuwse Venetië. Ze liet zich 
inspireren door de stijl van renaissancecom-
posities, maar leverde contemplatief origineel 
werk af met teksten van Shakespeare, John 
Milton en Edgar Allan Poe. De dramatische 
score bevindt zich bescheiden op de achter-
grond. Barokinstrumenten over een zachte 
onderstrijk benadrukken vooral het onheil dat 

alle (liegende en bedriegende) personages 
treft. De joodse gemeenschap, die zich alleen 
met geld mag bezighouden, wordt door Pook 
treffend gekarakteriseerd door het psalte-
rion: een soort zither (in oud-Hebreeuws 
bekend als de kinnor) waarvan de dikke sna-
ren met een plectrum worden betokkeld of 
met hamertjes aangeslagen. Het plaatst alle 
machinaties rond dukaten en kistjes goud 
onmiddellijk in Oost-Europese sfeer, dankzij 
de associatie met het Hongaarse hakkebord. 
Vanaf de titelaankondiging van Nanny McPhee 
(2005) is duidelijk: hier zal een betoverende 
stemming ontstaan (Varèse 302-066-690-2, 
53:35). De naam van de kinderjuf verschijnt uit 
een wolk van rinkelbelletjes boven het huis 
van de weduwnaar met zeven ondeugende 
kinderen. Componist Patrick Doyle strooit met 
klokkenspel en chimes, telkens als de goede 
heks in beeld komt. Al het kinderkattenkwaad 
èn de magische trucs van de gouvernante 
begeleidt hij net zo druk als het huishouden 
zelf is – de blazers van het London Symphony 
Orchestra gaan voluit. Zodra het kroost zich 
heeft laten intomen en moet vrezen voor een 
ongewenste stiefmoeder, verschijnt er een lief-
lijk kwijnende melodie ten tonele. Deze bereidt 
de kijker voor op een goede afloop waarin de 
muziek, gesteund door woordloos koor en het 
verwachtingsvolle thema voor de verlangde 
moederfiguur, verrassend meeslepend mag 
pakken. !

Sardonisch sluit Newman 
aan bij de rock ‘n’ roll van uit-

gerekend Apocalypse Now

Dan Browns boek The Da Vinci Code 
(2006) is eigenlijk onverfilmbaar
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‘Als je een acteur ziet werken, is dat erg 
onplezierig.’ En: ‘Ik heb ooit met een actrice 
gewerkt die moest dansen maar dat echt niet 
kon. Maar omdat ze het lef had en lust en ple-
zier in wat ze deed, vond ik het mooier dan 
het werk van een professionele danser.’ Wim 
Berings, artistiek leider van theatergezelschap 
De Wetten van Kepler en docent aan de 
toneelschool in Tilburg drukt zich graag sterk 
uit. Johnny Depp nodigt hem daartoe speciaal 
uit. Het lef van Depp, wellicht de kunst van 
de acteur, is wat Berings bewondert. Hij zal 
het regelmatig afzetten tegen het werk van 
een andere Amerikaanse acteur, Tom Cruise. 
‘Wat ben ik blij dat je die niet hebt gekozen, 
zeg’, verzucht hij tot twee keer toe. Cruise als 
pispaal (voor de tweede keer in deze reeks!) 
en Depp zoals een acteur hoort te zijn. 

Verwondering
Om Depp te kunnen bespreken is een film van 
Tim Burton nagenoeg onvermijdelijk. Gekozen 
is voor Edward Scissorhands (1990), voorafge-
gaan door Dead Man (Jim Jarmusch, 1995). 
In de bewondering die Berings voor Depp 
heeft, komt de docent in hem regelmatig om 

de hoek kijken. In een van de eerste scènes 
van Dead Man betreedt Johnny Depp een 
kantoor in de veronderstelling werk te vin-
den. Maar alles in Dead Man loopt anders, 
niets is wat het lijkt. Berings vertelt: ‘Depp 
speelt daar een man die, tegen beter weten 
in wellicht, volhoudt. Hij wil bereiken waar 
hij voor gekomen is. Dat dat niet zal gebeu-
ren, is overduidelijk. Depp neemt er de tijd 
voor, bijna identiek aan zijn personage Willi-
am Blake. De verwondering en verbazing die 
hij in die scène laat zien, gevolgd door een 
vreemde volharding, speelt Depp met ongelo-
felijke rust. Hij heeft de durf dat te doen. Hij 
blijft zogezegd op zijn eigen spoor. De Vlaam-
se acteur Dirk van Dijk zei eens dat spelen de 
vrijheid is nog te kunnen koesteren als een 
kind. Acteren geeft je de vrijheid te spelen, 
zoals een kind speelt. Volgens afspraak mag 
je binnen een film een ander liefhebben of 
uitschelden. De ruimte die een acteur daar-
binnen durft te nemen, typeert ook de kunde 
van Depp.’ Snel is duidelijk dat Berings Depp 
een kunstenaar à la de Vlaamse acteur vindt. 
Depp die regelmatig vertelde dat hij zijn rol-
len kiest omdat hij in de film gelooft, niet 

omdat hij denkt zelf te kunnen schitteren. 
Dat hij dat juist vaak wel doet, komt wellicht 
door het dienstbare van zijn keuzes. 

Onschuld
Depps filmografie is er een om je vingers bij 
af te likken. Vele malen werkte hij met Tim 
Burton en hij speelde vaak de vreemdeling, 
de man die een hem onbekende wereld bin-
nenstapt (zoals in Edward Scissorhands en 
Sleepy Hollow, 1999). Depps fysiek is daar-
voor vaak al voldoende, op voorhand geeft 
hij een film daarmee iets extra’s. Het gezicht 
dat vaak onbewogen blijft, die eigenaardige 
trekken, dat gebeeldhouwde, verbaasde en 
spottende tegelijk, leent zich goed voor de 
onschuld die in Depps rollen ligt. Dat 
doet hij bijvoorbeeld mooi in Edward 
Scissorhands. De jongen met de 
schaarvingers beweegt zich hou-
terig, niet af. Als hij truttig 
Amerika binnenstapt, is hij als 
een jong kind, verwonderd. 
Depp kijkt vaak ongelofelijk 
zielig maar niet omdat hij 
het er zo dik bovenop legt. 

Zuiverheid

Wat is goed acteren? In deze reeks helpen theatermakers de technie-
ken en kunstjes van filmacteurs te doorzien. Natuurlijk verschilt acteren 
voor een zaal van acteren voor een camera. Maar een theatermaker kan 
wel met enige afstand naar filmacteurs kijken. In deze aflevering Johnny 

Depp onder de loep bij theatermaker Wim Berings. 
Gerlinda Heywegen

Johnny Depp volgens Wim Berings

Acteren
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Burton heeft die valkuil vermeden door 
Depps gezicht ‘zielig’ te schminken. Het 
geeft Depp de gelegenheid bij zichzelf te blij-
ven, zuiver te spelen, zoals Berings vaak zal 
zeggen.
Het tegenovergestelde is zijn rol als Jack 
Sparrow, de idiote kapitein in Pirates of the 
Carribean, deze zomer met deel twee in de 
bioscopen. Bij deel één werd in de pers vaak 
beschreven dat Depp zich had laten inspireren 
door Rolling Stones-gitarist Keith Richards. In 
het tweede deel is dat niet anders. Met 
omhooggetrokken wenkbrauwen, altijd licht 
zwalkend, loopt Sparrow door zijn piratenle-
ven. Soms borrelt er iets nobels in hem op 
maar meestal schmiert hij dat pure gevoel lie-
ver weg. Niemand anders dan Johnny Depp 
kan zo veel plezier leggen in het spel van de 

ongeloofwaardige sukkelheld. 
Berings beschrijft het zo: ‘Depp doet wat hij 
zelf wil doen. Hij is niet bezig om leuk 
gevonden te worden, of aardig. Het is alsof 
hij zegt: dit is wat ik ben en dit is wat ik doe. 
Meer niet maar ook niet minder. Terwijl bij-
voorbeeld een Tom Cruise zo per se sexy wil 
worden gevonden.’ Vrij fel vervolgt hij: ‘Nou, 
dat bepaal ik natuurlijk zelf wel, of Tom 
Cruise sexy is!’ 
‘Bijna fysiek probeert een acteur als Cruise 
bij de kijker te komen. En daardoor geeft hij 
mij geen ruimte meer. Terwijl wanneer Depp 
speelt, ik me naar hem toe beweeg. Ik heb 
mezelf er wel eens op betrapt dat ik bij een 
goede acteur vanzelf naar voren kom in mijn 
stoel. Dat is magisch. Dat is wat zich ook niet 
in woorden laat vangen. Maar dat gevoel heb 
je alleen bij de goede. Bij acteurs die zich 
realiseren dat een kijker ook een rol speelt 
bij een film.’

Eigen gevoel
Om nog een scène uit Dead Man aan te halen: 
kort nadat William Blake is beschoten, ont-
waakt hij, ergens op een voor hem onbekende 
plek. Depp doet niet veel. ‘Hij speelt dat 
waarschijnlijk zoals hij ook zelf ontwaakt. 
Meer is niet nodig. Hij heeft niet bedacht hoe 
moeilijk of verwonderd hij zal rond gaan kij-
ken, hij doet even zijn ogen open en daarna 
ook weer dicht. Dat gezicht alleen is al 
genoeg.’
Berings gebruikt bij zijn ‘schetsen’ over acte-
ren vaak de woorden verbintenis en zuiver-
heid. Hij realiseert zich dat het wat vaag 
klinkt, maar voor hem is dat het wezen van 
acteren. Dat Depp in die ontwaakscène zo 
weinig doet, het niet speelt, maar er is, bete-
kent voor hem dat hij daar zijn personage 
Blake kan verbinden aan zijn eigen gevoel. Hij 
put niet, zoals een method actor, op grove 
wijze uit zijn eigen emoties maar begrijpt een-
voudigweg dat ontwaken als karakter niet 
veel anders moet zijn dan het ontwaken van 
een mens. ‘Daarin is Depp heel slim. Hij kan 
dat zonder dat hij zich verliest in die metho-
de. Bij hem valt er nog iets in te vullen.’

Hoewel Berings erg geniet van Edward Scissor-
hands vindt hij het veel moeilijker om daar 
wat over Depp te zeggen. Dead Man onderbrak 
hij regelmatig met zijn commentaar. Het 
sprookje Edward Scissorhands sleurt hem 
mee. Laat hem even verdwijnen in een bizar-
re wereld. Dat komt volgens hem omdat er zo 
veel meer richtingaanwijzers in de film zit-
ten, die bewust de kijkers dezelfde kant 

opsturen. Knap, maar moeilijker om de acteur 
Depp te bestuderen. ‘In de scènes van Edward 
met de vrouw die hem uit zijn gothic kasteel 
haalt en haar suburb intrekt, zie je hem nog 
het beste. De onmiddellijke genegenheid tus-
sen de twee weet Burton razendsnel te van-
gen. Depp staat, zoals de andere acteurs, in 
dienst van het concept. Terwijl Dead Man 
door hem gedragen wordt.’ En daar komt 
Cruise weer eens om de hoek kijken, inmid-
dels symbool voor hoe het niet moet. ‘Die 
man is zich zo bewust van hoe hij speelt. Hij 
is bezig met het effect dat hij graag wil creë-
ren. Hij beslist voor mij. Alle registers open. 
Dat is geen acteren voor mij. Depp bereidt 
zich natuurlijk ook op een bepaalde manier 
voor. Maar hij blijft bij zichzelf. Hij durft 
echt. Dat is zuiver. Bij Depp is er zogezegd 

geen ruis. Er zit geen verlegenheid in de weg, 
geen schaamte. Maar ook geen arrogantie.’ 
Tom Cruise
Depp moet wel veel plezier in zijn werk heb-
ben met zulke rollen. Hetzelfde geldt 
natuurlijk voor Tom Cruise. Die method-act 
zich een slag in de rondte en al producerend 
geeft hij zichzelf, zelfs in de Mission Impos-
sibles, ook nog altijd even wat scènes waarin 
hij emoties laat zien. ‘Het zou inderdaad 
best kunnen dat hij dat uitgebreid voor de 
spiegel oefent.’ Waar Cruise ervoor kiest 
opwellende tranen en een zogenaamd onge-
controleerd trillend gezicht in te zetten voor 
zijn rol als aangeslagen superheld, durft 
Depp met zijn hoofd te tollen wanneer hij 
weer eens flauw moet vallen, niet heel erg 
mannelijk. Dat overkomt zijn personages 

regelmatig. In Sleepy Hollow, wanneer hij als 
crime scene investigator avant la lettre, de 
moorden van de headless horseman moet 
onderzoeken en zijn maag dat niet aankan. 
In Dead Man als hij ziet dat hij de vrouw die 
voor hem in bed ligt door een kogel gedood 
is en diezelfde kogel dwars door haar heen 
in zijn borst is geëindigd. Depp schept er 
lucht mee, om met Berings te spreken, hij 
laat je meeademen. Hij doorbreekt klassieke 
rolpatronen en hoeft in zijn rollen geen 
superman te zijn waar de Cruises in deze 
wereld daar (door eigen toedoen) niet aan 
ontkomen. Zoals elk goede acteur schept 
Depp zijn eigen universum. Berings: ‘Er is 
gelukkig niet zo’n boel gerommel om ‘bij’ 
Depp en zijn personages te komen. Hij 
bedient zich niet van trucs. Om eens een 

‘Bij Depp zit er geen 
verlegenheid in de weg, 
geen schaamte. Maar  
ook geen arrogantie’

Edward Scissorhand

Dead Man

Ed Wood

Theatermaker 
Wim Berings (1958)
Volgde de regieopleiding aan de Academie 
voor Drama in Eindhoven. Is artistiek leider 
van het door hem opgerichte De Wetten van 
Kepler dat resideert in De Verkadefabriek 
in Den Bosch en doceert aan de Academie 
voor Drama in Tilburg. Bewerkt momenteel 
een van zijn stukken, Klei, tot een autonome 
film die tevens binnen een daarbij speciaal 
ontwikkelde theatervoorstelling een promi-
nente rol zal spelen. 
Favoriete acteurs: Niemand.
Favoriete films; Distant Voices, Still Lives 
(Terence Davies, 1988). Berings maakte er 
een theaterbewerking van in 1996.

Acteur 
Johnny Depp (1963)
Depp, geboren in Florida, wilde als tiener 
eigenlijk rockster worden maar werd op 
weg daarnaartoe (en zonder opleiding) 
acteur. In 1984 startte die carrière met A 
Nightmare on Elm Street (1984), bekend 
werd hij vooral door de televisieserie 21 
Jump Street (1987). Hij speelde in vele 
Tim Burton-films, als eerste in Edward 
Scissorhands (1990), daarna in Ed Wood 
(1994), Sleepy Hollow (1999), Charlie and 
the Chocolate Factory (2005) en met zijn 
stem recent nog in Corpse Bride (2005). 
Depp speelt vaak de bijna idiote, onbewust 
duistere man. Of hij is volstrekt over-the-
top zoals in Fear and Loathing in Las Vegas 
(Terry Gilliam, 1998) en in Pirates of the 
Carribean: The Curse of the Black Pearl 
(Gore Verbinski, 2003) en binnenkort in deel 
twee (Dead Man’s Chest) en drie. Serieuzer 
is hij in Dead Man (Jim Jarmusch, 1995) 
hoewel hij daar ook een maf randje omheen 
creëert. Typische Depp-films: Cry Baby 
(John Waters, 1990) en What’s Eating Gil-
bert Grape (Lasse Hallström, 1993).
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Er komt tijdens een festival altijd een 
moment dat je iemand spreekt die zegt dat 
het dit jaar minder is dan vorig jaar. Als bij 
een wijnjaar. Er zijn ook altijd genoeg filmti-
tels te noemen om die bewering te staven. De 
oorzaak van de aanwezigheid van die minde-
re films in het programma kan van alles zijn, 
maar het valt niet te ontkennen dat ze er 
zijn. Ook al noemt de klager misschien ande-
re titels dan je zelf zou doen, niet iedere door 
het machtige Cannes aangewezen film valt 
een meesterwerk te noemen. Niet iedereen 
hoeft het hier mee eens te zijn, maar voor 
mij was een van de slechtste films in Cannes 
dit jaar Fast Food Nation van Richard Linkla-
ter. Toch begreep ik direct waarom de film in 
competitie zat. Linklater is sinds zijn Dazed 
and Confused (1993) een filmmaker waarop 
serieuze Amerikaanse filmcritici hun hoop 
hebben gevestigd. Ik heb lang gedacht dat 
hun enthousiasme te maken had met hun 
highschool-nostalgie zoals die in Dazed and 
Confused wordt weergeven, maar toen ook 
een pretentieus animatie-experiment als 
Waking Life (2001) stug werd verdedigd 
moest ik concluderen dat Linklater eenvou-
dig werd overschat. Naar Cannes mocht hij 
ook A Scanner Darkly meenemen waarin de 
animatiesoftware truc van Waking Life wordt 
herhaald. En Linklater is natuurlijk ook de 
succesregisseur van Before Sunrise (1995) en 
Before Sunset (2004). In een interview met 
Libération vertelde festivaldirecteur Thierry 

Frémaux dat het politieke en sociale engage-
ment een rode lijn vormde in zijn selectie. 
Nogmaals het wijnjaar. Engagement komt 
niet op in een jaar om dan weer te verdwij-
nen, maar Frémaux was blijkbaar op zoek 
naar engagement en zo vond hij Linklater en, 
zo kun je daaraan toevoegen, mocht Ken 
Loach weer eens meedoen. Fast Food Nation is 
een politieke film op zijn Amerikaans. Een 
vijftal sentimentele verhaallijnen ontmoeten 
elkaar rond een hamburgerfabriek. Een 
fabriek waar echte koeien ingaan die door 
echte illegale hispano’s worden geslacht, dat 
wel. De film heeft een zware cast waarvan 
alleen Ethan Hawk een enkele minuut goed 
speelt en Bruce Willis de meest bespottelijke 
cameo uit zijn carrière ten beste geeft.
En er waren natuurlijk meer slechte films. Bij-
voorbeeld El laberinto del fauno van Guillermo 
del Toro waarin het genre van de ouderwetse 
oorlogsfilm (denk maquisleider versus Pruisi-
sche nazi-officier) wordt vermengd met dat 
van de CGI (computer generated images) fan-
tasy-film (denk Harry Potter als meisje). En zo 
zal ieder zijn slechtste film in Cannes hebben 
gehad. Want behalve de wijnjaren speelt 
natuurlijk ook smaak een rol.

Moedig
Slechte films kan een festival missen als kies-
pijn, maar het zijn de matige films die een fes-
tival maken of breken. Binnen een moedige 
en gewaagde programmering (ik kom hierop 

terug) kan men een enkele misstap voor lief 
nemen, maar een matte deken van matige 
films kan een festivalbezoeker langzaam wur-
gen. Matige films zijn vaak de films die tegen-
vallen. Die op papier zo veel meer beloofden. 
Neem nu La raison du plus faible (The Right of 
the Weakest) van Lucas Belvaux. Een film die 
goed paste in de rode lijn van Frémaux. Tegen 
de imposante achtergrond van een groot 
industrieel archeologisch complex speelt zich 
een aandoenlijk verhaal van arbeiders- en 
werklozenverzet af. Belvaux oogstte een aan-
tal jaar geleden veel bewondering vanwege 
zijn moed om een complete trilogie (Un couple 
epatant, Cavale en Après la vie, 2002) over de 
nog altijd bestaande klassenstrijd in het 
moderne leven te maken en dit leek deel vier 
te gaan worden. Maar Belvaux koos nu voor 
een toon van aandoenlijkheid en verving de 
verbetenheid door een glimlach. Nog iets pijn-
lijker is het om Summer Palace van Lou Ye een 
matige film te noemen. De enige Chinese (ja, 
de enige Oost-Aziatische) film in competitie 
en sowieso een van de weinige Aziatische 
films in Cannes dit jaar. Lou Ye gold na de 
presentatie van Suzhou River in Rotterdam 
(2000) en zijn betoverende Purple Butterfly 
(2003) als een groot talent, zeker op weg om 
een groot regisseur te worden. Alweer op 
papier is Summer Palace een hoogst interes-
sante film. Hij schetst het leven van een meis-
je uit de provincie dat in de jaren tachtig in 
Peking gaat studeren. De jaren na de culturele 
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Meer goede 
               dan slechte films
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revolutie en de jaren van de neergeslagen 
opstand van het Tiananmen-plein. Lou vond 
in Hao Lei een geloofwaardige actrice voor 
zijn neurotische studente en schrijfster Yu 
Hong. Lou putte zonder twijfel uit eigen erva-
ringen bij zijn authentieke weergave van het 
studentenmilieu. Maar dan blijft de film ste-
ken. Hij herhaalt zichzelf. Hij herhaalt de sek-
suele losbandigheid van Yu Hong zo vaak dat 
vooral gaat opvallen hoe weinig variatie zijn 
erotische regie kent. De politieke gebeurtenis-
sen worden slechts indirect weergegeven 
waardoor de bloedige veldslag op het Plein 
van de Hemelse Vrede een soort uit de hand 
gelopen Koninginnedagrelletje wordt. Wel erg 
onschuldig. Niet onschuldig genoeg voor de 
Chinese autoriteiten die Chinese journalisten 
in Cannes lieten weten dat ze niet over deze 
oninteressante film hoefden te schrijven en 
vervolgens een aantal journalisten voortijdig 
naar huis lieten komen.

