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De hoofdredacteur

De ondoden
De dag voordat de vormgeving van de 

Skrien die voor u ligt af had moeten zijn, 
kwam het bericht dat Fons Rademakers 
op zesentachtigjarige leeftijd was over-

leden. De avond ervoor had Peter van 
Bueren nog aan me gevraagd: ‘weet jij 

hoe het met Fons Rademakers gaat?’ We 
wisten dat hij in het ziekenhuis lag, maar 

hadden al een tijdje niets gehoord over zijn 
gezondheid. Een rare gedachte komt op: 
misschien stierf Rademakers wel net op 

het moment dat deze vraag gesteld werd. 
Filmmakers die doodgaan, het heeft altijd 

iets vreemds. Want eigenlijk zijn ze niet 
dood. Rademakers laat bijvoorbeeld veer-

tien films na, die niet eens zo heel lang 
geleden beschikbaar kwamen op dvd, in 
door het Filmmuseum nieuw geconser-

veerde kopieën.  
Maar wat nu te doen aan het overlijden 

van Rademakers? Een nummer wachten 
en helemaal niets melden? Dat zou ook 

wat raar zijn. Toch snel nog iets proberen 
te regelen, en daar dan bij zetten dat we in 

het volgende nummer uitgebreider bij de 
dood van Rademakers stil zullen staan? 

Gekozen voor het laatste. Maar op welke 
plek moet dit ‘In Memoriam’ dan komen? 

Wacht eens even, op de pagina met de 
filmpremières staan recensies die er ook 

nog wel volgende maand in kunnen. Ja, 
laten we dat maar doen.  

Eigenlijk had ik op deze plek wat meer 
aandacht willen besteden aan de dvd die 
u deze maand bijgevoegd vindt. Met, net 

als eerdere jaren, weer een aantal bijzon-
dere korte films, zoals het prijswinnende 
Meander en Grijsgedraaid, en het onlangs 
op het Filmfestival van Berlijn bekroonde 
Raak van Hanro Smitsman. Met verder 

nog enkele bijzondere animatiefilms en 
een aantal films uit het Kort!-project.  

Veel kijkplezier. 
André Waardenburg
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Bloemgracht 183 Amsterdam, 21 februari 2007, 16.45 uur
In de geluidsstudio van Frank 
van der Weij aan de Bloem-
gracht in Amsterdam legt 
Fay Lovsky de laatste hand 
aan een score voor The Floor 
Below, woensdagavond 11 
april de openingsfilm van de 
Filmmuseum Biënnale. 
The Floor Below is een Ame-
rikaanse stille-filmkomedie 
uit 1918 van C. G. Badger 
met in de hoofdrol Mabel 
Normand. De film werd als 
verloren beschouwd, totdat 
het Filmmuseum een kopie 
vond in de nalaten  schap 
van een  Nederlandse 
verzamelaar. 
The Floor Below is de tweede 
stille film waarvoor de multi-
instrumentaliste, zangeres 
en componiste Lovsky de 
muziek en de soundcape 
componeert; twee jaar gele-
den deed ze het al voor Le 
mystère de la Tour Eiffel.  
De geluiden die Lovsky 
bedenkt, moeten de kijkers 
helpen de filmbeelden beter 
te begrijpen. Het geluid van 
een drukkerij, gelardeerd 
met typemachinegetik, 
maakt duidelijk dat Normand 
een kantoormeisje speelt. 
Een klaterende fontein, klet-
terend bestek, knapperig 
haardvuur en een tikkende 
pendule, moeten bij het 
publiek een ‘Oh, nu zijn we 
in het rijke huis’-bewustzijn 
scheppen, als ze door een 
rijke man wordt meegeno-
men naar diens kapitale huis 
om daar een nettemeisjes-
opvoeding te krijgen. Bij de 
scènes in het ‘armere huis’ 
hoor je af en toe een trein 
langsdenderen op een giet-
ijzeren brug. Die heeft ze een 
tijdje geleden opgenomen 
in Parijs. De geluiden wor-
den gecombineerd met live 
muziek. Jan Pieter Ekker

The Floor Below 11 april, 20.30, 
Muziekgebouw aan ’t IJ
Live muzikale begeleiding van Fay 
Lovsky (theremin, zingende zaag, vibes, 
xylofoon, gitaar), Marynka Nicolai 
(harp, accordeon, toetsen), Joost Belin-
fante (viool, trombone, percussie), Cok 
van Vuuren (gitaar, banjo), Gert-Jan 
Blom (contrabas, zingende zaag).
Tijdens de Biënnale wordt ook de dvd 
gepresenteerd van Le mystère de la 
tour Eiffel (Julien Duvivier, 1927), met 
een score van Fay Lovsky, die tijdens 
de vorige Biënnale ten gehore werd 
gebracht.

Lobbyisten associeer je met de gangen rond het 
Binnenhof, waar ze uit naam van bedrijven politici 
bewerken. Of de dames en heren toch vooral voor 
hun merk willen kiezen of hun branche juist met 
rust willen laten, wordt er heimelijk gevraagd. 
Vriendelijke mannen zullen het zijn, vaak aan het 
eind van een succesvolle loopbaan, die het opge-
dane netwerk nu te gelde maken.
Sinds een jaar of anderhalf loopt er ook in de Neder-
landse bioscoopwereld een lobbyist rond. Deze 
ex-directeur van distributeur Universal bewerkt de 
markt voor de Britse investeringsgroep Arts Alliance 
Media (AAM), die zich onder meer bezighoudt met 
de digitalisering van de bioscoopwereld. Hierbij gaat 
het dan ook om grote bedragen, tot honderdduizend 
euro per zaal. Maar AAM is niet de enige die wat te 
verkopen heeft; in de filmhuizen wordt momenteel 
vooral gepraat met CinemaNet Nederland.

Kip-en-ei
De digitalisering van de bioscoopwereld is lang 
een kip-en-ei-kwestie geweest: exploitanten 
schaften geen digitale projectoren aan, omdat er 
onvoldoende digitale films waren en distributeurs 
brachten deze niet uit vanwege een tekort aan 
digitale projectoren. Complicerende factor is dat de 
financiële voordelen van de digitalisering vooral bij 
de distributeurs liggen, terwijl de bioscoopeigena-
ren moeten investeren in dure nieuwe hardware, 
waarvan de prijs minimaal drie maal hoger is dan 
35mm filmprojectieapparatuur.

Ondertussen biedt een aantal bedrijven zijn (vooral 
financiële) diensten aan als tussenpersoon. ‘Ena-
blers’ of ‘facilitators’ worden ze wel genoemd, 
omdat ze de omslag naar digitaal willen vergemak-
kelijken. Het snelst gaat het momenteel in de VS, 
waar facilitator Christie/AIX, volgens een mede door 
Hollywood betaald businessmodel, in hoog tempo 
digitale installaties wegzet. In Europa is het vooral 
het Belgische XDC dat in negen landen aan de weg 
timmert.
In Groot-Brittannië verwezenlijkt het eerderge-
noemde Arts Alliance Media een project voor de UK 
Filmcouncil. Aangezien hier veel multiplexen, maar 
weinig vertoningsplekken voor artfilms zijn, bedacht 
de UK Filmcouncil een list. Gefinancieerd met 
loterijgeld worden commerciële bioscopen gratis 
uitgerust met digitale projectieapparatuur van de 
allerhoogste kwaliteit, waar ze dan wel regelmatig 
artfilms mee moeten vertonen.

Baanbrekend werk
Het Britse plan heeft wel wat weg van DocuZone, 

een initiatief van het Filmfonds dat filmhuizen een 
paar jaar geleden uitrustte met beamers om docu-
mentaires mee te vertonen. Na veel baanbrekend 
werk evolueerde deze organisatie tot het huidige 
CinemaNet Nederland. Om dit project naar een 
hogere projectiestandaard te brengen, heeft Cine-
maNet zich onlangs losgemaakt van het Filmfonds 
en reist directeur Kees Ryninks stad en land af om 
filmhuizen en bioscopen voor zijn nieuwe bedrijf 
te winnen. Hij biedt digitale projectieapparatuur 
aan tegen een prijs die beduidend lager ligt dan de 
andere aanbieders, wat hij mogelijk wil maken door 
exploitanten en distributeurs financieel te laten 
participeren in CinemaNet Nederland.
Ryninks wil zich met zijn nieuwe bedrijf nadrukke-
lijk richten op zowel de filmhuizen als de reguliere 
bioscopen. De eersten lijken wel grotendeels voor 
zijn plan te kiezen, terwijl de reguliere biosco pen 
zich juist richten op commerciële facilitators 
als Arts Alliance Media en XDC. Beider keuze is 
vreemd: de commerciëlen zouden Ryninks cum 
suis een kans moeten geven, maar doen dat niet 
omdat ze onbekend zijn met zijn kennis en kunde; 
de filmhuizen zouden eens verder moeten kijken 
dan die voor hen bekende naam en de geboden 
lage prijs. Deze wederzijdse onbekendheid kan de 
nieuwe splijtzwam worden in de bioscoopwereld, 
die het opgaan van de Associatie Nederlandse 
Filmtheaters in de Nederlandse Vereniging van 
Bioscoopeigenaren tenietdoet. En zo blijft ieder op 
z’n eigen eiland.