Paradox
Goede films, geweldige films, bepalen gek 
genoeg nauwelijks de kwaliteit van een fes-
tivaljaar. Kennelijk staan goede films op 
zichzelf en onttrekken ze zich aan de jaar-
oogstgedachte. Goede films waren er naar 
mijn idee vrij veel in Cannes dit jaar, waar-
mee ik dan toch als paradox wil beweren dat 
het een goed festival was. Een festival met 
meer goede dan slechte films en een draag-
lijk aantal matige films. Goede films waren 

in alle secties te vinden, bijvoorbeeld in de 
Quinzaine. De Deense animatie- en anti por-
nofilm Princess van Anders Morgenthaler was 
misschien te controversieel voor een algeme-
ne toptien, maar de openingsfilm van de 
Quizaine toonde ook de programmerings-
moed van deze sectie. Want hier zou ik nog 
op terug komen. In de Quinzaine zag ik 
zeker nog tien films die het predikaat goed 
verdienen en ik noem dan alleen nog Ça 
brûle van Claire Simon. Simon maakte veel 
documentaires en dit is een speelfilm met 
documentaire middelen. Gefilmd in Zuid-
Frankrijk met lokale bewoners als acteurs en 
met een heuse en verzengende bosbrand als 
hoofdpersoon. 
Door de hoofdprijs voor Ken Loach, waarmee 
een hardnekkige vakman werd beloond en 
geen groot filmmaker, wordt het zicht op de 
goede, vernieuwende en ja, ook gewaagde 
films in de competitie weggenomen. Want 
Nuri Bilge Ceylans Ikimler/Climates, Bruno 
Dumonts Flandres, Pedro Costa’s Juventude 
em marcha/Colossal Youth zijn stuk voor 
stuk weerbarstige, intelligente, originele en 
belangwekkende films. Films die op zich een 
festival al de moeite waard maken en dan 
werden ze ook nog bijgestaan door goede 
nieuwe films van Pedro Almodóvar (Volver, 
de gedoodverfde winnaar), Nanni Moretti (Il 
caimano) en Aki Kaurismäki (Laitakaupungin 
valot/Lights in the Dusk). Waarmee ik maar 
concludeer dat het de programmering van de 

competitie ook niet aan moed en inzicht 
ontbrak. 
Er kan er maar één de beste zijn. Voor mij 
kwam Pedro Costa met de allerbeste film. 
Een streng en origineel meesterwerk waarin 
voor alles de tijd werd genomen en waarin 
herhaling een bijna beklemmende stijlvorm 
werd. De film speelt zich af in de wijk Fon-
tainhas van Lissabon in een gemeenschap 
van Kaap-Verdianen. Hoofdpersoon is de 
melancholische en verslagen Ventura. Hij is 
door zijn vrouw Clotilde na vierendertig jaar 
verlaten en kijk terug op een hard en vreug-
deloos leven. Hij staat op het punt om uit 
zijn wijk te worden losgesneden en om een 
kaal appartement te betrekken. De beelden 
van de interieurs zijn door Costa als het ware 
in een bankschroef gezet en de amateur-
acteurs lijken verplicht naar Bresson te heb-
ben gekeken. Je kunt ook goed zien dat 
Costa niet lang geleden (2002) een mooie 
documentaire over Jean-Marie Straub en 
Daniele Huillet maakte. Jim Hoberman (Villa-
ge Voice) noemde Colossal Youth een ‘exercise 
in Straubian neorealism’. Ik mag aannemen 
dat hij dat als compliment bedoelde en ik 
neem ook aan dat Costa het als een compli-
ment zal opvatten. Films zoals die van Costa 
worden nog maar weinig gemaakt en ook 
nog maar weinig vertoond en daarom is het 
te hopen dat dit meest eervolle podium voor 
deze film ook niet direct het einde van zijn 
carrière is. !
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1938, Los Angeles ligt er in de nacht mooi 
bij. Het maanlicht geeft de oceaan en de stad 
een sprookjesachtige aanblik. We zoomen in 
op de wijk Bunker Hill om bij het hotelraam 
van Arturo Bandini te eindigen. Van binnen-
uit wordt hem het uitzicht door een palm-
boom ontnomen. De toekomstige schrijver 
Bandini komt maar niet tot een verhaal en 
typt een blad vol met het woord palmboom. 
Scenarioschrijver Towne zit met zijn ope-
ningsscène meteen goed. Een schrijver met 
zicht op iets moois, ziet zich door datzelfde 
gegeven vastgezet. Het verhaal is meteen 
waar het moet zijn. 
We zien weliswaar een schrijvende Arturo 
Bandini maar dit is natuurlijk John Fante 
zelf. Hier wordt een personage geschetst dat 
bestaan moet hebben, want waar komt het 
idee vandaan om tegen een oudere man op 
een foto aan de muur te gaan praten? 
 
Een journalist als idool
John Fante (Denver, Colorado, 1909), zoon 
van Italiaanse immigranten, ontdekte in de 
plaatselijke bibliotheek van Boulder een boek 
van Sherwood Anderson en was meteen ver-
kocht. Winesberg Ohio maakte zo’n indruk 
dat de tiener besloot schrijver te worden. ‘Ik 
las en ik las, en ik was vervuld van hartezeer, 
en was eenzaam en verliefd op een boek, veel 
boeken, tot het vanzelf sprekend werd, en ik 
zat daar met een potlood en een groot noti-
tieblok, en probeerde te schrijven, tot ik het 
gevoel had dat ik niet verder kon omdat de 
woorden niet wilden komen zoals bij Ander-
son, ze kwamen alleen als druppels bloed uit 
mijn hart’.  
Maar liefst vierentwintig baantjes, van blikjes-
inpakker tot hotelkelner, moesten voor het 
minimaal benodigde inkomen zorgen om op 
een huurkamer achter de schrijfmachine te 
kunnen gaan zitten. Een enkel verhaal was 
de aanleiding om per brief contact met criti-
cus en uitgever H. L. Mencken op te nemen 
en zijn verhaal geplaatst te krijgen. In die 
smeekbrieven adoreerde hij die man en bleef 
net zo lang zichzelf de hemel in prijzen tot 
dat eerste verhaal (Altar Boy) in The Ameri-
can Mercury verscheen. De briefwisseling (of 
eigenlijk was er sprake van eenrichtingsver-
keer) is later gepubliceerd en laat zien dat 
John Fante de succesvolle uitgever bovenma-

tig vereerde. ‘Hoe zinloos ook, een mens kan 
niet zonder god. U bent nog steeds de mijne. 
Misschien maakt het masochisme dat de 
katholieken me hebben bezorgd dat ik u 
bewonder, ook na dat wat is gebleken. In 
veel opzichten bent u een machtig man’. 
Fante’s brieven aan Mencken waren open en 
eerlijk, wat ook weer tot een onverwachte 
uitbarsting kon leiden. ‘Nou Mencken, jij 
schunnige schijnheilige rotzak, is dat je reac-
tie op mijn brief? Dan ben je een minne, 
waardeloze woordkramer.’ 
Maar bovenal geven de brieven blijk van een 
ongekende portie eigendunk. ‘Het is mijn 
voornemen op een dag The American Mercury 
te redigeren. Op mijn veertigste of daarom-
trent zal ik daartoe bekwaam zijn. Dat bete-
kent veel en hard werken, dus pak ik het 
heel systematisch aan, en afgezien van de 
dood of blindheid, kan een mens hele pak-
huizen werk verzetten in twintig jaar, en ik 
weet geen enkele reden waarom aan het eind 
van die tijd die baan niet de mijne zou zijn.’  
Uiteindelijk verscheen zijn eerste boek in 
1939, nadat zijn eerste deel van de Arturo 
Bandini-cyclus (The Road to Los Angeles) was 
geweigerd. Maar toen Wait Until Spring Ban-
dini verscheen, was hij wat hij altijd al dacht 
te worden: schrijver.
 
De thema’s bij John Fante
In bijna al zijn verhalen en romans kijkt 
John Fante terug op zijn jeugd. Een jongen 
die zijn katholieke opvoeding als last 
beschouwde, door zijn vader geslagen werd, 
van honkbal hield en aan meisjes dacht maar 
er moeilijk mee omging. Zijn boeken waren 
redelijk succesvol, al bleef het derde Bandini-
deel Ask the Dust zo goed als onopgemerkt 
omdat de uitgever al het publiciteitsgeld 
besteedde aan het gelijktijdig op de Ameri-
kaanse markt gebrachte Mein Kampf van 
Adolf Hitler. Er waren volgens Fante vanaf 
dat moment altijd wel weer omstandigheden 
die een persoonlijk succes in de weg zaten, 
maar zijn belangrijkste probleem was hij toch 
zelf. Zijn eigen verwachtingen over zijn car-
rière waren te hoog gespannen en het geld 
dat hij soms verdiende, werd aan de verkeer-
de zaken uitgegeven; gokken, drank, vrou-
wen en overdreven cadeaus of fooien. Zo valt 
dat tenminste terug te lezen in zijn uiteinde-

lijk niet zo omvangrijke maar wel sterk auto-
biografische oeuvre. Hij kwam maar moeilijk 
over de problemen uit zijn jeugd heen. In 
bijna al zijn boeken is er sprake van een 
kind, jongen of jongeman die op de erken-
ning als schrijver zit te wachten. Een over-
spelige vader, het losgroeien van een katho-
lieke opvoeding, de binnen de familie aanwe-
zige behoefte terug te keren naar Italië en 
zijn zelf hoog ingeschatte kwaliteiten als 
honkballer maken daarbij steeds deel uit van 
de vertelling. En hoewel de personages soms 
anders heten, gaat het toch vooral over de 
jonge Fante zelf. De twee romans die eruit-
springen zijn het tweede en derde deel van 
de Bandini-cyclus, waarin vooral zijn relaties 
met meisjes of vrouwen een belangrijke rol 
spelen. In Wait Until Spring Bandini is dat 
zijn onbeantwoorde liefde voor een klasge-
nootje dat zijn gestolen camee niet accep-
teert en vroeg overlijdt, in Ask the Dust is het 
een flikkerlichtverhouding met een serveer-

In de zestiende aflevering van de serie De Boekverfilming 
wordt nagegaan wat de tot ‘s werelds beste scenarioschrijver 
uitgeroepen Robert Towne met Ask the Dust in zijn dubbelrol 

van scenarist en regisseur met het boek van John Fante heeft 
kunnen doen. Is zijn film wel van deze tijd? 

Harry Peters 

In bijna al zijn boeken is er sprake 
van een kind, jongen of jongeman 
die op de erkenning als schrijver 
zit te wachtenStofzijt gij 

Boekverfilming Ask the Dust
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ster en een compenserende val voor een hoer 
met littekens. 
Fante schreef in een impressionistische stijl 
met weinig ontwikkelingen in het verhaal. 
Zijn rode draad is het voortdurende, persoon-
lijke falen dat geld verdienen en ambities in 
de weg staat. Arnold Grunberg: ‘Wat Fante’s 
werk zo bijzonder maakt is wat, denk ik, 
ieder goed boek bijzonder maakt. Hij verheft 
een onbenullige anekdote tot mythische 
dimensies.’
 
Bukowski herontdekt Fante
In de geschiedenis van de wereldliteratuur 
neemt John Fante een bescheiden plaats in. 
De minor writer zoals hij wel eens wordt 
genoemd, zou zelfs die betiteling niet hebben 
gekregen wanneer niet Charles Bukowski in 
de jaren zeventig in een bibliotheek opeens 
Ask the Dust ontdekte en ‘zijn God’ vond.  
‘Op een dag pakte ik een boek van de plank 
en toen gebeurde het. Ik las een stukje en 
toen liep ik alsof ik goud tussen de vuilnis 
had gevonden naar de leestafel. De zinnen 
rolden als in een vloed. Elke zin had zijn 
eigen kracht en werd gevolgd door weer een 
nieuwe. Je kreeg het gevoel of elke zin 
gebeiteld was. Dit was eindelijk een man die 
niet bang was voor emotie. Humor en pijn 
vermengd in schitterende eenvoud. Het 
begin van het boek was een wild een enorm 
wonder voor mij.’ Bukowski ontmoette Fante 
later en wist hem ertoe te brengen nog een 
vierde deel van de Bandini-cyclus te schrij-
ven en zo ontstond Dromen van Bunker Hill 
dat de schrijver, inmiddels blind en zonder 
benen, aan zijn vrouw dicteerde. 
Een klein maar opvallend oeuvre kreeg daar-
mee een mooi en overtuigend slot dat opmer-
kelijk weinig verschilde van zijn debuut en 
de erkenning op grotere schaal nam een aan-
vang. Dankzij die herwaardering ontdekte 
ook de filmwereld zijn werk. In de jaren tach-
tig was er zelfs even sprake van een zevental 
projecten en werd Fante de hottest dead man 
in Hollywood genoemd. Scenarioschrijver 
Robert Towne liep met plannen rond voor Ask 
the Dust, maar kreeg de financiering niet 
rond. Slechts een enkele film kwam uiteinde-
lijk tot stand.  
De Belgische regisseur Dominique Deruddere 
die met Crazy Love (1987) al eens Bukowski 
verfilmd had, maakte Wait Until Spring Ban-

dini (1989) met een imposant productieteam 
waarin onder anderen Fred Roos, Tom Luddy 
en Francis Ford Coppola. Het werd een in alle 
opzichten keurig verzorgde film die de 
beperkte wereld van Fante liet zien. Het sim-
pele verhaal had alle ruimte gekregen, de rol-
bezetting was met Joe Mantegna, Faye Duna-
way en Ornella Muti sterk en het Los Angeles 
van de dertiger jaren was sfeervol in beeld 
gebracht.
 
Het derde deel van Bandini 
Met Ask the Dust had John Fante een vervolg 
geschreven op Wait Until Spring Bandini. In 
de jonge Arturo Bandini, wiens ouders uit het 
Italiaanse Torricelli Peligna in Abruzzi komen 
en die nu iets ouder is, herkennen we weer de 
schrijver zelf. De huurkamer, de bewonderde 
uitgever, de overspelige vader die vanwege 
de sneeuw geen werk heeft, de sterke band 
tussen moeder en zoon, de honkbaldroom, de 
biecht en de drang schrijver te worden zijn 
weer aanwezig, maar Arturo’s interesse in de 
Mexicaanse serveerster Camilla is nu de motor 
van het verhaal. Hun eerste ontmoeting in de 
koffieshop wordt bepaald door wederzijdse 
beledigingen en ook hun verdere contacten 
verlopen niet al te soepel. Verwijten over 
afkomst, gebrek aan intelligentie en armoede 
vliegen over en weer. Wanneer zij – na een 
nacht aan het strand te hebben doorgebracht 
– doet of ze verdronken is, is hun relatie 
uitzichtloos. Arturo houdt het met een gewil-
lige oudere prostituee, maar neemt na jaren 
toch weer contact op met Camilla. Zij is dan 
zwaar aan de drugs verslaafd en Arturo’s hulp 
is vergeefs. Op een dag is ze weggelopen, de 
woestijn in. Arturo gooit zijn zojuist versche-
nen debuutboek achter haar aan; hij heeft 
zijn kansen laten liggen. 
Ask the Dust gaat over dilemma’s. Arturo 
Bandini worstelt met zijn afkomst en zijn 
verlangen een echte Amerikaan te worden, 
hij durft niet voor de perfecte vrouw te kie-
zen, met geld kan hij niet omgaan en voor 
een schrijverschap zou hij zijn leven toch 
anders moeten inrichten. Hij probeert een 
evenwicht te vinden tussen het ervaren van 
het leven en het schrijven erover. 
  
Fante en de film
Fante heeft zijn eerste verfilming niet meer 
meegemaakt; hij stierf in 1983. Maar hij had 

vanaf de jaren dertig wel degelijk een relatie 
gehad met film, zij het een heel andere. In 
1935, zij zat in financiële problemen, nam hij 
het aanbod aan om deel uit te maken van de 
Hollywood-scriptfactory. In de speciaal voor 
de scenarioschrijvers ingerichte kantoren 
bestond zijn werk uit wachten, wachten en 
zijn prullenbak legen, totdat hij Dinky (1935) 
schreef, een film voor de populaire tienerster 
Jackie Cooper. Veel scripts werden of door 
hem of door de producenten afgewezen en 
het duurde tot 1940 voordat zijn scripts weer 
werden verfilmd. Die bleven nagenoeg opge-
merkt. Fante’s ervaringen worden onder 
meer beschreven in het vierde en laatste, 
door Bukowski geïnitieerde Bandini-deel Dro-
men van Bunker Hill (1982) en daaruit blijkt 
vooral dat een gezonde relatie met Holly-
wood niet tot zijn idealen behoorde. Fante 
beschouwde het scenarioschrijven beneden 
zijn stand; hij haatte het werk want het leid-
de hem af van zijn doel een groot schrijver te 
worden.  
Toch boekte hij een enkel succes. Met Full of 
Life (1956) kreeg hij een Oscar-nominatie, al 
ging de onderscheiding naar het script van 
James Poe voor Around the World in Eighty 
Days. Enkele jaren later maakte hij nog het 
script voor A Walk on the Wild Side (Edward 
Dmytryk, 1962), waarin een jonge Jane 
Fonda een van haar vroege rollen speelde. 
In de laatste jaren van zijn leven werd Fante 
opnieuw bij een film betrokken en werkte hij 
mee aan het script voor zijn boekverfilming 
The Brotherhood of the Grape, samen met 
Francis Ford Coppola en Robert Towne. De 
film kwam echter niet tot stand omdat de 
studio van Coppola in de problemen kwam. 
Ook het project van Towne om Ask the Dust te 
verfilmen werd op de lange baan geschoven.  
Research over Los Angeles voor zijn script 
van Roman Polanski’s Chinatown (1974) had 
Towne in contact gebracht met John Fante en 
meteen zette hij zijn zinnen op een verfil-
ming van Ask the Dust. Ondanks de naam die 
Towne met Chinatown had gevestigd – het 
script voor die film wordt wel eens het beste 
script uit de filmgeschiedenis genoemd – 
lukte het toch niet om de financiering rond 
te krijgen. Pas dertig jaar later – na onder 
andere scripts voor The Firm en twee keer Mis-
sion Impossible te hebben geschreven, na 
opmerkelijk vaak als uncredited adviseur te 

hebben opgetreden (voor onder andere Hea-
ven Can Wait, Warren Beaty, 1978 en Frantic, 
Roman Polanski, 1988) en na mislukte plan-
nen met Johnny Depp als Bandini – was het 
producent Tom Cruise die Ask the Dust over 
de streep trok.
 
Een actualisering van 
Ask the Dust
Een verfilming van een boek uit 1939 dat 
gaat over het leven van immigranten in het 
sterk veranderende Los Angeles heeft van 
meet af aan een probleem: de stad bestaat in 
die vorm niet meer. Dat werd opgelost door 
een wijk van de stad in Zuid-Afrika na te 
bouwen, met rijdende tram en al. Het ziet er 
allemaal mooi uit (waarbij het vakmanschap 
van cameraman Caleb Deschanel ruim benut 
is), maar door een te rijke detaillering lijkt 
het accent vooral op de historische verant-
woording te liggen. Die wat overmatig mooie 
beelden komen voort uit de romantische kijk 
die Arturo Bandini op de stad en zijn eigen 
ontberingen had, maar waar het boek dat 

element met humor en een licht cynisme 
beziet, blijft de film wat aan de buitenkant. 
De behoefte (producenten zullen het de 
noodzaak noemen) om het verhaal wat te 
actualiseren, leidt tot het naar voren halen 
van de sluimerende onvrede tussen rassen. 
De spanningen binnen een multiculturele 
samenleving komen weliswaar niet daadwer-
kelijk in beeld; een inburgeringproces dat 
lijkt te moeten plaatsvinden, is meer van 
deze tijd. In feite is het een omgekeerd ana-
chronisme. 
Een nog grotere breuk met de roman is de 
duidelijkheid over het uiteindelijke verdwij-
nen van Camilla. De onzekerheid waar Fante 
mee sluit wordt door Towne weggenomen 
met een scène waarin Arturo haar begraaft. 
Een droevig aflopend liefdesverhaal heeft 
meer aandacht gekregen dan de psyche van 
een zelfdestructieve schrijver. Na een inte-
ressant eerste uur wordt Ask the Dust steeds 
conventioneler, om uiteindelijk uit te 
komen bij een punt waar de essentie van 
Fante weggevloeid is. !