Vertegenwoordigers van digitale apparatuurs op oorlogspad

Dans der tussenpersonen
De digitalisering van de bioscoopwereld 

begint gestalte te krijgen. Bedrijven die de  
digitalisering willen bespoedigen, bezoe-
ken nu de bioscopen en filmhuizen om de  
Nederlandse markt te bewerken en deals 

te sluiten. Het lijkt er echter op dat de digi-
talisering de aloude kloof tussen bioscoop 

en filmtheater zal bestendigen.
door Frank de Neeve
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Marie Losier en Jenny Perlin hebben elkaar nooit 
ontmoet. Althans niet dat ze zich daar van bewust 
zijn. Er is nog maar een enkele plaats in New York 
waar je dubbelgeperforeerd plakband kunt kopen 
om 16mm-filmstroken aan elkaar te hechten. Je 
kunt je voorstellen dat ze samen in het winkeltje 
voor audiovisuele materialen van de kunstafdeling 
van de NYU (New York University) op hun beurt 
hebben staan wachten, maar dat is maar een ver-
onderstelling. Losier en Perlin hebben veel met 

elkaar gemeen zou je zeggen. Ze wonen en werken 
dus in New York. Het zijn vrouwelijke avant-garde 
filmmaaksters van dezelfde generatie. Perlin is 
van 1970 en Losier van 1972. Zeg kleindochters van 
Marie Menken en Maya Deren. Achterkleindochters 
van Germaine Dulac.
En ze werken dus op 16mm. Nog steeds. En ieder 
op een eigen en bijzondere manier. Daarom waren 
ze prominent aanwezig in Still 16, het Rotterdamse 
programmaonderdeel dat een selecte en actuele 
hommage bracht aan het stervende filmformaat 
16mm. Ze waren aanwezig met hun eigen nieuwe 
films en stelden daarnaast op mijn verzoek ieder 
een programmaatje samen met nieuw 16mm-werk 
van collega filmmakers. Heel verschillende pro-
gramma’s toch, want je kunt naast zoveel overeen-
komsten kennelijk genoeg verschillen hebben. Of 
misschien wel vooral verschillen in dit geval.

Slapstick
Het werk van Losier kenmerkt zich door gekte en 
historisch bewustzijn. Haar nieuwste korte film Fly-
ing Saucey! is eigenlijk een hedendaagse variant op 
aloude stommefilmkluchten zoals ze in program-
ma’s als Comedy Capers zijn blijven voortleven. 
Een enorme pan spaghetti landt op een dak in New 
York. Uit de pan kruipen vrolijk verklede mensen 
die wellicht buitenaards bezoek van een feestelijke 
soort verbeelden. Het is zuivere slapstick. Er is 
geen twijfel mogelijk dat crew en acteurs hier een 
hilarische en uitzinnige middag hebben beleefd. En 
het is niet alleen gekkigheid. Losier kent haar klas-
sieken. Ze maakte films over en met de fameuze 
underground-meesters de gebroeders Kuchar 

en in haar The Ontological Cowboy staat theater-
fenomeen Richard Foreman centraal. Haar onzin 
is geen onzin, maar eerbiedwaardige Dada. Al is 
eerbiedwaardig misschien het woord niet voor zo 
veel slim plezier.
Sweet Sixteen!, het 16mm-programma van Losier, 
werd bevolkt door grillige en fantastische filmpjes 
met vleermuizen (van Jo Dery), schuldbewuste die-
ren (van Jim Trainor) en gekleurde goden (van Ben 
Russell). Ze heeft een ongeremde fantasie en dat 
ziet ze ook graag in het werk van anderen terug.