  
John Fante 
Wacht tot het voorjaar Bandini (1938), vertaling Martin Schou-
ten, Meulenhoff Amsterdam, 1985 
De wijn der jeugd (1985), vertaling Mea Flothuis, Meulenhoff 
Amsterdam, 1986 
Vraag het aan het stof (1939), vertaling Mea Flothuis, Meulen-
hoff Amsterdam, 1985 (inclusief 15 brieven van John Fante aan 
H. L. Mencken) 
De geschiedenis van een hond, vertaling Mea Flothuis, Meulen-
hoff Amsterdam, 1991 
Dromen van Bunker Hill (1982), vertaling Dirk-Jan Arensman, 
Thomas Rap Amsterdam, 1998
1933 Was een slecht jaar (1933), vertaling Dirk-Jan Arensman, 
Thomas Rap Amsterdam, 2000 
 
Ask the Dust, VS 2005 
regie Robert Towne scenario Robert Towne naar de roman van 
John Fante camera Caleb Deschanel montage Robert K. Lam-
bert geluid Nico Louw muziek Ramin Djawadi, Heitor Pereira 
production design Dennis Gassner productie Don Granger, 
Jonas McCord, Tom Cruise, Paula Wagner distributeur  
Benelux Film duur 116’ met Colin Farrell, Salma Hayek, Donald 
Sutherland, Eileen Atkins, Idina Menzel, Justin Kirk, Jeremy 
Crutchley, Ronald France, Dion Basco 
 
  

Bukowski ontmoette Fante later en wist hem ertoe te brengen nog 
een vierde deel van de Bandini-cyclus te schrijven
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Filmwetenschappers en -historici lijken soms 
ervan te dromen net zo virtuoos data op vir-
tuele schermen te dirigeren als Tom Cruise in 
Minority Report (Steven Spielberg, 2002). 
Eind april kwam een uitgelezen groep van 
hen in Amsterdam bijeen om over de stand 
van data te discussiëren. ‘Drie jaar geleden 
waren er nog bijna geen data’, herinnert de 
filmhistoricus Richard Maltby zich, ‘En kijk 
wat wij nu hebben!’ Inderdaad werd tijdens 
de ‘Cinema in Context Conference’ een 
indrukwekkende opmars van data zichtbaar. 
Binnen twee dagen werden tientallen inter-
nationale projecten gepresenteerd, waarin 
historische data in een filmhistorische con-
text worden verzameld of verwerkt.
Maltby zelf probeert in Australië de histori-

sche omstandigheden van de filmconsumptie 
te reconstrueren. Hiervoor wordt een online 
databank ontwikkeld, die als model zal die-
nen voor verder nationaal en internationaal 
onderzoek. In Amerika doet Robert Allen al 
decennia onderzoek naar de filmvertonings-
geschiedenis in het zuiden van de Verenigde 
Staten (Skrien 4, 2006). Maar er is ook zoiets 
als het ‘Williamsburg Theatre Project’, waarin 
de verhouding van bioscoopconsumptie en 
het culturele leven van de ‘Colonial Capital’ 
in beeld worden gebracht. De bijbehorende 
database zal uiteindelijk alle films bevatten 
die ooit in de bioscopen van Williamsburg 
draaiden, met daarnaast informatie over 
andere culturele evenementen zoals concer-
ten en tentoonstellingen.

Europa
Ook in Europa is de jacht op data volop bezig. 
In Griekenland heeft Erini Sifaki de Atheense 
filmconsumptie in de jaren veertig in kaart 
gebracht door de statistieken van een Griekse 
filmkrant te analyseren. Een reeks soortgelij-
ke onderzoeken zou in de toekomst kunnen 
leiden tot een beeld van de mediterrane film-
cultuur. In Engeland is Ian Christie verant-
woordelijk voor ‘The London Project’, dat de 
invloed van de vroege film(industrie) op het 
sociale en economische leven van de metro-
pool wil laten zien. Een eerste stap was de 
opbouw van een databank met informatie 
over de bioscopen en film venues in Londen 
tussen 1894 en 1914. Het hanteren en vooral 
het analyseren van data vraagt soms inter-
disciplinaire vaardigheden. Voor het onder-
zoeksproject ‘Filmgoing in Portsmouth in 
1934’ heeft de filmwetenschapper en eco-
noom John Sedgwick een nieuwe methode 
voor statistisch onderzoek verzonnen, de 
‘popularity statistics’ (POPSTAT). Via deze 
methode kon hij vaststellen wat de meest 
populaire films van het jaar 1934 waren.
In Duitsland zet Joseph Garncarz maar liefst 
drie databanken tegelijk op. De ‘Siegener 

Kino-Datenbanken’ omvatten de ‘Wanderki-
nodatenbank’ (waarin de routes van reizende 
bioscopen zijn opgenomen), de ‘Datenbank 
der Film-Programme’ (met een representatie-
ve keuze van twaalfhonderd filmprogramma’s 
uit negen Duitse steden tussen 1905 en 
1914) en de ‘Datenbank des Film-Angebots’ 
(met informatie over meer dan 45 duizend 
films die tussen 1895 en 1940 in Duitsland 
werden vertoond).
In België zijn Daniel Biltereyst en Philippe 
Meers op zoek naar de maatschappelijke rol 
van bioscoopwezen en filmconsumptie in het 
deelgebied Vlaanderen.
Natuurlijk doet ook Nederland mee met de 
rage. Met de ‘Cinema in Context’-database is 
sinds april een van de meest geavanceerde 
digitale onderzoeksinstrumenten op het 
gebied van filmcultuur online. Een soort 
Hubble-telescoop, die patronen van filmbe-
zoek zichtbaar maakt, aldus Karel Dibbets, 
mediahistoricus aan de Universiteit van 
Amsterdam en verantwoordelijk voor het 
project.
De genoemde projecten maken maar een 
klein deel uit van het recente onderzoek naar 
de geschiedenis van filmconsumptie en -dis-
tributie. Kennelijk is er een enorme behoefte 
aan data. Er wordt gezocht naar de plekken 
waar en de manieren waarop films werden 
vertoond, naar de zakenmensen die de films 
kochten, verspreidden en vertoonden en naar 
de consumenten, de toeschouwers. Wie heeft 
welke film onder welke omstandigheden 
waar en waarom kunnen, willen of moeten 
zien of juist niet gezien? Door dit soort vra-
gen te beantwoorden hopen de historici de 
geschiedenis van film te kunnen herschrij-
ven. Er is in de filmwetenschap de laatste 
decennia te weinig aandacht besteed aan de 
sociale dimensie van de filmgeschiedenis.

Rage
Maar waar komt deze datarage vandaan? 
Komt hij voort uit de vragen of is het verza-

melen van data het gevolg van de nieuwe 
technische mogelijkheden? ‘De vragen waren 
er natuurlijk eerst’, stelt Joseph Garncarz van 
het Siegener-project. De ‘Wanderkino-Daten-
bank’ is bijvoorbeeld opgezet om een ant-
woord te vinden op de vraag naar de beteke-
nis van de vroege vormen van filmdistributie: 
‘De reizende bioscopen met een soort vaste 
culturele infrastructuur van jaarmarkten, 
feesten en kermissen waren, voor zover 
bekend, uniek in Europa. Maar welke rol 
speelden ze voor de daaropvolgende ontwik-
keling van de bioscoopcultuur?’ Ook is er 
weinig bekend over de geografische ontwik-
keling van plaatselijke bioscopen en de ver-
spreiding van films. ‘Het enorm snelle succes 
van de cinema levert spannende vragen op. 
Hebben mensen op verschillende plekken 
verschillende films gezien of juist dezelfde? 
Je moet niet vergeten dat de ons nu ver-
trouwde beelden van Europa – bijvoorbeeld 
van Venetië – destijds helemaal nieuw waren. 
Hoe hebben deze beelden zich kunnen ver-
spreiden en zich in het collectieve geheugen 
kunnen vastzetten?’
Een andere vraag ligt ten grondslag aan het 
onderzoeksprogramma waarvan de Neder-
landse ‘Cinema in Context’-database deel uit-
maakt: waardoor is de Nederlandse filmcul-
tuur zo anders dan elders in Europa? ‘Film-
minded is Nederland nooit geweest’, weet 
Karel Dibbets. ‘Hoe komt dat? Cijfers hebben 
we wel, maar een verklaring hebben we niet.’ 
Het zijn geen nieuwe vragen, maar de manier 
om antwoorden te zoeken is verschoven naar 
de sociale context van de filmdistributie en -
consumptie.

Technologie
Wat de rage betreft, speelt technische ont-
wikkeling evengoed een rol. Dibbets: ‘De 
mogelijkheden zijn er nu. Digitale informa-
tiesystemen komen dichterbij, niet alleen bij 
filmstudies. Maar er zijn twee niveaus. Het 
encyclopedische niveau van verzamelen en 

identificeren en het niveau van analyseren. 
Veel systemen kunnen dat niet.’ Door niet 
alleen de data, maar ook het daarachterlig-
gende datamodel beschikbaar te stellen wil 
Dibbets met de ‘Cinema in Context’-database 
een nieuwe internationale standaard zetten: 
‘Zo kun je in Honduras of München je eigen 
database opzetten, want die krijg je gratis 
van ons. Wij bieden een zo internationaal 
mogelijk model. Neem het mee naar huis, test 
het met je eigen lokale data, kom terug en 
zeg dan wat er ontbreekt. Dat is de manier 
waarop je een standaard ontwikkelt.’
Ook Joseph Garncarz vindt de Europese 
samenwerking belangrijk. ‘Er zijn zeer inte-

ressante integratieprocessen, die je het beste 
gelijktijdig vanuit verschillende landen kunt 
onderzoeken. Bijvoorbeeld het verschuiven 
van de populairste films in de Europese buur-
landen van nationale naar internationale 
(Amerikaanse) producties in de jaren zeven-
tig. Ideaal is het als je bij dit soort vergelij-
kend onderzoek over dezelfde type data 
beschikt.’ Wat in theorie goed klinkt, lijkt in 
de praktijk moeilijker. Informeel werken de 
filmwetenschappers en -historici al lang 
samen, bijvoorbeeld in de HOMER-group (His-
tory Of Moviegoing, Exhibition and Recepti-
on). Er worden data ter beschikking gesteld, 
informatie uitgewisseld en vragen beant-
woord. Een gezamenlijk Europees onderzoeks-

project is er echter nog niet van gekomen.
Over de toekomst van de databases is men 
het wel eens. Het is een kwestie van tijd 
voordat de nu nog meestal lokale onder-
zoeksprojecten een breder beeld zullen vor-
men. De micro histories die nu wereldwijd 
worden geschreven op basis van de verzamel-
de gegevens van individuele personen, lokale 
bioscopen en regionale structuren, zullen 
over tien jaar deel uitmaken van een omvat-
tender en misschien ook belangrijker 
geschiedenis van de cinema, voorspelt 
Richard Maltby. ‘Dan zullen onze databases 
mooi complex en intelligent zijn en zullen 
wij doen wat Tom Cruise doet in Minority 
Report … bijna tenminste!’ !

 
www.homerproject.org

 
www.wm.edu/amst/wtp

 
london.indigofour.co.uk

 
www.fk615.uni-siegen.de/neu/de/teilprojekt.
php?projekt=A5 
Deze database is nog niet openbaar toegangelijk. Geïnteres-
seerden kunnen toegang aanvragen via Dhr. Michael Ross 
ross@fk615.uni-siegen.de.

en beleving. Een onderzoek naar de maatschappelijke rol 
van bioscoopwezen en filmconsumptie in Vlaanderen (1895-
2004) in interactie met moderniteit en verstedelijking. www.
wgfilmtv.ugent.be/wgfilm&tvNL/onderzoek/beeldcultuur.
php; www.ua.ac.be/main.aspx?c=*CWONZ&n=39392&ct=4
0094&e=90561)

 
www.cinemacontext.nl

FILMDATABASES EEN 
ENORME 
BEHOEFTE 
AAN DATADatabases waar je maar kijkt. 

datarage in volle gang. Filmhistorici 
dromen van een nieuwe kijk op de 

filmgeschiedenis, op basis van nieuwe 
data uit het verleden. Wie heeft welke 

film onder welke omstandigheden 
waar en waarom kunnen, willen of 

moeten zien of juist niet gezien?
Bernhard André

DE MICRO HISTORIES DIE 
NU WORDEN GESCHREVEN 

ZULLEN OVER TIEN JAAR 
DEEL UITMAKEN VAN 

EEN OMVATTENDER 
GESCHIEDENIS VAN DE 

CINEMA

Minority Report
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Viral videos zijn internetfilmpjes, 
die door de kijker zelf worden 

doorgestuurd. De kijker als 
distributeur dus. Daarmee 

worden traditionele kanalen 
omzeild, zodat een kleine 
productie plotseling een 

wereldwijd publiek kan vinden. 
Tegelijkertijd worden morele 

barrières vermeden. De 
implicaties daarvan beginnen 

zich langzaam af te tekenen.
Kees Driessen

enige vorm van leeftijdsclassificatie – in 
Nederland de Kijkwijzer.
Grotere sites als Ifilm zijn gevestigd in het 
Westen en afhankelijk van advertenties: zij 
censureren daarom geweld en seks. Zelfs een 
blote borst of bil verdwijnt achter de (ave-
rechts werkende) waarschuwing ‘klik hier als 
je achttien bent’. Iedereen kan echter een 
website beginnen – in Nederland of daarbui-
ten – en daarop (verwijzingen naar) filmpjes 
plaatsen. Daaraan zijn nauwelijks beperkin-
gen op te leggen.

UNDERGROUND
Altijd wanneer de commercie zich de vruch-
ten van een onafhankelijke beweging toe-
eigent, ontstaat er een tegenbeweging. Een 
underground. Dat gebeurt ook met viral 
videos. Op commerciële sites, in films en op 
televisie gecensureerde beelden zijn daardoor 
meestal zonder veel moeite op internet terug 
te vinden.
En dat is interessant. Want opeens kan ieder-
een zien wat er gecensureerd wordt. Wat 
mogen we van de gevestigde instellingen 
niet zien? Worden wij (en onze kinderen) 
terecht beschermd tegen nachtmerries ver-
oorzakende vuiligheid of wordt de vrije 
nieuwsgaring en meningsuiting gefrustreerd 

door kleingeestige conservatieven?
Een aardig overzicht biedt de Retard-o-tron 
Video Mixtape van de Nederlander Roelewap-
per: een compilatie op speelfilmlengte van 
obscure stukjes speelfilm, porno, animatie, 
reality-programma’s en videoclips, die gratis 
is te downloaden. Alles potentieel viral: aan 
het einde van de negentig minuten staat niet 
voor niets: ‘Keep this shit circulating!’ En dat 
moeten we letterlijk nemen: er is veel poep, 
pis en kots; maar er zijn ook ongelukken, 
vechtpartijen en porno-excessen. En David 
Hasselhoff.
Toch: zolang de deelnemers niet gedwongen 
worden (wat bij porno altijd moeilijk is te 
beoordelen) is er niks aan de hand. Ook het 
meeste geweld in deze mixtape is, net als op 
internet, zelfgekozen. Ofwel door risicovol 

gedrag (Formule 1-crashes) ofwel door op het 
MTV-programma Jackass geïnspireerde stoer-
doenerij. ‘Ik ben een debiel’, zegt de jongen 
en steekt zijn haar in de fik. Dan vraag je er 
toch wel een beetje om.

MORELE PROBLEMEN
Morele vraagstukken zijn nooit zwart-wit. 
Wanneer ik op obscuurdere sites zoek naar 
minder gangbare viral videos, word ik vaker 
gefascineerd dan geshockeerd. Laat elk sek-
sueel fetisjisme vooral zijn publiek vinden. 
Toch zijn twee concrete problemen met de 
viral underground niet te ontkennen.
Ouders die hun kinderen bepaalde filmbeel-
den willen onthouden, hebben tegenwoordig 
geen schijn van kans – als het kind een beet-
je zijn best doet met zoeken.
En een deel van de verspreide beelden drijft 
op het leed van onschuldige buitenstaanders. 
Nu krijgen we van het geweld in Abu Ghraib 
of Uruzgan langs de officiële kanalen eerder 
te weinig dan te veel te zien. Dat geldt mis-
schien zelfs voor geweld op straat. Maar als 
die beelden worden getoond, dan graag in 
een (alternatieve) journalistieke context. 
Viral-sites presenteren leed zelden als iets 
ergs, bijna altijd als iets grappigs. Vooral de 
commentaren, die de meeste sites plaatsen, 
zijn deprimerend stompzinnig in hun 
enthousiasme. Veel ‘HAHAHA!’ en ‘ROFL!’ 
(rolling on the floor laughing). Deels biedt dat 
inzicht in de testosterongedreven geest van 
dezelfde pubers die in het weekeinde de hoo-
ligan uithangen. In die zin is het informatief.
Maar tegelijkertijd hebben de doden en 
gewonden het morele recht dat hun 
(over)lijden niet als entertainment wordt 
gebruikt. Erger: sommige gewelddadige film-
pjes worden speciaal voor internet gemaakt. 
Van happy slapping (iemand in elkaar slaan 
terwijl je maat het filmt met zijn mobiele 
telefoon) tot bumfights (Amerikaanse zwer-
vers die worden betaald om met elkaar te 
vechten).
De daders zijn, in zulke gevallen, wettelijk te 
bestraffen. Maar de viral die ze gemaakt heb-
ben blijft op internet rondreizen en blijft een 
last voor hun slachtoffers. Dat is een veront-
rustend gevolg van de grote vrijheid aan dis-
tributie en promotie die het internet biedt. !

Zie de internetrubriek op pagina 49 voor een overzicht van de 
meest voorkomende soorten viral videos.

Retard-o-tron Video Mixtape Nederland 2006 gemixt door 
Roelewapper te bestellen/downloaden via www.cinemasewer.
com of www.zxql3000.net/mixtape
De vergelijkbare Satan’s Drive-In is met Bittorrent te downloa-
den middels de torrent op tracker.zaerc.com/torrents-details.
php?id=5589.

DISTRIBUTEUR

Viral videos zijn internetfilmpjes die één pro-
bleem van de filmmaker hebben opgelost: de 
distributie. Viral videos worden zo genoemd, 
omdat ze zich als een virus over internet ver-
spreiden. Niet kwaadaardig, door zichzelf 
stiekem te versturen aan alle adressen in een 
e-mailprogramma, maar goedaardig, dankzij 
de ontvanger van de viral zelf. Die vindt het 
filmpje zo leuk, dat hij hem doorstuurt aan 
zijn vrienden, kennissen en collega’s. En zo 
wordt de kijker zelf de distributeur. Dat lijkt 
een kleinigheid, maar het kan hard gaan. Als 
van iedereen die een filmpje ontvangt, de 
helft het doorstuurt aan tien anderen, wor-
den in tien stappen een kleine vijftig miljoen 
e-mailadressen bereikt. Reken maar na.
Een populair filmpje als 405 (Bruce Branit en 
Jeremy Hunt, 2001), waarin een vliegtuig 
een noodlanding maakt op een snelweg met 
voor die tijd spectaculaire computeranimatie, 
is op een populaire site als Ifilm.com al ruim 
vijf miljoen keer gedownload. En dat is maar 
één van de vele websites waarop het is te 
vinden. Het no-budget playbackfilmpje van 
O-Zone’s zomerhit Dragosteia din Tei uit 
2004, getiteld Numa Numa Dance (bijna der-
tien miljoen keer bekeken op de originele 
aanbieder Newgrounds.com), maakte van de 
negentienjarige Gary Brolsma in korte tijd 
een wereldwijde internetster.

COMMERCIE
Eén belangrijke ontwikkeling, sinds virals 
rond 1996 begonnen, is dat mensen elkaar 
tegenwoordig niet het filmpje zelf sturen, 
maar een link naar een website waarop het is 

te vinden. Dat is wel zo gemakkelijk: je hoeft 
het filmpje niet te downloaden en de ontvan-
ger hoeft geen zware e-mails binnen te 
halen. Er zijn inmiddels dan ook veel sites 
die niets anders doen dan virals aanbieden. 
Dergelijke sites zijn vaak commercieel, zoals 
het eerdergenoemde Ifilm, dat leeft van 
advertenties en reclames.
En daar houdt de commercialisering niet op: 
viral ads zijn een standaardvorm van reclame 
geworden, viral marketing. Want wat is nu 
geweldiger voor een reclamebedrijf dan rus-
tig af te wachten, terwijl het publiek zich 
inspant om een commercial aan zo veel 
mogelijk mensen te laten zien?
Naast deze kwantitatieve distributie door de 
kijker, die (een link naar) een filmpje door-
stuurt aan een x-aantal bekenden, bieden 
veel sites ook de mogelijkheid van kwalita-
tieve promotie. De kijker kan een filmpje een 
cijfer toekennen. De hoogst scorende film-
pjes belanden bovenaan een toptienlijst en 
worden vervolgens door nieuwe bezoekers 
van de site als eerste aangeklikt.
Wanneer het digitaal aanbieden van speel-
films eenmaal goed is ingeburgerd, zal deze 
publieksgestuurde manier van distributie en 
promotie ongetwijfeld een van zijn grootste 
voordelen blijken. Mond-tot-mondreclame is 

op internet geëvolueerd tot oog-tot-oog-
reclame: niet alleen een mening, maar de 
film zelf wordt van de ene kijker aan de 
andere doorgegeven.

BARRIÈRES
Door deze nieuwe vorm van distributie en 
promotie, bottom-up in plaats van top-down, 
onttrekken viral videos zich grotendeels aan 
de traditionele filters tussen film en publiek. 
Dat is in eerste instantie alleen maar gewel-
dig: een kleine film kan door enthousiaste 
fans en hoge scores op gespecialiseerde sites 
een groter publiek bereiken. Met popbands is 
het al zover: de Engelse band The Arctic 
Monkeys bereikte in korte tijd sterrenstatus, 
nadat ze hun muziek eerst gratis op de com-
munity-site MySpace.com hadden aangebo-
den. Speelfilms zullen niet achterblijven, 
wanneer de snelheid van de doorsnee indivi-
duele internetverbinding eenmaal hoog 
genoeg is.
Maar de traditionele distributiekanalen vorm-
den ook een morele barrière. Expliciet 
geweld, wansmaak en porno zijn redenen 
voor films om niet gefinancierd, gedistribu-
eerd, vertoond of besproken te worden door 
professionele instellingen. En wanneer zulke 
films wel worden vertoond, kent elk land wel 

DE KIJKER ALS

VAN HET GEWELD IN ABU 
GHRAIB OF URUZGAN 
KRIJGEN WE LANGS DE 
OFFICIËLE KANALEN 
EERDER TE WEINIG DAN 
TE VEEL TE ZIEN

VIRAL VIDEOS OP INTERNET

504
Numa Numa Dance

Retard-o-tron Video Mixtape

Retard-o-tron Video Mixtape

Retard-o-tron Video MixtapeRetard-o-tron Video Mixtape

504

Bumfight

Numa Numa Dance
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Henry Bumstead
91, PASADENA CA, 24 MEI, 

PROSTAATKANKER.

Amerikaans production-designer. 
To Kill A Mockingbird 

(Robert Mulligan, 1962) en The Sting 
(George Roy Hill, 1973). Nominaties 
voor Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958) 
en Unforgiven (Clint Eastwood, 
1992). ‘Bummy’ werkte aan dertien 
films van Eastwood, waaronder on-
voltooide als Flags of Our Fathers 
en Red Sun, Black Sand. Vier films 
van Hitchcock: naast Vertigo ook 
The Man Who Knew Too Much 
(1956), Topaz (1969) en Family Plot 
(1976). Debuteerde als art-director 
met Saigon (Leslie Fenton, 1948). 
Bekendste films als art-director: 
Come Back Little Sheba (Daniel 
Mann, 1952), Knock on Wood (Melvin 
Frank en Norman Panama, 1954), 
The Bridges at Toko-Ri (Mark Rob-
son, 1955), Hollywood or Bust (Frank 
Tashlin, 1956), The Bellboy (Jerry 
Lewis, 1960), Cinderfella (Tashlin, 
1960), The Spiral Road (Robert Mul-
ligan, 1962), To Kill A Mocking Bird 
(Mulligan, 1962), Father Goose (Ral-
ph Nelson, 1964), Tell Them Willie 
Boy Is Here (Abraham Polonsky, 
1969), Raid on Rommel (Henry 
Hathaway, 1971), Joe Kidd (John 
Sturges, 1972), High Plains Drifter 
(Eastwood, 1973), The Sting (George 
Roy Hill, 1973), The Front Page (Billy 
Wilder, 1974), The Great Waldo Pep-
per (Roy Hill, 1975) en Slap Shot (Roy 
Hill, 1977). Belangrijkste credits als 
production-designer: Slaughter-
house Five (tevens gastrol; Roy Hill, 
1972), Rollercoaster (James Golds-
tone, 1977), Same Time, Next Year 
(Mulligan, 1978), House Calls (Ho-
ward Zieff, 1978), A Little Romance 

(Roy Hill, 1979), The Concorde: Air-
port ’79 (David Lowell Rich, 1979), 
The World According to Garp (Roy 
Hill, 1982), The Little Drummer Girl 
(Roy Hill, 1984), Psycho III (Anthony 
Perkins, 1986), A Time of Destiny (te-
vens gastrol; Gregory Nava, 1988), 
Her Alibi (Bruce Beresford, 1989), 
Cape Fear (Martin Scorsese, 1991) 
en de Eastwood-films A Perfect 
World (1993), Absolute Power (1997), 
Midnight in the Garden of Good and 
Evil (1997), True Crime (1999), Space 
Cowboys (2000), Bloodwork (2002), 
Mystic River (2003) en Million Dollar 

Baby (2004).

Ronald Cass
83, ENGELAND, 2 JUNI, DOODSOORZAAK 

ONBEKEND

Welsh scenarist en tekstschrijver. 
Auteur van scenario’s en liedjes van 
drie films met Cliff Richard: The 
Young Ones (Sidney J. Furie, 1961), 
Summer Holiday (Peter Yates, 1963) 
en Wonderful Life (Furie, 1964).  
Schreef ook French Dressing (Ken 
Russell, 1964) en liedjes voor The 
Virgin and the Gypsy (Christopher 

Miles, 1970). 

Eberhard Esche
72, BERLIJN, 15 MEI, KANKER

Duits acteur. Een van de groten van 
-

productie van de DEFA-studio. 
Speelde in vele films, vaak tegen-

over zijn toenmalige Nederlandse 
echtgenote Cox Habbema, bij voor-
beeld het sprookje Wie heiratet man 
einen König? (Rainer Simon, 1969), 
Till Eulenspiegel (Simon, 1974), Le-
ben mit Uwe (Lothar Warneke, 
1974), Die unverbesserliche Barba-
ra (Warneke, 1977) en Der Spiegel 
des großen Magus (Dieter Schar-
fenberg, 1980). Debuut in de DDR-
spionagefilm For Eyes Only (János 
Veiczi, 1961). Belangrijkste overige 
films: Der geteilte Himmel (Konrad 
Wolf, 1964), het lang verboden Spur 
der Steine (Frank Beyer, 1966) en 
Beethoven - Tage aus einem Leben 
(Horst Seemann, 1976). Na de Wen-
de alleen nog televisie en één film: 
Novalis - Die blaue Blume (Herwig 

Kipping, 1995).

Cy Feuer
95, NEW YORK, 17 MEI, 

BLAASKANKER

Amerikaans producent en regis-
seur, vooral actief op Broadway. 
Aanvankelijk componist en arran-
geur in Hollywood, voor de kleine 

voor de muziek van Storm over Ben-
gal (Sidney Salkow, 1938), She Mar-
ried A Cop (Salkow, 1939), Hit Para-
de of 1941 (John H. Auer, 1940), Ice-
Capades (Joseph Santley, 1941) en 
Mercy Island (William Morgan, 1941). 
Verantwoordelijk voor originele sco-
re of arrangementen van ruim twee-
honderd films tussen 1938 en 1947. 
Producent van grote Broadway-mu-
sicals en van sommige verfilmin-

van Cabaret -
rige films als producer: Where’s 
Charley? (David Butler, 1952), het 

Franse Piaf (Guy Casaril, 1974) en de 
dure flop A Chorus Line (Richard At-

tenborough, 1985).

Paul Gleason
67, BURBANK CA, 27 MEI, 

LONGKANKER

Amerikaans bijrolacteur. Vaak als 
strenge leraar, bijvoorbeeld in The 
Breakfast Club (John Hughes, 1985) 
of als rechercheur. Debuteerde in 
de ski-partyfilm Winter A-Go-Go 

The 
Great Santini (Lewis John Carlino, 
1979), Fort Apache The Bronx (Da-
niel Petrie, 1981), Arthur (Steve Gor-
don, 1981), The Pursuit of D.B. Coo-
per (Roger Spottiswoode, 1981), Ten-
der Mercies (Bruce Beresford, 
1983), Trading Places (John Landis, 
1983), Forever, Lulu (Amos Kollek, 
1987), Die Hard (John McTiernan, 
1988), Miami Blues (John Armitage, 
1990), Loaded Weapon 1/National 
Lampoon’s Loaded Weapon (als zijn 
personage in Die Hard; Gene Quin-
tano, 1993), Looking for Richard (Al 
Pacino, 1996), Shadow Conspiracy 
(George P. Cosmatos, 1997), Money 
Talks (Brett Ratner, 1997), Not 
Another Teen Movie (als zijn perso-
nage in The Breakfast Club; Joel 
Gallen, 2001) en Van Wilder (Walt 

Becker, 2002).

Val Guest
94, PALM SPRINGS CA, 10 MEI, 

PROSTAATKANKER

Engels regisseur, scenarist, acteur, 
liedjesschrijver en producent. Lang 
en gevarieerde carrière kende 
hoogtepunten als de cultfilms The 
Quatermass Xperiment (1955), Ex-
presso Bongo (met Cliff Richard; 
1960), The Day the Earth Caught Fire 
(1961) en een deel van de apocriefe 
Bond-film Casino Royale (samen 
met Ken Hughes, Joseph McGrath, 
John Huston en Robert Parrish, 
1967). Londens correspondent van 
The Hollywood Reporter was begin 
jaren dertig te zien als bijrolacteur 

Het In Memoriam van de internationale filmwereld van 
mei 2006, bijgehouden en geselecteerd door film- en 

televisiejournalist Hans Beerekamp. Een uitgebreidere 
lijst is te vinden op www.skrien.nl.

in The Maid of the Mountains (Lupi-
no Lane, 1932) en The Innocents of 
Chicago (Lane, 1932). Vanaf 1935 
scenarist van films als Oh, Mr. Por-
ter! (Marcel Varnel, 1937), Ask A Po-
liceman (Varnel, 1938) en vele ande-
re producties van de Gainsborough 
Studio. Daar debuteerde Guest ook 
als regisseur met Miss London Ltd. 
(1943). Zesenveertig zouden volgen, 
waaronder Murder at the Windmill 
(1949), Men of Sherwood Forest 
(1954), Life with the Lyons (1954), 
Where the Spies Are (1965), When 
Dinosaurs Ruled the Earth (1970), 
Toomorrow (1970), Confessions of a 
Window Cleaner (1974) en Killer For-
ce/The Diamond Mercenaries (1976). 
Zijn laatste regie was de politie-
klucht The Boys in Blue (1982), een 
remake van Ask A Policeman. Ge-
trouwd met actrice Yolande Donlan.

Shohei Imamura
79, TOKIO, 30 MEI, LEVERKANKER

Japans regisseur en producent. 
Won twee keer een Gouden Palm, in 
1983 voor Narayama bushi-kô/De 
ballade van Narayama en in 1997 (ex 
aequo met Abbas Kiarostami) voor 
Unagi/The Eel. Voormalig assistent 

Tokyo Monogatari (1953), zette zich 
af tegen de verstilde elegantie van 
de klassieke Japanse cinema. Met 

Masahiro Shinoda vormde Imamu-
ra de kern van de Japanse nieuwe 
golf. Hij zocht vooral de onderbuik 
van de samenleving, het preboed-
dhistische Japan, dat hij vond op af-
gelegen eilanden en in rauwe meng-
vormen van documentaire en fictie, 
met speciale aandacht voor vitaliteit 
en repressie, seksueel actieve vrou-
wen en wreed aandoende rituelen. 
Al aan het einde van de jaren zeven-
tig stelde Huub Bals voor Film Inter-
national in Rotterdam een compleet 
retrospectief samen, dat de basis 
zou worden van Imamura’s interna-
tionale succes. Debuut in 1958 met 
Stolen Desire/Nusumareta yokujo. 

Daarop volgden Pigs and Battle-
ships/Buta to gunkan (1961), The In-
sect Woman/Nippon konchuki 
(1963), Intentions of Murder/Akai 
satsui (1964), The Pornographers/
Jinruigaku nyomon (1966), A Man 
Vanishes/Ningen johatsu (1967), The 
Profound Desire of the Gods/Kami-
gami no fukaki yokubo (1968), Histo-
ry of Postwar Japan as Told by a Bar 
Hostess/Nippon sengoshi - Mada-
mu onboro no seikatsu (1970) en Ka-
rayuki-san, The Making of a Prosti-
tute (1975). Vanaf Vengeance Is 
Mine/Fukushu suruwa wareniari 
(1979) is het oeuvre van Imamura 
compleet uitgebracht in Nederland: 
Eijanaika (1981), Zegen (1987), Black 
Rain/Kuroi ame (1989), Dr. Akagi/
Kanzo sensei (1998) en Warm water 
onder een rode brug/Akai hashi no 
shita no nurui mizu (2001). Zijn laat-
ste werk was een episode in de in-
ternationale omnibusfilm 11’09’’01 - 
September 11 (2002). Imamura was 
als associate producer betrokken 
bij de controversiële documentaire 
van een van zijn studenten, The 
Naked Emperor’s Army Marches 
On/Yuki yukite shingun (KNF-prijs 
Rotterdam; Kazuo Hara, 1987) en 
was mentor van een andere rebel, 

Takashi Miike.

Gees Linnebank
61, UTRECHT, 15 JUNI, 

ZIEKTE VAN KAHLER

Nederlands acteur, eigenlijk Gerrit 
Linnebank. Had met tegenspelers 
Huib Broos, Martine Crefcoeur en 
Cocki Boonstra groot succes in het 
theaterfeuilleton The Family over 
een alternatieve gezinsvorm van 
een stel paria’s in een kraakpand. 
Auteur en regisseur Lodewijk de 
Boer bewerkte het vierdelige stuk 
tot een gelijknamige speelfilm 
(1973). Daarna vertolkte Linnebank 
hoofdrollen in de middellange film 
De blinde fotograaf (Adriaan Dit-
voorst, 1973) en de korte film Don’t 
Move Baby (Bobby Eerhart, 1974). 
Speelde vervolgens in de speelfilms 

Kind van de zon (René van Nie, 1975), 
Vandaag of morgen (Roeland Ker-
bosch, 1976), Een pak slaag (Bert 
Haanstra, 1979), Spetters (Paul Ver-
hoeven, 1980), Hoge hakken, echte 
liefde (Dimitri Frenkel Frank, 1981), 
Trouble in Paradise (Robbe De Hert, 
1989), Way Upstream/Stroomop-
waarts (Sander Francken, 1991), 
Voor een verloren soldaat (Ker-
bosch, 1992), De kleine blonde dood 
(Jean van de Velde, 1993), Flodder 3 
(Dick Maas, 1995) en in de korte 
films Grote Klaas en Kleine Klaas 
(Pieter Verhoeff, 1974), Altijd wat an-
ders, zelden wat goeds 
Seunke, 1975), Adelbert (Maas, 

1977), Met voorbedachten rade 
(Seunke, 1979) en Rigor mortis 
(Maas, 1981). Sprak de stem van 
Hiep Hieper in de Bommelfilm Als je 
begrijpt wat ik bedoel (Harrie Gee-
len, Bjørn Frank Jensen en Bert 

-
als Vader en zoon (tegenover Guus 
Hermus, naar de strip van Peter van 
Straaten; John van de Rest, 1974), 
Prettig weekend, meneer Meijer 
(Seunke, 1978), Het laatste glas 
melk -
levisiefilm Dat is nooit mijn naam 
geweest 

-
ter-productie Mijnheer Puntila en 

zijn knecht Matti (1981).

 
Claude Piéplu

83, PARIJS, 24 MEI, NA EEN LANGE ZIEKTE
Frans acteur. Schitterde als licht 
geborneerd Frans archetype in tal-
loze films, vooral van Luis Buñuel 
(Le charme discret de la bourgeoi-
sie, 1972; Le fantôme de la liberté, 

1974) en Claude Chabrol (Les noces 
rouges, 1973) en tegenover Louis de 
Funès (La belle Américaine, Robert 
Dhéry, 1961; Le gendarme de St. 
Tropez, Jean Girault, 1964; Hiber-
natus/Vriezen we dood, dan vriezen 
we dood, Edouard Molinaro, 1969; 
Les aventures de rabbi Jacob, Gé-

korte loopbaan als bankemployé in 
1948 in Christian-Jaque’s D’homme 
à hommes. La pri-
sonnière (Henri-Georges Clouzot, 
1968), Le diable par la queue (Phi-
lippe de Broca, 1969), La moutarde 
me monte au nez (Claude Zidi, 
1974), Section spéciale (Costa-Ga-
vras, 1975), Les galettes de Pont-
Aven (Joël Séria, 1975), Calmos 
(Bertrand Blier, 1976), La meilleure 
façon de marcher (Claude Miller, 
1976), Le locataire/The Tenant (Ro-
man Polanski, 1976), Dites-lui que 
je l’aime (Miller, 1977), Le sucre 
(Jacques Rouffio, 1978), Le palto-
quet (enige Césarnominatie, als bij-
rolacteur; Michel Deville, 1986) en 
als Panoramix in Astérix et Obélix 
contre César (Zidi, 1999). Naar 
schatting honderdvijfenzeventig 
rollen in het theater. Kreeg bekend-
heid bij een breder publiek in eigen 
land door zijn stem in de getekende 
televisieserie Shadoks en als acti-

vist tegen kernbewapening.
 

Christophe de  
 Ponfilly 

55, NABIJ RAMBOUILLET, 16 MEI, 
ZELFDODING DOOR PISTOOLSCHOT

Frans verslaggever en filmmaker. 
Auteur van vele televisiereportages 
over Afghanistan, maar ook de bios-
coopdocumentaire  Massoud l’Afghan 
(1998), over de moord op een bevrien-
de krijgsheer, vlak voor 11 september 
2001. Regisseerde onlangs eerste 
speelfilm, L’étoile du soldat (2006). 
Noemde in afscheidsbrief naast de 
moord op Massoud en privéproble-
men ook als reden het niet selecte-
ren van zijn eerste film door het festi-

val van Cannes.

Henry Bumstead in zijn decor voor 
'Unforgiven' (Clint Eastwood, 1992)

Eberhard Esche in 'Spur der Steine' 
(Frank Beyer, 1966)

Gees Linnebank in 'De blinde fotograaf' 
(Adriaan Ditvoorst, 1972)
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Zoe Rae (Barlow)
95, NEWBERG OR, 20 MEI, 

NATUURLIJKE DOOD

Voormalig kindactrice, die aanvan-
kelijk optrad onder haar eigen naam 
Zoe Bech en een met veel publiciteit 
omgeven Universal-ster werd. Eer-
ste rol op vierjarige leeftijd, in Their 
Hour (1915). Een aantal korte films 
voor Biograph en Universal. Eerste 
lange film, onder de naam Zoe Du-
Rae: Bettina Loved A Soldier (Ru-
pert Julian, 1916). Topbilling in Glori-
ana (E. Mason Hopper, 1916), The 
Little Pirate (Elsie Jane Wilson, 
1917), The Cricket (Wilson, 1917), 
Danger Within (Rae Berger, 1918) en 
The Star Prince (Madeline Brandeis, 

Polly Put the Kettle On 
(Douglas Gerrard, 1917), The Circus 
of Life (Julian, 1917) en Ace of the 

Saddle (John Ford, 1919).

Vincent Sherman
99, LOS ANGELES, 18 JUNI, 

NATUURLIJKE DOOD

Amerikaans regisseur, pseudoniem 
-

weest van communistische sympa-
thieën en affaires met veel van zijn 
hoofdrolspeelsters, onder wie Bette 

Davis, Joan Crawford en Rita Hay-
worth, zoals gerapporteerd in Sher-
mans autobiografie Studio Affairs 
(1996). Sherman genoot in ieder ge-
val de reputatie van een goed vrou-
wenregisseur. Begon zijn loopbaan 
als acteur, in films als Counsellor at 
Law (William Wyler, 1933) en Mid-
night Alibi (Alan Crosland, 1934). 