Onhandig
Het werk van Perlin kenmerkt zich door ironie en 
een analytisch politiek bewustzijn. Haar filmpjes zijn 
soms bedrieglijk eenvoudig. Schijnbaar onhandig 
soms zelfs. Lang kenmerkte haar filmpjes zich 
door een zuchtende flikkering in het beeld die het 
gevolg was van een haperende 16mm-camera. Tot 
haar spijt moest ze de camera recentelijk laten 
repareren, waardoor de geliefde onvolkomenheid 
verdween. Een mooi voorbeeld van Perlins geraf-
fineerde onbeholpenheid is haar nieuwe filmpje 
Notes. Aanvankelijk lijkt het een primitieve animatie 
van achteloze krabbels. Onhandige kurkentrek-
kerlijntjes schokken door het beeld. Pas tegen 
het slot geeft het filmpje zijn geheim en betekenis 
prijs. Perlin vond de krabbels in een archief en ze 
zijn midden in de Koude Oorlog gemaakt door een 
veroordeelde atoomspion. Gemaakt tijdens een 
verhoor waar ook de Geneefse conventie wel niet 
aan te pas zal zijn gekomen. Door de huidige ter-
rorismeparanoïa en onbevoegde verhoortechnieken 
krijgt het kleine krabbelfilmpje een scherpe beteke-
nis en een overweldigende context. En het filmpje 
staat niet op zich. Perlin werkt aan een reeks van 
acht onder de titel Perlin Papers.
Typerend voor de historische ironie van Perlin is 
de film The Last Slide Projector van Paige Sarlin 
in haar programma. De diaprojector is definitief 
verdwenen en niemand lijkt er om te treuren. Dat 
lot is 16mm nog bespaard gebleven, al weten we 
niet voor hoe lang. Bij een klein filmpje van Deborah 
Stratman, The Magician’s House, in het programma 
schreef de maakster zelf dat het wellicht de laatste 
film was die ze nog op 16mm monteerde.
Het programmaatje dat Perlin samenstelde kent 
geen enkele overlap met dat van Losier. Kennelijk is 
New York en de rest van de Verenigde Staten nog zo 
rijk aan geestige en geestrijke 16mm-filmers dat er 
meerdere actuele programma’s gemaakt konden 
worden.
Het werk van curator Mark McElhatten bevestigt dit. 
Ieder jaar neemt hij een kleine schatkist aan korte 
Amerikaanse avant-garde films mee naar Rotter-
dam en ook daaronder bevinden zich altijd verstokte 
16mm-filmers als David Gatten en Mark LaPore. 
Ondanks het verdwijnen van 16mm zijn er nog 
voldoende vasthoudende filmakers over om het 
materiaal levend te houden. En misschien moet je 
deels wel zeggen dankzij het verdwijnen van het 
16mm-materiaal, want de schaarste maakt het 
formaat automatisch bijzonder en misschien zelfs 
romantisch.
Natuurlijk hebben de New Yorkse dames Losier en 
Perlin een eigen website waar men terecht kan voor 
meer informatie. 
Marie Losier: http://marielosier.net/main.html
Jenny Perlin: http://www.nilrep.net/

Kleine schatkist vol 16mm

Rotterdam
chronicles 

Notities van programmeur Gertjan Zuilhof onderweg  
van het vorige naar het volgende filmfestival van Rotterdam

Het gebeurt niet zo vaak dat een docu-
mentaire een roulement in de reguliere 
bioscopen krijgt. De distributeurs dur-
ven documentaires meestal alleen een 
kleinschalige uitbreng in de filmhuizen te 
geven. Documentaires zouden de roman-
tiek, de spanning en de sterren missen, 
die speelfilms zo populair maakt.
Verwacht men van een documentaire wel 
een commercieel succes, dan proberen 
de marketeers de ‘film-’kwaliteit te bena-
drukken. Een mooi voorbeeld hiervan is 
Bowling for Columbine (Michael Moore, 
2002). De regisseur wilde dat zo veel 
mogelijk mensen de film gingen zien en 
de (internationale) distributeurs en hun 
marketingafdeling hebben daar ijverig 
aan meegewerkt. De marketing van de 
film probeerde op twee manieren zo 
veel mogelijk mensen in de bioscoop te 
krijgen. Al ruim voor de uitbreng werd op 
websites van de anti-globalisten en anti-
establishment-activisten het ‘subver-
sieve’ van de film benadrukt (bijvoorbeeld 
de protesten tegen de wapenfabrikant 
Lockheed Martin of dat Michael Moore 
K-Mart zover gekregen had dat ze geen 
ammunitie meer zouden verkopen). Deze 
tactiek bracht het nodige rumoer rond 
de film teweeg. Daarna werd de film voor 
het brede publiek aan de man gebracht, 
nu niet als documentaire, maar als een 
belangwekkende film. De internatio-
nale première moest op een belangrijk 
(fictie)festival plaatsvinden (het werd 
Cannes, waar de film prompt de Gouden 
Palm won) en alle reclame-uitingen ver-
meden het woord documentaire. Zelfs 
de trailer, die helemaal uit documentaire 
materiaal bestaat, geeft de indruk dat 
het een spannende detective is met veel 
humor. Je zou denken dat Michael Moore 
niet zozeer de regisseur is, maar een 
grote ster (America’s favorite whistle-
blower noemt de trailer hem).  En een 
commercieel succes werd het, hoewel 
Moore’s Fahrenheit 911 een nog grotere 
kaskraker werd.
Het affiche vertelt dezelfde boodschap. 
Het onderwerp van de documentaire (de 
relatie tussen het wapenbezit in de VS 
en de schietpartij op de Columbine High-
School) wordt niet genoemd. Het beeld 
van de bowlingkegels en de reflectie 
daarvan in de vorm van kogels maakt je 
wel nieuwsgierig, zeker in combinatie 
met de titel. Want wat heeft bowlen met 
de schietpartij te maken? Zijn bowlers 
soms betere schutters?

Bowling for Columbine Verenigde Staten 2002  
regie Michael Moore ontwerper onbekend afmetingen 
104 x 69 uitgever A-Film 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 regisseur als filmster
Affiches voor documentaires missen vaak een sterk wervende boodschap. Er is natuurlijk ook 

geen filmster en glamour te verkopen. Vaak benadrukt een dergelijk affiche de esthetische kwali-
teiten van de film of het onderwerp. Soms probeert men het anders. Bastiaan Anink

BellavistaFlying Saucey!
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De kille velden en soms zelfs prachtige weids-
heid van een treurig Frans-Vlaams landschap 
wisselen woestijn, palmbomen en hitte af. 
Het ongeluk is in beide landschappen even 
sterk aanwezig. Regisseur Bruno Dumont 
(Twentynine Palms, 2003) verdeelt soorten 
tragedie op eenvoudige wijze. In de hitte, in 
het exotische decor, vliegen lichamen uit 
elkaar, worden mensen bij bosjes afgeknald 
en is het logisch dat een vrouw verkracht 
wordt. Dat vanzelfsprekende verpakt hij in 
een militaire outfit. In tijden van oorlog mag 
en kan alles. De nogal simpele André is in het 
echte leven boer, maar moet naar een niet 
nader benoemd oorlogsgebied. Hij kijkt er 
wel naar uit, in zijn eigen spaarzame woor-
den. In zijn eigen land werkt hij wat aan een 
tractor, loopt dat logge lijf onhandig door 
dat logge landschap van lelijke erven en 

modder en neukt hij Barbe. In Dumonts 
wereld is neuken geen seks. Zij, het labiele 
kind, trekt haar maillot omlaag, laat hem 
haar kruis zien waarop hij weet dat hij bin-
nen de minuut klaar zal komen. Moeite om 
dat binnenshuis te doen, wordt niet geno-
men. Natuurlijk, zegt Dumont hier, dat het 
niet anders is dan wat dieren doen. Wanneer 
de camera recht boven Barbe’s gezicht hangt, 
kijkt ze wezenloos de lucht in. Tragisch.

Metronoom
Dumont filmt evenwichtig, alsof hij er een 
metronoom op losgelaten heeft. Elk shot de 
perfecte lengte, elke scène het perfecte 
tempo. Veel rustig camerawerk, zodat het 
doek op CinemaScope-formaat vooral gevuld 
is met rust. De lege blikken van Dumonts 
personages komen daardoor extra hard aan. 

In het begin. Hun samenzijn siddert van de 
pijnlijke stiltes, van het onvermogen tot 
communiceren. 
Barbe doet het met het halve dorp, zo is haar 
reputatie en daarom vindt André (ze hebben 
geen verkering) het niet vreemd als hij haar 
in een auto met aangeslagen ramen hoort 
kreunen terwijl de volgende man haar al 
weer neemt. Dumont verklaart impliciet 
waarom Barbe zich gedraagt zoals ze doet. Ze 
is niet helemaal goed in haar kop. Weinig 
subtiel vertelt Flandres dat in een land waar 
niemand zich om iemand lijkt te bekomme-
ren, je niet kunt verwachten dat enig sociaal 
gevoel zich ontwikkelt. Barbe en André 
weten niet wat liefde is. Weten niet wat de 
liefde bedrijven is. Sterker nog, de enige 
echte dialoog die André lijkt te hebben is die 
met het landschap waar hij zich in bevindt. 