Werd dialoogschrijver en -regisseur 
bij Warner Bros., de studio die hij 
trouw zou blijven tot problemen met 
een ‘grijze lijst’ in 1951. Regiedebuut 
met The Return of Doctor X (1939), 
een goedkope griezelfilm met 
Humphrey Bogart. Er zouden een 
kleine dertig films volgen, waaron-
der de antinazifilm Underground 
(met de Nederlander Philip Dorn; 
1941), All Through the Night (met 
Bogart; 1942), The Hard Way (met 
Ida Lupino; 1943), de Davis-vehikels 
Old Acquaintance (1943) en Mr. 
Skeffington (1944), Nora Prentiss 
(1947), Adventures of Don Juan (met 
Errol Flynn; 1948), The Hasty Heart 
(met Ronald Reagan; 1949), de film-
noirs Backfire (1950) en The Damned 
Don’t Cry (met Crawford; 1950), Har-
riet Craig (met Crawford; 1950), 
Goodbye, My Fancy (met Crawford; 
1951), de western Lone Star (met 
Clark Gable en Ava Gardner; 1951), 
Affair in Trinidad (tevens productie, 
met Hayworth; 1952), The Garment 
Jungle (1957), het Engelse The Na-
ked Earth (met Juliette Gréco; 1958), 
The Young Philadelphians (met Paul 
Newman; 1959), Ice Palace (met Ri-
chard Burton; 1960), A Fever in the 
Blood (met Angie Dickinson; 1961), 
The Second Time Around (met Deb-
bie Reynolds; 1961) en de Europese 
coproductie Cervantes (met Horst 
Buchholz en Gina Lollobrigida; 
1967). Daarna uitsluitend televisie. 

Robert Sterling
88, BRENTWOOD CA, 30 MEI, 

NATUURLIJKE DOOD

Amerikaans acteur, pseudoniem 
van William Sterling Hart. Con-
tractacteur bij Columbia en vanaf 
1941 bij MGM, veelal second lead in 
A-films en ster van B-films: top-bil-
led in Manhattan Heartbeat (David 
Burton, 1940), I’ll Wait For You (Ro-
bert B. Sinclair, 1941), The Get-Away 
(Edward Buzzell, 1941), Roghshod 
(Mark Robson, 1949) en Bunco 
Squad -
der meer in de korte film met Bus-
ter Keaton Nothing But Pleasure 

(Jules White, 1940), Ringside Maisie 
(Edward L. Marin, 1941), Two-Faced 
Woman (tegenover Greta Garbo; 
George Cukor, 1941), Johnny Eager 
(Mervyn LeRoy, 1942), Dr. Kildare’s 
Victory (W.S. Van Dyke, 1942), The 
Sundowners (George Templeton, 
1950), Show Boat (George Sidney, 
1951), als dr. Rossi in Return to Pey-
ton Place (José Ferrer, 1961), Voya-
ge to the Bottom of the Sea (Irwin 
Allen, 1961) en A Global Affair (Jack 
Arnold, 1964). Gescheiden van actri-
ce Ann Sothern, daarna getrouwd 
met actrice Anne Jeffreys, met wie 
hij samen succes had in de televi-
sieserie Topper (1954). Vader van 

actrice Tisha Sterling.

Arthur Widmer
92, LOS ANGELES, 28 MEI, 
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Amerikaans ontwikkelaar van spe-
cial effects, ontving dit jaar speciale 

blue 
screen-methode, die hij voor het 
eerst gebruikte bij Warner Bros. in 

procédé bekend als ultra violet tra-
velling matte en de bekendste toe-
passing is die van een weerman die 
naar een geprojecteerde kaart staat 
te wijzen, zonder dat hij zelf iets ziet. 
Eerste filmtoepassing was te zien in 
The Old Man and the Sea (John Stur-
ges, 1958), in Nederland vormde het 
de basis van vrijwel elk shot in Pin-
keltje (Harrie Geelen, 1978). Widmer 
werkte ook voor Kodak aan het 
Manhattan Project (de ontwikkeling 
van een atoombom) en na 1964 voor 
de optische afdeling van Universal.

Friso Wiegersma
80, AMSTERDAM, 5 JUNI, 

LYMFEKLIERKANKER

Nederlands kunstschilder, decor- 
en kostuumontwerper en tekstdich-
ter, soms onder het pseudoniem 
Hugo Verhage. Zoon van de excen-
trieke dorpsarts-kunstenaar Hen-
drik Wiegersma (1891-1969) uit het 
Brabantse Deurne, die model stond 

voor zowel Anton Coolens roman 
Dorp aan de rivier (verfilmd met de-
cors en kostuums van Wiegersma; 
Fons Rademakers, 1958) als Toon 
Kortooms’ roman Help! De dokter 
verzuipt (ook verfilmd; Nikolai van 
der Heyde, 1974). De rol van Coolens 
dokter Van Taeke, waarin ook ele-
menten zijn verwerkt uit de biogra-
fie van Friso’s grootvader Jacob 

Wiegersma (huisarts te Lith aan de 
Maas), werd gespeeld door Max 
Croiset; de dokter in Help de dokter 
verzuipt! door diens zoon Jules 
Croiset. Friso Wiegersma verwerk-
te zijn jeugdherinneringen ook in de 
vertaling van Jean Ferrats chanson 
La montagne, dat Wiegersma’s le-
venspartner Wim Sonneveld zong 
als Het dorp. Schreef ook de tekst 
bij Ruud Bos’ muziek voor het klas-
siekste Nederlandse filmliedje, Tel-
kens weer, gezongen door Willeke 
Alberti in Rooie Sien (Frans Weisz, 
1975). Art-director van films als 
Makkers staakt uw wild geraas 
(Rademakers, 1960), De zaak M.P. 
(Bert Haanstra, 1960), Het mes 
(Rademakers, 1961), Als twee drup-
pels water (Rademakers, 1963) en 
De dans van de reiger (Rademakers, 

Art Hackney het scenario en alleen 
de teksten van vier originele liedjes 
in Sonnevelds filmflop Op de Hol-
landse toer (Harry Booth, 1973). Te 
zien in de documentaireserie Alle-
maal theater (2003). Getrouwd met 
kleinkunstenaar-acteur Hans van 

der Woude.

Zondag 27 augustus om 16.00 uur presenteert 
het Filmmuseum Vondelpark in Amsterdam een 
vertoning van Het Schimmenrijk, een live-versie 
van deze rubriek. Met trailers, korte films, frag-
menten en verrassingen, waaronder een hoofd-
film en ander beeldmateriaal uit het archief van 
het Filmmuseum.

Vincent Sherman met ster Bette Davis op de 
set van 'Mr. Skeffington'  (1944)

Max Croiset in 'Dorp aan de rivier' (Fons 
Rademakers, 1958), decors en costumes: 
Friso Wiegersma

In de zwarte komedie Little Shop of Horrors 
(Roger Corman, 1960) kweekt een jongeman 
een eigenaardig plantje, dat hem aanvanke-
lijk gelukkig stemt maar al snel uitgroeit tot 
een onverzadigbaar vleesetend monster dat 
hem met de zanikende kreet ‘Feed me!’ aan-
zet tot moord en ten slotte de kweker zelf 
verzwelgt. 
De afgelopen jaren is mij herhaaldelijk 
gevraagd waarom ik nog altijd niet aan de 
dvd-speler was; een must voor iedere film-
liefhebber. Gebruiksvriendelijk, verbluffende 
weergave en bovendien staan er allerlei 
leuke extraatjes op zo’n schijfje. Een wereld 
opent zich. 
Die mocht wat mij betreft gesloten blijven. Ik 
had me al eens lelijk aan een soortgelijke 
steen gestoten. Midden jaren tachtig gonsde 
het in audiokringen van de nieuwe marktver-
overende sensatie, de cd. De verpakking was 
armoedig vergeleken met die van zijn voor-
ganger, de elpee, en de doorsneeprijs van een 
geluidsdrager verdubbelde in één klap, maar 
de meeste muziekliefhebbers waren enthou-
siast. Dit was iets voor de eeuwigheid. 
Gebruiksvriendelijk, verbluffende weergave 
en (bij de lucratieve heruitgave van oud 
werk) interessante bonustracks. Die eeuwig-
heid bleek van korte duur, al was de cd in 
sommige opzichten zeker een verbetering.

Oor
Als voorhoedefiguur van het consumentari-
aat had ik al gauw zo’n apparaat m’n stu-
dentenkamertje ingesleept. Met de aanschaf 
van de schijfjes bleef ik terughoudend. De 
platenindustrie zou mij geen oor aannaaien. 
Die cd-speler wilde ik uitsluitend gebruiken 
voor vlekkeloze opnames: huren van de 
fonotheek en lenen van vrienden, en vervol-
gens met toegewijde precisie cassettebandjes 
ineenknutselen van tweemaal vijfenveertig 
minuten. 
Toch kon ik niet voorkomen dat er langzaam 
maar zeker enkele originele cd’s binnenslo-
pen. Hoewel ik die aanvankelijk als vervui-
ling beschouwde, ging er op den duur een 

onweerstaanbare verleidingskracht van uit. 
Voor m’n verjaardag kreeg ik Past Masters, 
volume 2 van The Beatles. Daar ontbrak iets, 
knaagde het, want wie B heeft moet ook A 
hebben. Dus voelde ik me genoodzaakt Past 
Masters, volume 1 te kopen. Omdat ik num-
mers van die verzamelaar als vulmateriaal 
had gebruikt op het bandje With The Beatles 
/ Beatles For Sale, kocht ik ook van die 
albums de cd-versie, ‘ter sanering van het 
bandjesbestand’. Helaas waren dat mindere 
albums binnen het Beatles-oeuvre, dus voel-
de ik me gedwongen Please Please Me en A 
Hard Day’s Night erbij te kopen, ‘om het kwa-
liteitspeil in balans te brengen’. Waarna ik de 
negen overige Beatles-albums moest inslaan, 
‘om het rijtje compleet te maken’. En dan 
zitten we pas bij de B.

Wensen
Elke vervulde wens genereerde minstens 
twee nieuwe wensen. Soms leek het Gesamt-
kunstwerk van de cd-verzameling zijn vol-
tooiing te naderen, maar steeds schoof het 
eindpunt plagerig verder weg. Toen ik veer-
tig cd’s had en er in één klap vier bijkocht 
was ik eventjes blij. Toen ik driehonderd cd’s 
had, kon ik die graad van vreugde pas berei-
ken met dertig nieuwe aanwinsten. Wekelijks 
maakte ik een ronde langs de beste platenza-
ken van de stad. Waar ik veel vertrouwde 
gezichten tegenkwam, de blik op oneindig. 
Slaven van de muziekindustrie. 
Die cassettebandjes, die je elk gewenst 
moment kon wissen, hadden een ongedwon-
gen vergankelijk karakter. Cd’s daarentegen 
ketenden me aan de materie. Ik beschouwde 
die wand cd-ruggetjes als de bouwstenen van 
mijn persoonlijkheid, die moest blijven groei-
en. Het cassettedeck dankte ik nog niet hele-
maal af, maar als een cassettebandje beviel, 
moest ik de muziek per se op schijf hebben. 
Het zogenaamd illegaal kopiëren wakkerde 
de kooplust alleen maar aan. 
Het keerpunt kwam een jaar of wat geleden. 
Een drogisterijketen bracht de complete Bach 
uit, 165 cd’s voor 399 gulden. Door die ont-

moedigende overvloed werd het fysieke bezit 
van het ding-op-zich ineens ondergeschikt 
aan het eigenlijke gebruik, de concrete luis-
terervaring. Ik dumpte de helft van m’n col-
lectie voor eentiende van de oorspronkelijke 
nieuwprijs bij de platenhandel. De week erop 
pronkten mijn afgedankte bezittingen voor 
de helft van die nieuwprijs in de tweede-
handsetalage.

Bodemloos
De komst van de dvd geeft me – vergeef me 
de woordspeling – een pijnlijk déjà vu. Weer 
de illusie van onverslijtbaarheid, weer de 
noodzaak een bodemloze basisvoorraad aan 
te leggen. Terwijl het kunstwerk bij elke her-
haling onherroepelijk slijt, in de perceptie, 
en de horizon nooit dichterbij komt. 
Dankzij alert opnemen van televisie beschik 

ik over genoeg videobanden om een jaar 
lang driemaal per week een boeiende double 
bill te programmeren. Zo heb ik de oude Lit-
tle Shop of Horrors keurig op één band met 
de remake van Frank Oz uit 1986. Dus waar-
om happen naar een opgelegde behoefte? 
Waarom zwichten voor de dictatuur van het 
consumentisme? 
Toen echter op een donkere decemberdag 
een supermarkt voor nog geen vijftig euro 
dvd-spelers (regiovrij) op de pallet had staan, 
paste zo’n rank apparaatje nog wel in de 
boodschappentas. Als ik die uitsluitend ga 
voeden met tijdelijk ter beschikking gestelde 
dvd’s is er niks aan de hand, redeneerde ik. 
Enkele dagen later werd ik bij de detailhan-
del toegegrijnsd door aanlokkelijk geprijsde 
dvd’s van A Hard Day’s Night en Magical Mys-
tery Tour. !
Paul van de Graaf

CASSETTE VIDEO LP CD DVD

IK DUMPTE DE HELFT VAN M’N 
COLLECTIE VOOR EENTIENDE VAN DE 
OORSPRONKELIJKE NIEUWPRIJS BIJ 
DE PLATENHANDEL

VERZADIGD DE VERZAMELAAR
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MEEDOEN
Via mijn begeleider van de Stichting ter Bevordering van de Vrolijk-
heid, heb ik gehoord over theoneminutesjr workshop die in Amsterdam 
zou plaatsvinden. Ik wilde meteen meedoen, omdat ik dacht dat het 
een mooie kans was om te laten zien hoe goed ik kan dansen en voor 
de gezelligheid. Sinds twee jaar ben ik in Nederland en ik ben met mijn 
moeder, stiefvader, mijn broer en twee zusjes gekomen, omdat er in 
Tsjetsjenië oorlog was. Ik mis mijn land, maar kan niet terug. In Neder-
land voel ik me veilig. Ik hoop dat ik mag blijven, omdat ik gewend 
ben geraakt aan mijn leven hier en ik veel vrienden heb gemaakt. Op 
dit moment zit ik in de tweede klas van de Mavo en ik heb binnen vier 
maanden Nederlands geleerd. Het is een makkelijke taal.

CONCEPT
Op donderdag 1 juni ben ik uit Alkmaar vertrokken naar Amsterdam 
om mee te doen aan de vierdaagse workshop. Op het Centraal Station 
heb ik de andere deelnemers ontmoet. Ik kende niemand en kwam er 
snel achter dat ik het enige meisje was dat meedeed aan de workshop, 
maar ik vond dat niet erg omdat de jongens allemaal aardig waren. Bij 
mijn AZC zijn er vooral families uit Irak en Iran, ik vond het interes-
sant om jongeren te ontmoeten uit andere landen, zoals uit Bosnië, 
Rwanda, Afghanistan en Angola. De avond begon met een gezellig 
diner in een Italiaans restaurant en een welkomstfeestje. 
De volgende dag moesten we om 10:00 uur verzamelen voor de hostel 
en naar het E-Motive gebouw lopen waar de workshop plaats zou vin-
den. De workshop begon met een introductie van het eenminutencon-
cept en al snel moesten wij zelf bedenken over wat wij in onze film-
pjes van zestig seconden wilden vertellen. De opdracht was om een 
zelfportret te maken. Hier moest ik best lang over nadenken. Maar uit-
eindelijk vond ik de opdracht niet moeilijk omdat dansen mijn grote 
passie is en daar moest mijn filmpje over gaan. 
Sinds mijn veertiende volg ik muziekclips op televisie en doe ik pasjes 
na, zo heb ik leren dansen. Ik ben gek op hiphop, buikdansen en 
streetdance. Toen ik nog in Rusland woonde heb ik ook ongeveer een 

jaar op een dansschool gezeten, maar uiteindelijk heb ik veel meer uit 
mezelf geleerd. 

MUZIEK
Voor mijn filmpje heb ik de hele dag voor de spiegel geoefend en ver-
schillende dansstijlen uitgeprobeerd. Amadou, een deelnemer uit 
Niger, heeft me geïnterviewd en mij vragen gesteld over mijn liefde 
voor dansen en wat dansen precies voor mij betekent. Op het AZC in 
Alkmaar ben ik vrijwilligster en geef ik dansles aan jongeren van elf 
en twaalf. Ik leer ze twee keer per week streetdance en dat vind ik 
hartstikke leuk. Ik kan mijn emoties uiten tijdens het dansen en op de 
dansvloer voel ik mij vrij. Als ik dans dan ben ik in mijn eigen wereld 
en concentreer ik me alleen op de pasjes. Ik zie niks, voel alleen maar 
de muziek. 
Na flink geoefend te hebben, hebben we mijn filmpje uiteindelijk 
opgenomen en was het klaar om gemonteerd te worden. Met behulp 
van een van de docenten heb ik besloten dat het mooi zou zijn om de 
verschillende dansstijlen in verschillende snelheden te laten zien. Ook 
hoor je nog stukjes over hoe ik praat over mijn danspassie. Ik ben blij 
met mijn video, maar had er naar mijn gevoel meer tijd in kunnen ste-
ken om het mooier te maken. 

DROOM
Ik vond het leuk om samen te werken met de andere deelnemers en 
hun te helpen met hun filmpjes. Het opnemen van de filmpjes vond ik 
het leukst. Ik heb gedanst in een paar andere video’s die muziekclips 
zijn geworden. Tijdens de workshop heb ik meer vertrouwen gekregen 
om voor de camera te staan en meer zekerheid over mijn danscapaci-
teiten. Mijn grote droom is om beroemd en bekend te worden in de 
danswereld. Ik denk dat het makkelijker is om in Nederland beroemd 
te worden dan in Tsjetsjenië, omdat je in Tsjetsjenië heel goede con-
tacten moet hebben wil je het ver schoppen en veel geld moet hebben 
om het te maken. Ik hoop dat mensen mijn filmpje mooi vinden.

In het pinksterweekend werd een vijfdaagse 
‘the oneminutesjr workshop’ gehouden 
in Amsterdam. Achttien jongeren uit 
asielzoekerscentra deden mee en maakten 
filmpjes van een minuut. Tina Alkaeva uit 
Tsjetsjenië was het enige meisje. Zij maakte 
een filmpje over haar danspassie. Amadou 
Soleman uit Niger baseerde zijn filmpje op de 
belangrijke rol van zijn allereerste agenda.

DAGBOEK TINA ALKAEVA & AMADOU SOLEMAN

Tina Alkaeva

  DROMEN
    OVER DANS EN FILMMAKEN
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AGENDA
Het idee dat ik wil laten zien is welke belangrijke rol mijn agenda 
speelt in mijn leven. Ik ben Afrikaans, ik kom uit Niger, ik ben eenen-
twintig jaar en ik ben vijf jaar in Nederland. Pas vorig jaar heb ik een 
agenda gekregen. Ik vind mijn agenda geweldig en handig. Het heeft 
ook te maken met plannen en hoe druk het is in Nederland. Hier is 
rijkdom en daarom hebben mensen altijd iets te doen. Je kan bijvoor-
beeld naar school. In Niger vaak niet. Er is geen subsidie voor work-
shops. In Niger denk je als je wakker wordt: hoe kan ik vijf euro krij-
gen om te eten. Geen werk, geen geld, geen activiteiten. In Niger zat 
ik op school. Mijn moeder kookte het eten en mijn vader werkte op 
het land.
Voordat ik een agenda had, vergat ik heel veel afspraken. Ik lette niet 
op tijd en op tijd komen lukte vaak niet omdat ik de tijd vergeten 
was. Ik deed een keer mee aan een theaterstuk en iemand was drie 
kwartier te laat. Wij waren toen boos en dat was niet fijn. Als je je niet 
aan afspraken houdt, wordt het moeilijk voor mensen om jou te ver-
trouwen. Dan krijgen de andere mensen stress en dat is niet netjes. Ik 
heb mijn agenda van Bernadette gekregen. Ik woon bij haar, zij is 
kunsttherapeut. Zij had het gevoel dat ik zonder ritme leefde. Met 
agenda kon ik een eigen ritme en een eigen leven opbouwen. Ik kon 
de tijden van mijn vrijwilligerswerk niet onthouden en toen ik een 
agenda had wel.
 
TEAM
Gistermiddag heb ik in het centrum van Amsterdam mensen geïnter-
viewd op straat over hun dagelijks leven met agenda. Ze vertelden hoe 
belangrijk hun agenda voor hen is, hoe zij de agenda gebruiken en 
waar zij hem bewaren. Ik ben erachter gekomen dat ongeveer 75 tot 
80 procent van de mensen leeft met agenda. Toen wij begonnen was 
het best moeilijk. Omdat veel mensen in de stad niet mee wilden wer-
ken aan de interviews. Ze zeiden dat ze niets te maken wilden hebben 
met de camera. Ze vertrouwden het niet. Elke keer probeerden we uit 
te leggen wat de workshops waren, wat we ermee gingen doen en hoe 
belangrijk het is. In totaal hebben tien mensen op straat meegewerkt.
Wat ik het leukst vond, was werken met een groep waar iedereen zijn 
eigen ideeën had. We konden elkaars ideeën ook gebruiken. Wanneer 
iets onduidelijk of moeilijk was, kon iemand uit de groep helpen. Dat 
was gezellig. We waren een team van drie personen. Eén nam de came-
ra mee, één de microfoon en ik had de vragen voor de interviews. Het 
ging geweldig. De interviews lijken niet op elkaar. Elke keer bedacht 
ik nieuwe vragen.

VERANTWOORDELIJKHEID
Ik heb ook eerder deelgenomen bij een project van de Dogtroep en 
toen mochten wij ook een film maken. Ik had er toen niet veel ver-

stand van. Ik heb nu twee mensen geholpen en dat vind ik geweldig. 
Ik voel een bepaalde verantwoordelijkheid, omdat ik een ander wil 
helpen bij zijn film. Het moet goed worden. Ik vond dat de begeleiders 
het heel druk hadden met ons helpen. Ze hadden maar tien minuten 
pauze. Ik heb het gevoel dat zij elke film belangrijk vinden. Ze zeggen 
niet dat iets niet goed is, maar ze zeggen: ‘Het is goed, maar als je het 
anders doet kan het nog beter zijn.’ Wauw, toppie!
Het knippen en plakken vind ik heel leuk. Het is altijd mijn droom 
geweest om mijn eigen film te maken en zelf te verwerken achter de 
computer. Ik wil per se ongeveer drie maanden naar Niger gaan om de 
samenleving te filmen. Ik wil voelen dat ik alles heb gedaan aan de 
film. Ik ben nog niet klaar met ideeën verzamelen. In Afrika is er een 
filmfestival: FESPACO. Burkina Fasso wint bijna altijd. Zij laten zien 
hoe dingen werken in de Afrikaanse cultuur. Ik wil ook winnen met 
goede apparatuur: een laptop, goede camera’s, microfoons en vervoer.

RELAXED
De workshop was in Amsterdam. Op het Centraal Station is het heel 
druk en iedereen loopt een verschillende richting op. Ik heb gemerkt 
dat er heel veel hotels zijn. Je ziet altijd dat de straten druk zijn. Op 
werkdagen en in het weekend is het druk op straat. Elke tien meter 
een andere taal. 
Ons hotel was geweldig, want er was een disco beneden. Het was voor 
ons en het was relaxed. De bedden waren prima. De groep was grappig. 
Heel veel jongens zijn grappig en iedereen komt met leuke verhalen 
en iedereen geniet ervan. ’s Avonds hebben we samen gerelaxed. We 
hebben geen ruzie gemaakt. Ik hoop dat mijn eigen film een succes 
wordt en dat ik nog eens zo’n kans krijg. !

Agenda, Nederland 2006 regie en scenario Amadou Soleman duur 1’
Dans, Nederland 2006 regie en scenario Tina Alkaeva camera Amadou Soleman duur 1’

Theoneminutesjr
Theoneminutesjr is een initiatief van de European Cultural Foundation, Unicef en het Sandberg 
Instituut die in 2002 het theoneminutesjr-netwerk hebben opgericht. De filmpjes worden gemaakt 
door jongeren tussen twaalf en twintig jaar van overal ter wereld. Doel van het theoneminutesjr-
netwerk is om jongeren wereldwijd de kans te bieden zich uit te drukken over wat hen bezighoudt 
en hen een platform te bieden waar hun ‘stem’ gezien kan worden door een breed en divers 
publiek.  Regelmatig worden theoneminutesjr-workshops georganiseerd, waarbij de jongeren 
door videokunstenaars van het Sandberg Instituut worden begeleid in het maken van de filmpjes. 
Alles, van camera tot montage, wordt door de jongeren zelf gedaan. De workshop van 1 t/m 5 juni 
in Amsterdam richtte zich speciaal op jongeren die in Nederlandse asielzoekerscentra verblijven. 

De filmpjes van de workshop van 1-5 juni 2006 zijn te zien op de website: www.theoneminutesjr.
org. In november worden in Paradiso in Amsterdam de beste theoneminutesjr-video’s van dit jaar 
gekozen. Genomineerde filmpjes zijn te zien van 16 t/m 19 november. Meer informatie op www.
theoneminutesjr.org. 

Een selectie van de filmpjes van de workshop van 1-5 juni 2006 is eveneens te zien tijdens het IDFA 

karakter hebben is het documentairefestival een samenwerking aangegaan met het oneminu-
tesjr-netwerk. Doel is de ontwikkeling te ondersteunen van de eigen creativeit van jongeren en 
van hun vermogen zich in beeld en geluid uit te drukken. Meer informatie over theoneminutesjr bij 
IDFA zal binnenkort te vinden zijn op de IDFA-site voor scholieren en docenten: www.docschool.nl.

Met bijzondere dank aan Raya Ribbius en Tommi Laitio van ECF en aan de medewerkers van de 
Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid die de workshop van 1-5 juni coördineerden.

Amadou Soleman

Dit jaar is Robert de Niro het onderwerp van 
het zomerprogramma van het Filmmuseum in 
Amsterdam. Artikelen die over hem zijn ver-
schenen roemen immer zijn kwaliteit te ver-
dwijnen in een rol, volledig te transformeren 
tot iemand anders. De onderkop bij een artikel 
over het retrospectief in Zine, het programma-
blad van het Filmmuseum, luidt: ‘Robert de 
Niro cijfert zichzelf weg’. De Niro staat welbe-
wust in de traditie van de Method-actor, die 
als hoofddoel heeft ‘in’ een karakter te gera-
ken. Dat die acteerstijl, hoe naturalistisch en 
spontaan bedoeld ook, uiteindelijk even gesti-
leerd of gedateerd is als de klassieke Holly-
wood-acteerstijl is een van zijn paradoxen.
Een andere paradox die aan De Niro hangt, is 

de spanning tussen het zijn of belichamen van 
iemand anders en het ondertussen altijd door-
schemerende feit dat hij een Ster is. We zien 
toch eerst voornamelijk De Niro, en dan pas 
Jake La Motta of Travis Bickle – twee van zijn 
beroemdste rollen. Hij heeft ook, zoals het 
een echte ster betaamt, een star-persona die 
voornamelijk is bepaald door de rollen die hij 
in de jaren zeventig speelde. Het aantal obses-
sieve en aan het psychotische grenzende rol-
len is groot. Deze worden nog steeds het beste 
vertegenwoordigd door de films die hij maakte 
met Martin Scorsese. De paranoïde en geweld-
dadige ‘verlosser’ in Taxi Driver (1976), de 
onaangename man die zijn vrouw domineert 
in New York, New York (1977), de door roem en 

talkshowhost Jerry Lewis geobsedeerde 
Rupert Pupkin in The King of Comedy (1983), 
de ziekelijk jaloerse Jake La Motta in Raging 
Bull (1980) en de gewelddadige maffiaman in 
GoodFellas (1990): het zijn allemaal rollen 
waarin (bedreigde) mannelijkheid een grote 
rol speelt, en dan zwijgen we nog over de 
remake van Cape Fear (1991), bijna een paro-
die op zijn eigen imago als psychopatenac-
teur. Geen wonder dat hij wel eens in kome-
dies wil spelen. Zo is zijn carrière weer rond: 
in twee vroege Brian de Palma-films, Greetings 
(1968) en Hi, Mom! (1970), valt er ook al veel 
te lachen om en met Bobby. Gemaakt toen hij 
nog niet het kruis van het sterrendom droeg.
André Waardenburg

Programma Robert de Niro. Tot en met 30 augustus in het Filmmuseum Vondelpark, Amsterdam. 
Een deel van het dertig titels omvattende retrospectief is in een aantal andere filmhuizen te zien. 
Informatie: www.filmmuseum.nl

Raging Bull



Ken Loach’ onverwachte Gouden Palm-winnaar over 
de beginjaren van de IRA (Irish Republican Army), vanaf 
1920, valt ruwweg in drie delen uiteen. In het eerste deel 
krijgt de kijker een stevige haat gevoed voor de Engelse 
machthebbers, zonder uitzondering geportretteerd als 
moordende en martelende monsters, zo eendimensio-
naal kwaadaardig als de Storm Troopers uit Star Wars 
(George Lucas, 1977-2006). Die mogen uiteraard omge-
legd worden door de leden van de prille IRA, zelf stuk 
voor stuk voorzien van een gouden hartje en een treurig 
levensverhaal. Het tweede, meest interessante deel 
toont de groeiende strijd in de IRA tussen de rekkelijken 
en preciezen. De eerste groep is bereid een verdrag 
te tekenen met de Engelse regering over vergaande 
autonomie (The Irish Free State), de tweede ziet dat als 
verraad aan de gevallen martelaren. De film nuanceert 
hier zijn zwart-witbenadering met één tint grijs, maar 
de spannende discussies over doel en wezen van het 
verzet duren te kort en blijven aan de oppervlakte van 
de morele vraagstukken. In het derde deel wordt de 
aandacht voor deze innerlijke strijd teruggebracht tot 
twee Ierse broers (onder wie de aanstormende A-ster 
Cillian Murphy, de travestiet in Neil Jordans Breakfast 
on Pluto, 2005), die van strijdkameraden in tegenstan-
ders veranderen. Omdat de karakters pionnen van 
Loach’ geschiedschrijving blijven, met nauwelijks psy-
chologische diepte, blijft dit deel steken in melodrama.
De acteerprestaties en de cinematografie zijn zo indruk-

wekkend als we van Loach gewend zijn. Wanneer de 
arme boerenjongens door het vale Ierse heuvelland-
schap lopen kun je het opdwarrelende stof bijna proe-
ven. Maar de vorm redt de inhoud niet. Historici mogen 
uitmaken of en in hoeverre Loach de geschiedenis 
geweld heeft aangedaan. Misschien wel helemaal niet. 
Maar door de middelen van propaganda en melodrama 
in te zetten, heeft hij de schijn tegen. Kees Driessen

Duitsland/Italië/Spanje/Frankrijk/Ierland/Verenigd Koninkrijk 2006 regie 
Ken Loach scenario Paul Laverty camera Barry Ackroyd montage Jonathan 
Morris geluid Ray Beckett muziek George Fenton production design Fergus 
Clegg productie Rebecca O’Brien distributie A-Film duur 127’ met Cillian 
Murphy, Padraic Delaney, Liam Cunningham, Gerard Kearney, William 
Ruane, Roger Allam, Frank Bourke, Fergus Burke, Antony Byrne, Denis 
Conway, John Crean, Máirtín de Cógáin, Orla Fitzgerald

Cars Insecten, speelgoed, visjes: in de wereld van 
Pixar zijn het allemaal emotionele wezens met commu-
nicatieve vaardigheden op zoek naar acceptatie. Met 
Cars diende een nieuwe uitdaging zich aan: hoe voorzie je 
fabrieksconstructies van charisma? In de eeuwige zoek-
tocht naar originaliteit leek de animatiestudio af te steve-
nen op een eerste uitglijder. Niets is minder waar. Pixar 
schraapte de suikerlaagjes van de conventionele anima-
tiefilm en verruilde die voor een scherpe kijk op de 
moderne wereld. De onlangs met Disney gefuseerde 
studio giet humor en ontroering in een nieuwe vorm, die 
niet het gevoel geeft een cursus normen en waarden 
door de strot te duwen.
Lightning McQueen is een arrogante racewagen op weg 
naar een finalewedstrijd. Dan valt zijn vrachtwagen echter 
in slaap (jawel) en belandt hij in een spookstadje. Daar 
smelt hij voor de warmte die de bewoners uitstralen en 
trekt hij zich hun lot aan. Porsche Sally vertelt dat Route 66 
vroeger een fenomeen was vanwege de vele kronkels 
door het fraaie woestijngebied, maar dat hij nu is vervan-

gen door een rechte tweebaansweg. Het scheelt tien 
minuten tijd. ‘Haast’ heeft volgens Sally de mogelijkheid 
tot genieten verdrongen. Het is de typische kracht van 
Pixar deze gedachte zonder bombast op te dienen. Er zijn 
meer slimme vondsten. Het complete universum in Cars 
bestaat uit automobielen (ook insecten hebben wielen) en 
daaraan zijn satirische elementen toegevoegd. Een Volks-
wagenbusje is een oude hippie en een stel SUV’s vindt 
zichzelf te goed voor een onderhoudsbeurt ‘in zo’n verval-
len gat’. Kleine, subtiele bewegingen geven de verschil-
lende karren wel degelijk uitdrukkingskracht. Hoe een 
Mercedes zich ’s ochtends overtuigend uitrekt en gaapt is 
daar een knap voorbeeld van. En zo komt dankzij het ver-
nuft van Pixar zelfs een wereld die compleet uit blik 
bestaat, wonderlijk tot leven. Gudo Tienhooven

Verenigde Staten 2006 regie John Lasseter en Joe Ranft scenario Dan 
Fogelman en Robert L. Baird montage Ken Schretzmann muziek Randy 
Newman productie Darla K. Anderson en Thomas Porter distributie Buena 
Vista duur 116’ stemmen Owen Wilson, Paul Newman, Bonnie Hunt, Larry 
The Cable Guy, Cheech Marin, Tony Shalhoub, Michael Keaton

Romanzo criminale
Niemand is echt sympathiek of zelfs 
maar fascinerend in Romanzo crimina-
le. Niet zoals veel Italiaanse maffioso 
dat waren in de Godfather-films van 
Francis Ford Coppola (1972-1990) of in 
Scorsese’s Goodfellas (1990). Regisseur 
Michele Placido doet wel een snelle 
poging, door zijn film te beginnen met 
enkele onschuldige jeugdherinneringen 
van de latere leden van de beruchte 
‘Banda delle Magliana’ (die echt bestaan 
heeft). Als silhouetten drentelen de dan 
nog onscheidbare vrienden in slowmo-
tion tegen de ondergaande zon langs de 
kustlijn. Dan snel weer door, want het 
scenario van Stefano Rulli en Sandro 
Petraglia (ook verantwoordelijk voor La 
meglio gioventú, Marco Tullio Giordana, 
2003) zit propvol. Met behulp van Gian-
carlo de Cataldo, auteur van de gelijk-
namige roman, moest de volledige 
kroniek behandeld worden; alle hoofd-
personen en alle andere pionnetjes tot 
ze de laatste adem hebben uitgeblazen. 
We zien ze in ogenschijnlijke naïviteit 
beginnen aan het voornemen om Rome 
compleet in handen te krijgen. Het stel-

letje ongeregeld kwam een heel eind 
dankzij pacten met criminele milieus, 
handel in drugs en makkelijk om te 
kopen bobo’s uit de politiek. De sugges-
tie dat in de late jaren zeventig en begin 
jaren tachtig inderdaad raakvlakken 
waren tussen gangsterterrorisme en de 
overheid zou overigens nog wel eens tot 
een pittige discussie kunnen leiden. Dat 
de vrienden het criminele instinct beter 
leren ontwikkelen dan de moraal leidt 
onherroepelijk naar het trefwoord waar 
dit genre altijd zo goed mee uit de voe-
ten kan: verraad. Romanzo criminale 
begint zelfverzekerd, dynamisch en 
intrigerend, maar blijkt halverwege 
ineens een film met een overdosis aan 
pretenties die te veel vraagt van de 
kijker. Zo verlaten we de bioscoop met 
een opgeblazen gevoel, alsof we de drie 
episodes van La meglio gioventú opge-
diend hebben gekregen in de helft van 
de tijd. Gudo Tienhooven

Italië/Frankrijk/Verenigd Koninkrijk 2005  
regie Michele Placido scenario Stefano Rulli en 
Sandro Petraglia camera Luca Bigazzi montage 
Esmeralda Calabria production design Paolo 
Comencini muziek Paolo Buonvino productie Marco 
Chimenz, Fabio Conversi, Terence S. Potter en Bruno 
Ridolfi distributie A-Film duur 152’ met Kim Rossi 
Stuart, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, 
Jasmine Trinca

Dieren en baby’s
Laten we eenvoudig beginnen. Baby’s 
vallen en kotsen voornamelijk. Dieren-
virals draaien vooral om katten, die 
schrikken en vallen, met honden als 
goede tweede. Een top-viral bleek het 
(gemanipuleerde) filmpje van een 
pinguïn die een andere pinguïn in een 
wak laat struikelen.

Celebrities
Bij celebs gaat het in eerste instantie 
om naakt. Sinds Janet Jacksons live 
optreden tijdens de Super Bowl, waar 
zanger Justin Timberlake een van haar 
borsten ontblootte, behoort de term 
wardrobe malfunction tot nerdspeak. 
Ook de zogenoemde nip(ple) slip is 
populair, inclusief de discussie of iets 
het wel of niet was (toch een schaduw-
vlekje?). In tweede instantie (qua aan-
tallen, niet qua populariteit) draaien de 
celeb-virals om seks. Pamela Ander-
son begon ermee: het al dan niet 
expres lekken van expliciete home-
video-opnamen van eigen seks. Paris 
Hilton dankt er haar hele carrière aan 
(dankzij haar home-porno One Night in 
Paris). Een bescheiden derde categorie 
vormt wangedrag (een acteur die fuck 
roept achter de schermen, Schwarze-
negger die een jointje rookt, Vin Diesel 
Breakdancing).

Leiders
Een subcategorie van celebs vormen 
de leiders. Met Bush zonder concur-
rent bovenaan de lijst (zie het oude 
filmpje waarop hij ladderzat op een 
bruiloft wordt geïnterviewd), maar let 
ook op de politieke virals van het 
Nederlandse Buro Renkema. En ver-
geet Bill Gates niet, of Steve Ballmer 
die zich aanstelt als een Big Fat Idiot 
(de naam van de viral).
Gelukkig hebben ook good guys hun 
virals: het fragment waarin de komi-
sche talkshowhost Jon Stewart de 

presentatoren van het CNN-program-
ma Crossfire fileerde werd, tegen de 
hoofdstroom van de Amerikaanse 
media in, een megasucces en vormde 
zelfs expliciet de aanleiding voor Ifilm 
zich voortaan op hun viral video-afde-
ling te concentreren. Ook de snoeihar-
de stand-up toespraak van de verwante 
komiek Stephen Colbert tijdens het 
jaarlijkse persdiner met Bush werd 
grotendeels genegeerd door de main-
stream media (ook in Nederland), maar 
bejubeld op internet.

Parodieën
Parodieën teren op de (cult)roem van 
hun onderwerp. Dankbaarste doelwit-
ten zijn ongetwijfeld Star Wars (George 
Lucas, 1977-2005) en The Matrix (Andy 
& Larry Wachowski, 1999-2003). Denk 
aan de Lost Star Wars Scene, waarin 
een paaldanseres in een holografische 
boodschap de plaats inneemt van Prin-
cess Leia. De geboeide blikken van Luke 
Skywalker en Obi-wan Kenobi krijgen 
opeens een heel andere betekenis.
Recent werd ook het homocowboylief-
desdrama Brokeback Mountain meer-
malen geparodieerd (zie de internetru-
briek van Skrien 3, april 2006). Een 
andere internethit betrof een variant op 
de Mastercard-reclamecampagne 
‘Priceless’. Van Scott Quigley’s Inde-
cent Proposal (2003) werd zelfs een 
tijdlang gesuggereerd dat Mastercard 
hem zelf als viral had laten maken. Wat 
gezien het onderwerp (vragen of je 
vriendin je wil pijpen) nooit erg waar-
schijnlijk was. En niet zolang geleden 
leverde het viral-succes van een fake-
trailer voor Shining, die The Shining 
(Stanley Kubrick, 1980) dankzij een 
gewiekste montage van originele film-
beelden aanprees als een romantische 
komedie, de vijfentwintigjarige maker 
veel aandacht op vanuit Hollywood.
Tot de parodieën kunnen ook de haus-
se aan playbackclips gerekend wor-

den, sinds het succes van Numa Numa 
Dance (Gary Brolsma, 2004).

Sport
Een inkoppertje. Van prachtige goals 
tot grote bloopers. Mooie voorbeelden 
zijn de vogel die tijdens een Ameri-
kaanse honkbalwedstrijd uit de lucht 
gegooid wordt en tot veertjes verpul-
vert. Of de doelman die de bal in eigen 
goal gooit. Er is helaas ook een flinke 
overlap met de volgende categorie.

Ongelukken
Minder aangenaam om naar te kijken. 
De meeste ongelukken zijn van moto-
ren, fietsen en skateboards. Ook For-
mule 1-crashes doen het goed, net als 
voetballers die op het veld hun arm of 
been breken. Vaak gaat het om misluk-
te stunts, door vrienden getapet. Op de 
achtergrond hoor je meestal gelach. 
Zie de volgende categorie.

Jackass-klonen
Het MTV-programma, waarin een vast 
team extreme fysieke stunts uithaalt, 
waarschuwt Don’t try this at home. 
Maar dat werkt op pubers natuurlijk 
als een rode lap op een stier. Vooral 
mislukte pogingen om ergens vanaf te 
springen of iets in de fik te steken doen 
het goed als viral. Zijn de makers 
levensmoe, stoer of gewoon heel erg 
dom?

Censuur
Censuur maakt altijd nieuwsgierig. Van 
Janet Jacksons blote borst tijdens de 
Superbowl tot de originele, pre-911 
Spider-Man-trailer waarin de Twin 
Towers verwerkt waren: alles wat 
wordt verboden, weggesneden en 
teruggetrokken krijgt op internet meer 
aandacht dan het anders ooit zou heb-
ben gegenereerd. Je zou bijna denken 
dat ze het erom doen.

Cult
De meest waanzinnige filmpjes, die 
zich aan verdere definitie onttrekken. 
Neem de videoclip met David Hassel-
hoffs interpretatie van Hooked on a 
Feeling – het definitieve bewijs dat er 

zoiets bestaat als instant-cult. Belang-
rijkste subcategorie: ‘als het uit Japan 
komt, is het vreemd’.

(3D-)animatie
Vooral bij 3D-animatie roept state-of-
the-art enthousiasme op. Het eerste 
beroemde voorbeeld is de Dancing 
Baby (Ron Lussier, 1996) – een enorme 
hype die precies is wat het zegt. Ook de 
computergegenereerde DC10 in inter-
netlegende 405 (Bruce Branit en Jere-
my Hunt, 2001) valt hieronder. 

Seks, geweld en humor zijn meestal 
niet zozeer zelfstandige categorieën 
als wel de onderliggende bestaansre-
denen van viral videos in het algemeen. 
Dat neemt niet weg dat er op zich 
staande voorbeelden zijn. Zoals de 
dansende Mystery Booty die in 2005 het 
internet een tijdlang bezighield: de 
hype rond de ‘mooiste billen ter 
wereld’ maakte van de later ontdekte 
Argentijnse eigenaresse Keyra alsnog 
een beroemdheid. Wat geweld betreft 
zijn er veel gevechten als viral te vin-
den, zonder dat er nu eentje uitspringt. 
Ook executies vanuit oorlogsgebieden 
zijn voorhanden. In de categorie 
‘humor’, specifiek ‘kantoorhumor’ valt 
Bad Day (1997), een van de eerste 
virals, waarin een gefrustreerde man 
zijn computer tot puin slaat. Het bleek 
later geënsceneerd.
Daarnaast is in de Verenigde Staten het 
zeggen van ‘fuck’ ruimschoots reden 
voor een viral. Zie de Winnebago Man 
(2003). En er bestaat, hors categorie, 
een grote groep virals van gênant 
slechte dansjes.

 
Ifilm.com/viralvideo, waaronder 
.../collection/classics
Een uitstekend beginpunt.
www.ebaumsworld.com/movies.shtml
Vier hoofdgroepen: hilarisch, sport, cool (de beste 
categorie) en extreem (veel narigheid).
www.eatmail.tv
Behoorlijke best of onder archive
www.snuffx.com
Site vol gebroken benen en dronken vechtpartijen. 
U bent gewaarschuwd. De ergste filmpjes zijn alleen 
voor members.

samenstelling: Kees Driessen

Als aanvulling op het artikel over viral videos op pagina 38-39, een 
overzicht van de meest voorkomende vormen. De belangrijkste 
scheidslijn loopt tussen zelfgemaakt (home-videos en onafhan-
kelijke makers) en commercieel (reclames, trailers et cetera). 
Het eerste is het interessantst, het tweede komt het meeste voor 
– vooral als we televisiefragmenten meerekenen. Kees Driessen

Viral videos 
in soorten en maten

One Night in Paris

Schwarzenegger Dancing Baby

David Hasselhoff Janet Jackson en
Justin Timberlake
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Nog maar tien jaar geleden was 
Zuid-Korea een witte vlek op de 
cinematografische wereldkaart. Im 
Kwon-taek was de enige regisseur 
die enige bekendheid genoot buiten 
de eigen landsgrenzen, maar dat 
was het dan ook wel. Inmiddels 
geldt Zuid-Korea als een van de 
opwindendste filmproducerende 
landen met een solide industrie die 
zowel grootse blockbusters als 

intieme arthousefilms voortbrengt. 
Het Pusan International Film Festi-
val dat in 1996 zijn eerste editie 
beleefde, is uitgegroeid tot een van 
de belangrijkste filmfestivals van 
Azië, terwijl Hollywood-studio’s de 
remake-rechten van hits als My 
Sassy Girl (Yopki chok-in kunyo, 
2001) en A Tale of Two Sisters 
(Changhwa wa Horgryon, 2003) 
hebben verworven. Geen geringe 
prestatie voor een land dat op film-
gebied nooit een rol van betekenis 
heeft gespeeld. Ook de academi-
sche wereld heeft de Koreaanse 
filmcultuur ontdekt en na Im Kwon-
Taek: The Making of a Korean 
National Cinema (James en Kim, 
2002) is New Korean Cinema het 
tweede Engelstalige boek met 
academische essays dat gaat over 
de Koreaanse filmcultuur.

Stokpaardje
Het boek is onderverdeeld in drie 
secties waarvan de eerste, Forging 
a New Cinema, het interessantste 
is. In dit deel vind je antwoord op de 
voor de hand liggende vraag hoe 
het kan dat de Koreaanse filmindus-
trie zich in zo’n kort tijdsbestek 
heeft opgewerkt van onbeduidend 

tot toonaangevend. De andere twee 
delen, Generic Transformations en 
Social Change and Civil Society 
bestaan vrijwel volledig uit essays 
over specifieke films. De makke 
van dit soort essays is dat ze pas 
echt gaan leven als je de betreffen-
de films hebt gezien en dat is in dit 
geval lastig. Geen van de bespro-
ken films is in Nederland uitge-
bracht, terwijl ze ook niet allemaal 
op het filmfestival van Rotterdam te 
zien zijn geweest. Een ander 
bezwaar tegen een dergelijke aca-
demische essaybundel is dat de 
auteurs in uiteenlopende discipli-
nes werken en soms opzichtig hun 
eigen stokpaardje berijden. De 
uitkomst valt dan misschien wel 
onder een titel als New Korean 
Cinema te scharen, maar er wordt 
niet direct een verhelderend licht 
geworpen op kwesties die er voor 
de geïnteresseerde in de Zuid-
Koreaanse cinema toe doen. De 
lezer die in Soyoung Kims betoog 
Cine-mania or Cinephilia: Film 
Festivals and the Identity Question 
inzicht hoopt te krijgen in de rol die 
filmfestivals hebben gespeeld in de 
opkomst van de Koreaanse cinema, 
komt bedrogen uit. Het essay 
focust op sociale ontwikkelingen 
die (culturele) processen in gang 
hebben gezet, waar de verschillen-
de thematische festivals als het 
Women’s Film Festival, het Seoul 
Queer Film and Video Festival en 
het Human Rights Watch Film 
Festival een uiting van zijn. Het 
levert interessante inzichten op 
over de Zuid-Koreaanse maat-
schappij, maar niet direct over de 
rol die de festivals spelen bij het 
internationale succes van de Kore-
aanse film. Daarnaast bevat de 
bundel de onvermijdelijke essays 
die geschreven zijn vanuit een gen-
der-perspectief en vanuit de queer 
theory; niet direct de meest aan-
sprekende bijdragen. Filmhistori-
cus Mike Walsh heeft in dat ver-
band opgemerkt dat de meest 
interessante vraagstukken van de 
hedendaagse filmwetenschap 
betrekking hebben op de materiële 
condities waarin nationale cine-
ma’s functioneren. De traditionele 
hermeneutische benadering van 

individuele films waarin interpreta-
ties de boventoon voeren, heeft aan 
belang ingeboet.

Hyundai
Wat zijn dan die materiële condities 
waaronder de Zuid-Koreaanse 
filmindustrie tot bloei kon komen? 
Net als in andere succesvolle film-
producerende landen (Verenigde 
Staten, Frankrijk) is een actieve rol 
van zowel politiek als bedrijfsleven 
cruciaal gebleken. De politiek is 
jarenlang een obstakel gebleken 
om tot een gezonde bedrijfstak te 
komen, waarbij de kern van het 
beleid strenge censuur was. Tij-
dens de Japanse overheersing 
(1910-1945), de Koreaanse oorlog 
(1950-1953) en de daaropvolgende 
periode van de autoritaire militaire 
regimes (tot 1988) lag de filmindu-
strie aan de leiband van de autori-
teiten. De ommekeer kwam in 1994 
toen president Kim Young-sam een 
rapport onder ogen kreeg waaruit 
bleek dat Steven Spielberg’s Juras-
sic Park (1993) net zo veel geld had 
opgebracht als de firma Hyundai 
zou verdienen bij de verkoop van 
anderhalf miljoen auto’s. Een ver-
gelijking die indruk maakte, daar 
Hyundai het symbool was van de 
economische voorspoed in Zuid-
Korea. De high-tech media indu-
strie werd tot een strategische 
bedrijfstak uitgeroepen en het 
overheidsbeleid veranderde van 
controle naar ondersteuning. Er 
werden fondsen in het leven geroe-
pen, fiscale maatregelen genomen 
en beperkende wetten en regelin-
gen afgeschaft waardoor het mak-
kelijker werd films te produceren, 
te exporteren en internationale 
coproducties aan te gaan. Het 
bedrijfsleven, de zogenoemde 
chaebols, raakte geïnteresseerd in 
de filmindustrie na het enorme 
binnenlandse succes van Kim Ui-
sok’s komedie Marriage Story 
(Kyorhon iyagi, 1992). Financier 
Samsung deed goede zaken en al 
snel maakten bedrijven als Dae-
woo, LG en Hyundai hun entree in 
de filmwereld. Met een gunstig 
politiek klimaat en een grote hoe-
veelheid geld voorhanden, was het 
slechts een kwestie van tijd voor 

talenten zich aandienden die de 
Koreaanse cinema internationaal 
aanzien konden geven. In het voet-
spoor van de commerciële succes-
sen, kon namelijk ook de persoon-
lijke, kunstzinnige cinema van 
regisseurs als Hong Sang-soo en 
Kim Ki-duk tot wasdom komen.

Verkenning
New Korean Cinema geeft een 
verhelderende blik op de achter-
gronden van het opmerkelijke 
succes van de Zuid-Koreaanse 
filmindustrie. Tegelijkertijd doet 
het echter verlangen naar meer. 
Het boek concentreert zich op de 
periode vanaf begin jaren negentig 
waarin het land voor het eerst werd 
geregeerd door een democrati-
sche, liberale regering. Hoewel de 
New Wave van de jaren tachtig – de 
tijd van de grote studentendemon-
straties – wel wordt aangestipt, zou 
ik graag meer hebben willen weten 
over de invloed van die generatie 
politiek geïnspireerde filmmakers 
waarvan Jang Sun-woo (A Petal, 
1996) en Park Kwang-su (A Single 
Spark, 1996) de bekendsten zijn. 
Hetzelfde geldt voor het zogenaam-
de screen quota system, waarbij 
filmvertoners verplicht zijn om 
minstens 106 dagen per jaar Kore-
aanse films te vertonen: het wordt 
wel genoemd, maar er wordt niet 
echt op in gegaan, terwijl het toch 
een niet te onderschatten factor is 
voor de verklaring van het binnen-
landse succes van de filmindustrie. 
New Korean Cinema is een eerste 
academische verkenning van de 
ontwikkelingen die aan het succes 
van de Zuid-Koreaanse cinema ten 
grondslag hebben gelegen en het 
zal zeker niet de laatste zijn. Daar-
voor is de opkomst van dat land als 
filmproducerende natie te specta-
culair en de productie te divers. In 
Oost-Azië hebben Hollywood en 
Hongkong er een geduchte concur-
rent bij en op de internationale 
filmfestivals is de inbreng van Zuid-
Korea niet meer weg te denken.
Laurens van Laake

New Korean Cinema. Chi-Yun Shin en Julian 
Stringer (eds.). Edinburgh University Press, 
2005. 234 pagina’s. ISBN 0 7486 1852 X

New Korean Cinema

Het succes van de Koreaanse film

Wie vijf verfilmde toneelstukken van Tennes-
see Williams achter elkaar ziet, ontdekt al snel 
een aantal terugkerende thema’s in diens 
werk: de vlucht in fantasie of het geïdealiseer-
de verleden als het heden te confronterend is; 
de angst om ouder te worden; de angst om gek 
te worden of een zenuwinzinking te krijgen; 
leugenachtige illusies die mensen in stand 
houden; ‘geperverteerde’ seksualiteit (homo-
seksualiteit, seks met minderjarigen, betaalde 
seks); de keerzijde van de Amerikaanse droom 
die mensen doet geloven dat alles mogelijk is; 
en wat positiever: de al dan niet kortstondige 
band tussen mensen, de behoefte aan echt 
menselijk contact. 
Rauwe en controversiële thema’s die vaak leid-
den tot problemen met de Amerikaanse film-
keuring. Zo blijkt uit de documentaire Censor-
ship and Desire, een van de extra’s op de nieuwe 
dubbeldvd van A Streetcar Named Desire (1951). 
De verkrachting van Blanche Dubois door haar 
zwager Stanley Kowalski mocht bijvoorbeeld 
niet worden getoond en zelfs de muziek van Alex 
North moest op een plek veranderd worden. De 
zwoele saxofoons die de afdaling van Stella naar 
haar ‘bruut’ Stanley onderaan de trap begeleid-
den, werden vervangen door romantische viool-
klanken. Lust werd romantiek. De muziek van 
North was indertijd revolutionair door het 
gebruik van jazz in een score. Soundtrackprodu-
cent Robert Townson vertelt erover in North and 
the Music of the South. Strikt genomen is het 
geen jazz, omdat de muziek vooraf volledig door 
North was uitgeschreven. Instrumentarium, 
ritme en de blue notes refereren echter aan 
onvervalste jazz. De muziek is ook op zijn plaats: 
het verhaal speelt immers in de French Quarter 
van New Orleans, de geboortegrond van de jazz. 
Andere extra’s gaan over Marlon Brando, het 
toneelstuk op Broadway (in 1948 met een Pulit-
zerprijs bekroond) en de filmadaptatie van Elia 
Kazan, die ook de toneelvoorstelling regisseer-

de. Dan zijn er nog twee cadeautjes: de recent 
opgedoken screentest van Marlon Brando voor 
Rebel without a Cause - voor de rol die uiteinde-
lijk naar James Dean ging - en Richard Schickels 
documentaire Elia Kazan: A Director’s Journey 
(1994), over de loopbaan van Kazan. 
Ook de verfilming uit 1958 van Cat on a Hot Tin 
Roof (Pulitzerprijswinnaar in 1955) kon ingrepen 
van de censuur niet ontlopen. Elke verwijzing 
naar de mogelijk homoseksuele relatie tussen 
Brick (Paul Newman) en zijn jeugdvriend Skip-
per moest worden vermeden. Hierdoor werd het 
wel moeilijk te begrijpen waarom Brick zo’n 
afkeer voor zijn vrouw Maggie (Elizabeth Taylor) 
voelde. Vergeleken met de dvd uit 2001 zijn er 
twee nieuwe extra’s: een commentaartrack van 
Williams-biograaf Donald Spoto en een korte 
terugblik - Playing Cat and Mouse - over New-
man en Taylor. Bovendien is de transfer anno 
2006 natuurlijk beter: de techniek heeft in vijf 
jaar niet stilgestaan. 
In het toneelstuk Sweet Bird of Youth is er een 
gigolo (Chance Wayne) die zijn jeugdliefde 
besmet met een geslachtsziekte. De vrouw 
ondergaat een operatie, waarna zij nooit meer 
kinderen kan krijgen. Wayne betaalt een hoge 
prijs: aan het eind wordt hij gecastreerd. In de 
verfilming uit 1962, met Paul Newman als Chan-
ce Wayne, gaat het er wat minder heftig aan toe. 
De vrouw ondergaat ‘slechts’ een abortus, aan 
het eind wordt Wayne’s neus gebroken. 
Ook in The Roman Spring of Mrs. Stone (1961), 
naar een novelle van Williams, en The Night of 
the Iguana (1964) komen de bekende thema’s 
aan bod. In de eerste film verleent een gigolo, 
gespeeld door een jonge Warren Beatty, zijn 
diensten aan een contessa (Lotte Lenya). Hij laat 
de voormalige actrice Karen Stone (gespeeld 
door Vivian Leigh, tien jaar na haar rol als Blan-
che in A Streetcar Named Desire) geloven dat hij 
verliefd op haar is en chanteert haar. 
John Huston veranderde het einde van The Night 

of the Iguana toen hij het in 1964 verfilmde, al 
was dat niet ingegeven door problemen met de 
filmkeuring. Huston filmde op locatie in het 
zuiden van Mexico, de baai van Mismaloya, met 
cameraman Gabriel Figueroa, die veel voor Luis 
Buñuel werkte. Ex-priester T. Lawrence Shan-
non (Richard Burton) komt als reisgids in aanra-
king met drie vrouwen: de nog minderjarige 
Charlotte (Sue Lyon, een jaar na haar rol in Loli-
ta), Maxine (Ava Gardner) en Hannah (Deborah 
Kerr). De toch al labiele reisgids gaat er bijna 
aan ten onder. 
De dvd’s, die los te koop zijn, hebben uitsteken-
de transfers en alle een korte, meestal anek-
dotische terugblik (Vivian Leigh lag in schei-
ding met Laurence Olivier ten tijde van de 
opname van The Roman Spring of Mrs. Stone, 
Elizabeth Taylor verloor haar derde echtgenoot 
Michael Todd bij het draaien van Cat on a Hot 
Tin Roof, et cetera). Zeker gezien het thema 
van seks met minderjarigen is het jammer dat 
Elia Kazans Baby Doll (1956) niet in Europa is 
uitgekomen; in Amerika zit hij wel in de Ten-
nessee Williams Film Collection. Wie de smaak 
van Williams te pakken heeft, kan ook terecht 
bij het al eerder op dvd verschenen Suddenly, 
Last Summer (Joseph L. Mankiewicz, 1959; 
Columbia) - waarin homoseksualiteit resul-
teert in kannibalisme - en The Rose Tattoo 
(Daniel Mann, 1955; Paramount). Leuk om te 
weten: in 1989 speelde Elizabeth Taylor in 
Nicolas Roegs televiebewerking van Sweet 
Bird of Youth, evenals Rip Torn die in de film-
versie uit 1962 debuteerde als filmacteur, na 
als figurant te hebben meegedaan in Baby Doll. 
André Waardenburg

A Streetcar Named Desire (1951) regie Elia Kazan; Cat on a Hot 
Tin Roof (1958) regie Richard Brooks; The Roman Spring of Mrs. 
Stone (1961) regie José Quintero; Sweet Bird of Youth (1962) 
regie Richard Brooks; The Night of the Iguana (1964) regie John 
Huston distributie Warner Home Video

Tennessee Williams Film Collection
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Looney Tunes Collectie  
Deel 3 & Filmcollectie
Twee nieuwe dvd-boxen in de reeks 
gerestaureerde Looney Tunes-teken-
films (zie Skrien 5, 2005). Op de af te 
raden ‘Filmcollectie’ staan twee com-
pilaties op speelfilmlengte van (soms 
gekortwiekte) filmpjes, die deels in 
andere boxen zijn terug te vinden. 
Maar de ‘Collectie Deel 3’ biedt 
wederom een groot aantal animatie-
hoogtepunten. Helaas blijven deze 
releases – ten onrechte – op een 
kinderpubliek mikken. Veel erger is 
het weglaten van alle begeleidende 
extra’s, die wel gewoon aanwezig zijn 
in de Amerikaanse release en die 
voorgaande Looney Tunes-boxen zo 
interessant maakten. KD
Warner Home Video

Me and You and Everyone We Know
Mirandy July 2005
Kunstenares Miranda July’s grappige 
debuutfilm met een diepere, sombere 
onderlaag over de moeilijkheid daad-
werkelijk contact te leggen verscheen 
op een dubbel-dvd. Op de tweede 
schijf staat een kort filmpje, Hayska 
Royko, en iets wat lijkt op de registra-
tie van een performance door de 
kunstenares, Swan Tool. Het is vooral 
een zeer uitgebreide en wat vermoei-
ende versie van iets wat ook in de film 
zit: ze geeft (al dan niet grappig) com-
mentaar op found footage-beelden en 
gaat daarin met zichzelf in dialoog. 
Daarnaast zijn er twee interviews met 
July te zien: eentje gemaakt in Can-
nes 2005 en één uit de Cinema.nl/
Stardust-aflevering gemaakt ten tijde 
van het afgelopen International Film 
Festival Rotterdam. AW
Homescreen

Breakfast at Tiffany’s
Blake Edwards 1961
Twee jaar na de uitgave in de Para-

mount Golden Classics-serie komt 
er al een nieuwe editie. Dit keer met 
extra’s: een commentaartrack van 
producent Richard Shepherd, wat 
korte filmpjes over Audrey Hepburn 
en een terugblik waarin regisseur 
Blake Edwards met spijt in zijn hart 
toegeeft dat de bijrol van Mickey 
Rooney als Japanner beter wegge-
laten had kunnen worden. De nieu-
we anniversary edition heeft een 
veel betere transfer: de vleestinten 
zijn natuurlijker en de kleuren hel-
derder. AW
Paramount

Six Feet Under, seizoen 5
diverse regisseurs 2005
‘Everything Ends’ is het motto van het 
vijfde seizoen van de HBO-televisiese-
rie Six Feet Under. Alles is eindig, dus 
helaas ook de serie zelf. Six Feet 
Under zat altijd al vol wanhoop over 
de mogelijkheid langdurige en bete-
kenisvolle relaties aan te gaan, maar 
het laatste seizoen lijkt wel extra 
somber. Alle personages worstelen 
met zichzelf, hun partner en hun 
familie. Het levert indringende televi-
sie op die terecht al veel geprezen is. 
De NPS loopt wat achter met uitzen-
den, dus wie niet kan wachten hoe het 
verdergaat met de familie Fisher kan 
terecht bij de nieuwe box met de 
twaalf laatste afleveringen. Snik. 
AW
Warner Home Video

I am Cuba
Michael Kalatozov 1964
In 1964 maakte de Russische regis-
seur Michael Kalatozov (Als de kraan-
vogels overvliegen, 1957) zijn ode aan 
de Cubaanse revolutie, Soy Cuba (I am 
Cuba). Het is vooral stilistisch een 
schitterende film, vol prachtige 
camerabewegingen, met een groot-
hoeklens gefilmde scènes in deep-

focus en lange rijders. Die stijl is zo 
inventief en lyrisch dat de inhoud op 
het tweede plan komt. In vier episo-
des worden de verworvenheden van 
de revolutie getoond, met Moedertje 
Cuba als heldin en het Cubaanse volk 
als held. De film zit vol prachtige 
scènes waarin bijvoorbeeld de wes-
terse decadentie wordt aangevallen 
en de oogst wordt bejubeld. Het 
opwindende en bij vlagen adembene-
mende filmische gedicht verwijst 
zowel naar Eisenstein als het expres-
sionisme en gaat gepaard met een 
soundtrack vol opwindende Afro-
Cubaanse muziek. 
AW
Mister Bongo

The Third Man
Carol Reed 1949
Onvergetelijke klassieker die nu is 
uitgebracht in een speciale 2disc-
editie. Op het tweede schijfje staat 
Frederick Bakers boeiende docu-
mentaire Shadowing The Third Man 
(2004), waarin onder meer uit de 
doeken wordt gedaan hoe regisseur 
Carol Reed op een feestje citerspeler 
Anton Karas zag spelen en meteen 
gefascineerd raakte door de mysteri-
euze klanken van het instrument. Hij 
bouwde zijn hotelkamer om tot opna-
mestudio en heeft uren materiaal 
opgenomen. De kleine scharrelaar, 
die met optredens in cafés en restau-
rants aan de kost kwam, heeft zo een 
van de beste Britse films van de twin-
tigste eeuw zijn herkenbare klank 
gegeven. De film, waaraan onder 
meer Graham Greene, Orson Welles 
en Joseph Cotten hun naam aan heb-
ben verbonden, staat nog altijd als 
een huis. Met een indrukwekkende 
hoofdrol voor de desolate, kapotge-
schoten straten van het naoorlogse 
Wenen. LvL
Universal Pictures

Swing
Tony Gatlif 2002
Gatlif documenteert met zijn films 
het leven van zigeuners in diverse 
Europese landen. Soms bevestigen 
ze schaamteloos de vooroordelen 
over Roma, soms worden deze uit-
gedaagd. Het jongensboekachtige 
Swing gaat over de Manouche, zige-
uners in de Elzas. Swing is een 
(zigeuner)meisje dat in de zomer-
vakantie vriendschap sluit met een 
bleek blank jongetje dat graag wil 
leren gitaarspelen. Die vriendschap 
is een mooi symbool voor Gatlifs 
oeuvre, waarin muziek vaak de 
etnische spanningen tussen bevolk-
ingsgroepen overstijgt. In Swing 
wordt zigeunerjazz in de traditie van 
Django Reinhardt gemengd met 
klezmer (joods) en Arabische muz-
iek, met als hoogtepunt een intense 
uitvoering van het lied ‘hymne aan de 
vrede’. AW
Moskwood

Ook uit
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Zazie dans le métro/ 
Milou en mai De mooi uitgevoerde serie 
dvd’s van Louis Malle van het Belgische Lumière 
is uitgebreid met twee titels: Zazie dans le métro 
en Milou en mai. Samen met de drie eerder op 
dvd verschenen Louis Malle-films Ascenseur pour 
l’échafaud (1958), Les amants (1958) en Au revoir 
les enfants (1987) zijn ze ook gebundeld in een dvd-
box, waarvan een tweede op stapel staat. 
Zazie dans le métro is een speelse komedie, waarin 
de tienjarige titelheldin op eigen houtje Parijs ont-
dekt. Milou en mai is een verrukkelijke ensemble-
film, waarin een familie in een oud landhuis bijeen-

komt vanwege de dood van de oude grootmoeder. 
Beide films hebben gemeen dat het plezier van de 
makers er onverholen vanaf spat. Voor Zazie trok 
Louis Malle de trukendoos volledig open en het 
resultaat is pure slapstick. Beeldversnellingen, 
jump cuts, ongebruikelijke camerastandpunten, 
vervormende groothoeklenzen: samen met de 
karikaturale personages, de knallende kleuren en 
de komische muziek wordt het een chaotische 
potpourri, een feest van beeld en geluid. Bij Milou 
en mai zit de pret hem in het acteren: onder aan-
voering van Michel Piccoli leeft de volledige cast 
zich uit in intriges en dubbelspel. Tegen de achter-
grond van de revolutionaire geest van mei 1968 
moet een erfenis verdeeld worden. Hebzucht, 
ijdelheid en eigenbelang strijden om voorrang, 
terwijl het gezelschap steeds meer op elkaar is 
aangewezen vanwege stakingen en de vermeende 
dreiging van revolutionaire opstandelingen. Louis 
Malle en de onvolprezen Jean-Claude Carrière 
hebben een script geschreven, waarin het voor de 
acteurs heerlijk toeven is. Resultaat: een bijzonder 
aanstekelijke film. 
Laurens van Laake

Zazie dans le métro Frankrijk 1960; Milou en mai Frankrijk/Italië 1989 
regie Louis Malle distributie Video/Film Express

The Prisoner of Shark 
Island/Toni De Masters of Cinema Series 
heeft al bijna dertig dvd’s op zijn naam staan die 
vrijwel allemaal de vergelijking aankunnen met 
de geprezen Amerikaanse dvd-distributeur Crite-
rion. Beiden produceren kwalitatief hoogwaardige 
transfers van minder courante titels, vergezeld van 
extra’s die er toe doen en dikke boekjes vol essays.
Zo werd onlangs een vroege John Ford uit 1936 uit-
gebracht, The Prisoner of Shark Island. Het is het 
aangrijpende verhaal van dokter Samuel Mudd, de 
arts die zonder het te weten de moordenaar van 
president Lincoln, John Wilkes Booth, een handje 
hielp door z’n beenwond te verzorgen. Mudd wordt 
opgepakt en veroordeeld tot een langdurige gevan-
genisstraf op Shark Island. Iedereen ziet hem als 
verrader en zijn gevangenisverblijf is een verschrik-
king, vooral omdat een sadistische bewaker hem in 
de gaten houdt. De film gaat met name over de gees-
tesgesteldheid van de dokter en zijn wil om terug te 
keren naar zijn vrouw en kind. Ford-biograaf Scott 
Eyman verzorgt de commentaartrack en filmcriticus 
David Ehrenstein zet de bijrol van de zwarte acteur 
Ernest Whitman als loyale bediende in historische 
context – Whitman stond vanwege zijn afkomst niet 
op de titellijst, maar Ford (en studio 20th Century 
Fox) durfde hem wel een belangrijke bijrol te geven.
Jean Renoirs Toni (1934) is de filmgeschiedenisboe-
ken ingegaan als voorloper van het neorealisme en 
dankzij het assistent-regisseurschap van Luchino 
Visconti. Renoir filmde Toni op locatie in Zuid-Frank-
rijk, maakte gebruik van amateurs en op locatie 
opgenomen geluid. De fascinerende film over een 
crime passionel tussen een aantal Italiaanse en 
Spaanse immigranten bevat een aantal gedenk-
waardige, lyrische scènes, zoals die waarin Toni het 

gif van een wespensteek uit de rug van de door hem 
begeerde Spaanse Josefa zuigt. De door de mediter-
rane immigranten gespeelde en gezongen volksmu-
ziek fungeert als prachtige score en interpunctie 
tussen de sequenties. Toni heeft een cyclische vorm: 
het begint en eindigt met de arme gelukszoekers die 
elders hopen op een beter leven. De dvd heeft een 
commentaartrack van de critici Kent Jones en Philip 
Lopate, een introductie door criticus Geoff Andrew 
en een mooi boekje met een essay van de onlangs 
overleden Tom Milne en statements van en inter-
views met Renoir. André Waardenburg

The Prisoner of Shark Island Verenigde Staten 1936 regie John Ford
Toni Frankrijk 1934 regie Jean Renoir distributie Eureka!

A Bittersweet Life
De cinema uit Zuid-Korea zit de laat-
ste jaren duidelijk in de lift. Ji-Woon 
Kims opvolger van A Tale of Two 
Sisters (2003) is wederom een uitste-
kend visitekaartje. De film is ogen-
schijnlijk niet veel meer dan een 
keiharde wraakfilm à la Oldboy 
(Chan-Wook Park, 2003), maar inhou-
delijk en visueel zijn er toch grote 
verschillen. Een maffiabaas huurt 
een perfectionistische restaurant-
eigenaar in om zijn vriendin in de 
gaten te houden. Deze dient hem te 
waarschuwen wanneer zij hem bela-
zert. De man doet dit echter niet; het 
begin van een bloederige strijd. Het 
verhaal is weinig origineel en het is 
niet altijd even makkelijk sympathie 
voor de stugge en gesloten hoofdper-
soon op te brengen, maar dit wordt 
ruimschoots goedgemaakt door de 
zelfverzekerde regie en de prachtige 
vormgeving. De bloedbaden worden 
virtuoos in beeld gebracht en de 
onderkoelde zwarte humor is een 
welkome afwisseling tussen al het 
geweld. De extra’s op de dvd hebben 
weinig om het lijf. Er is een korte 
feature over de ontvangst van de film 
in Cannes en een lange reeks inter-
viewfragmenten. Hierin stellen aller-
lei betrokkenen bij de film, van 
acteurs tot mensen van de special-
effects, vragen aan elkaar. Vraag en 
antwoord zijn na elkaar gemonteerd. 
Zo vraagt de componist aan de produ-
cent waarom een bepaald muziek-
stuk van hem niet is gebruikt. Waarna 
je het antwoord van de producent ziet. 
Grote afwezige in het extra materiaal 
is de regisseur. Die laat zijn gezicht 
waarschijnlijk pas zien in de uitge-
breide special edition dubbeldisc, die 
vast in de toekomst zal verschijnen en 
die deze film zeker verdient. 
Sanne Veerman

A Bittersweet Life Zuid-Korea 2003 regie Ji-Woon 
Kim distributie Tartan Video

Lady Vengeance Het laat-
ste deel in Chan-Wook Parks wraak-
trilogie, na Sympathy for Mr. Vengean-
ce (2002) en Oldboy (2003). Dit keer 
wordt het verhaal verteld vanuit een 
vrouwelijk perspectief, een nieuw ele-
ment dat goed uitpakt. Hoofdrolspeel-
ster Young-Ae Lee gaat vrijwillig de 
gevangenis in om haar geliefde (Min-
Sik Choi) te redden. Wanneer ze na 
dertien jaar vrijkomt, ontdekt ze dat de 
man haar heeft misleid en bedenkt ze 
een vreselijk plan om wraak te nemen. 
Het verhaal komt vooral in het begin 
behoorlijk verwarrend en gecompli-
ceerd over, maar uiteindelijk vallen 
alle puzzelstukjes vernuftig op hun 

plaats. Visueel is de film weer een 
hoogstandje, met ingenieus gebruik 
van camerawerk en montage. Het 
knappe van de trilogie is dat ieder deel 

er weer heel anders uitziet en zijn 
eigen stijl en tempo heeft. Het niveau 
van Oldboy wordt niet gehaald, maar 
de film is een waardige afsluiter van 
de trilogie. Er zijn twee versies van de 
film op dvd verkrijgbaar, beide voor-
zien van andere extra’s. De eerste ver-
sie bevat een audiocommentaar van 
Park en de cameraman, en een 
making of. De tweede versie, de zoge-
noemde ‘limited edition’, is voorzien 
van een uitgebreid interview van bijna 
drie kwartier met regisseur Park. 
Gezeten naast een tolk beantwoordt 
hij een aantal vragen die als tekst in 
beeld verschijnen. Het is nogal ver-
moeiend om dit interview uit te zitten, 

aangezien je steeds moet wachten tot 
de tolk Parks antwoorden heeft ver-
taald in het Engels. Makkelijker zou 
zijn geweest de tolk weg te laten en 
gewoon ondertiteling te gebruiken. 
Gelukkig wordt er wel een aantal inte-
ressante aspecten van de film bespro-
ken. Zo komen we bijvoorbeeld te 
weten dat veel acteurs uit de eerste 
twee films in andere rollen terugko-
men in Lady Vengeance en dat er min-
der geweld te zien is, omdat het dit 
keer om een vrouw draait. 
Sanne Veerman

Lady Vengeance Zuid-Korea 2005 regie Chan-Wook 
Park distributie Tartan Video

 Skrien mag 5 dvd's weggeven 
van Swing. 
Mail naar weggeefactie@skrien.nl 
of stuur een kaartje naar Skrien 
onder vermelding van 'Swing'.
Skrien, Barentszstraat 28, 1013 NS 
Amsterdam
Met dank aan Contact Film/Moskwood



Emily Barclay (met tattoo) in Suburban Mayhem van Paul Goldman.

 Meer Skrien? Word abonnee! 
En ontvang 10 nummers voor ¤47,50 +  Lola Montès of Van Gogh 

De volgende Skrien met onder meer de eindexamenfilms van de Filmacademie en andere kunstopleidingen verschijnt 25 augustus.

Lola Montès
Het verhaal van Lola Montès was 
aanleiding voor een wervelende 
film van de geniale cineast Max 
Ophüls (1902-1957). In het circus 
waarin ze een levende attractie is,  

verliest Lola zich in haar herinneringen.  
Ophüls laat ze zien. Kriskras door Europa sleurt 
hij de filmkijker. Zijn camera hangt vaak uit het 
lood en staat zelden stil, zijn kleuren zijn duister 
en zijn decors zijn exuberant. Met Martine Carol 
als Lola: een wandelend ijspaleis.  
En met Peter Ustinov als de malicieuze 
circusdirecteur.

Van Gogh
Regisseur Maurice Pialat toont 
onopgesmukt de laatste 67 dagen 
van Vincent van Gogh in het 
Noord-Franse Auvers-sur-Oise. 
Hij verblijft daar onder de hoede 

van zijn arts Gachot. Pialat laat Van Gogh – een 
glansrol van Jacques Dutronc – vooral zien tij-
dens zijn contacten met andere mensen, en niet 
wanneer hij geheel afgezonderd aan het werk 
is. De schilder als mens.
Met dank aan Homescreen

Ik neem een abonnement voor ¤ 47,50 per jaar (10 nummers) en ontvang de dvd van ! Lola Montès
(Instellingen ¤ 60,–; studenten/cjp/pas 65 ¤ 38,50; buitenland ¤ 60,– )         ! Van Gogh
naam pc/plaats email

adres telefoon geb. datum

Ik geef een jaarabonnement cadeau en ontvang als dank de dvd van   ! Lola Montès   of van  
 ! Van Gogh

nieuwe abonnee telefoon email

adres pc/plaats geb. datum

aanbrenger telefoon

adres pc/plaats

handtekening
 
Stuur deze bon zonder postzegel naar Skrien, antwoordnummer 10028, 1000 PA Amsterdam. 
Deze aanbieding is geldig tot 25 augustus 2006 

Hierbij machtig ik Abonnementenland tot het afschrijven van het abonnementsgeld (niet verplicht).

rekeningnummer  ten name van  te  

datum plaats handtekening 

De machtiging kan telefonisch ongedaan worden gemaakt.   

Fotografie Kris Dewitte
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De hoofdredacteur

Fantasie
In april kwam in Amsterdam een groep film-

historici bijeen voor de conferentie ‘Cinema 
in Context: Sharing Histories of Movie Going’. 
Daar werd ook de website www.cinemacon-
text gelanceerd – een database vol gegevens 

over films, personen en instituties die in de 
Nederlandse filmcultuur een rol hebben 
gespeeld. Die database staat niet alleen; 

wereldwijd wordt aan vergelijkbare initiatie-
ven gewerkt, zoals is te lezen in het artikel 

op pagina 36.
De data die worden verzameld zijn vaak 
fascinerend. Statistisch gezien is nu bij-

voorbeeld het moment na te gaan waarop 
de Amerikaanse films het lokale product 
uit de bioscopen verdreven, ergens in de 

jaren zeventig. Eerder was de hegemonie 
van Hollywood nog niet zo groot en waren 

ook (commerciële) Europese films nog 
populair. Louis de Funès, ‘de vier vuisten’ 
(Bud Spencer en Terence Hill) en Brigitte 

Bardot waren op veel doeken te zien.
Leuk en interessant dat al die feiten 

en weetjes nu systematisch verzameld 
worden, maar wat te doen met de data? 

Simpelweg als een gek verzamelen is niet 
genoeg. Waar blijft de inzichtelijke analy-

se? De fantasie en het interpretatievermo-
gen van de historicus blijkt hierbij plotse-
ling cruciaal. Het aantal wetenschappers 
dat op het congres alleen maar op droge 

wijze vertelde welke gegevens waren ver-
zameld was te groot.

Net als bij de geschiedenisleraar van de 
middelbare school geldt: hoe groter het 
beeldend vermogen en het aanstekelijk 
enthousiasme over de stof, hoe inspire-

render de les. De kwaliteit om tussen data 
rare dwarsverbanden te leggen en de durf 

er lustig op los te interpreteren winnen 
het van lusteloze opsommingen. Op zo’n 

moment lijkt de beste filmhistoricus plot-
seling een beetje op een goede recensent: 

opmerkingsvermogen en prikkelende 
interpretaties zijn belangrijker dan het 
netjes rangschikken van alle relevante 

data. De types die dat kunnen zijn schaars. 
Koester ze. 

André Waardenburg
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Abonnementen 
Skrien verschijnt tienmaal  
per jaar.  
-  Jaarabonnement ¤ 47,50 
-   Studenten, CJP & 65+ ¤ 38,50
-  Instellingen ¤ 60,00 
-  Buiten Nederland en België 

¤ 60,00

Abonnementsbeheer 
Adreswijziging, opzegging en 
vragen over uw abonnement: 
i www.aboland.nl, knop contact 
t 0251 31 39 39 
Opzeggen: tot een maand voor 
het verstrijken van de  
abonnementsperiode

Deze publicatie werd mede moge-
lijk ge maakt door een bijdrage van 
het ministerie van OC&W. Niets 
uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt  zon der voorafgaande 
schriftelijke toe stem ming van de 
be trok ken auteurs. 
 
Skrien heeft  getracht de  
recht hebbenden van het  
beeld materiaal te achterhalen. 
Wie desondanks meent beeld-
recht te kunnen doen gelden, 
wordt verzocht contact op te 
nemen met de redactie. 
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