Dumont toont hem veelvuldig, peinzend in 
de verte. Zijn reverse shots zijn dan conse-
quent die van het heuvelachtige Franse 
Vlaanderen. Daarin zoekt André al starend, 
wat hij bij de mensen die hij kent niet kan 
vinden. Hoe kun je begrijpen dat het meisje 
waar je het mee doet, naast je zit en tong-
zoent met een ander?

Geweld
Zo naar binnen gekeerd als het geweld thuis 
is, zo hard laat Dumont het van het doek 
knallen in dat verafgelegen woestijnland-
schap. Maar die rustige stijl, dat afstandelijke 
blijft. Omdat het niet uitmaakt in welke oor-
log je sterft – want ze zijn allemaal even 
onzinnig – geeft Dumont geen details. Een 
woestijn. De jongens vinden het in het begin 
nog wel leuk. Thuis is het ook niks gedaan. 
Binnen de kortste keren verwordt Flandres 
tot een aaneenschakeling van geweld. Dat 
gaat vanzelf zo. Alle clichés gebruikt Dumont 
daarbij. Door zijn registrerende camera, die 
in Frans Vlaanderen nog een bepaalde char-
me had, wordt Flandres in rap tempo afschu-
welijk. Dat een lichaam prachtig uit elkaar 
kan spatten, is één ding. Maar het kermen 
van een soldaat wiens geslacht wordt afge-
sneden terwijl de doodse uitdrukking van 
André’s gezicht druipt, gaat al meer door 
merg en been. Dumont doet uiteindelijk veel 
buiten beeld, maar monteert zo strak dat de 
suggestie beklijft dat je het wel gezien hebt. 
Tegen de tijd dat alleen André in die woestijn 
nog is overgebleven, is Dumont het cynisme 
zover voorbij dat het geweld – binnen of bui-
ten beeld – niet meer aankomt. Ergens snijdt 
hij nog terug naar huis. Daar zegt Barbe een 
abortus te willen. Dood en moord zijn alom 
tegenwoordig.
Ondertussen is de hele film lang André’s 
gesnuif te horen. Wanneer hij zich meer 
opwindt, schroeft Dumont dat geluid op. Of 
hij nu close in beeld is of juist ver weg rond-
scharrelt in een hoek van het kader. Het 
maakt Flandres op een onbewust niveau 
spannend. Vervelend spannend. André snuift 
als een paard met vele kogels wordt gedood. 
Wanneer een Arabisch jongetje wordt afge-
knald, vertrekt hij geen spier, hoor je hem al 
minder. Dat hoort bij oorlog. Maar dieren zijn 
onschuldig. Dat hij samen met een andere 
soldaat een vrouw verkracht, past ook al zo 
goed. In een oorlog en bij André. Want hij 
weet niet anders dan dat wanneer een vrouw 
op de grond ligt hij er even kort op kan. Dat 

is tenminste het verhaal van Flandres. Een 
man moet af en toe ontladen. Er is helemaal 
niet zo veel verschil tussen een oorlog en het 
leven in Flandres. Alweer schreeuwt de regis-
seur je dat hard tegemoet.

Liefde
Wil Dumont met Flandres zijn publiek hele-
maal gek maken? Is het respectloos, exploita-
tie, het ultieme cynisme? Bijna iedereen kan 
zijn film met enig schrap zetten heus aan-
zien. Daar zorgt hij zelf wel voor met dat 
evenwichtige camerawerk. Maar het opdrin-
gerige tonen van al dat geweld, het bijna 
fysieke voelbare geilen daarop, maakt van 
Flandres toch bijna onmogelijke cinema? Of 
komt er toch verlossing aan het eind? 
Bedacht Dumont dat zelfs in zijn universum 
dromen, wensen en liefde noodzakelijk zijn? 
Zocht hij misschien ook voor zichzelf een uit-
weg? André neukt Barbe, maar voor het eerst 
suggereert Dumont slechts. De achterkant 
van het hoofd van de jongen en dat als altijd 
zielloze gezicht van het meisje, je weet wat 
het betekent. En dan, in de verder zo vrese-
lijk stille film, zegt André ineens dat hij van 
Barbe houdt. Het moet ook voor hem een 

verrassing zijn. Zij voelt hetzelfde, zegt ze. 
Voelen. Dat was eerder in Flandres heel ver 
weg. Dumont ontwikkelt zijn personages. Op 
gruwelijke wijze. Onzichtbaar tot vlak voor 
het eind. Maar het ongeluk blijft. n

Frankrijk 2006 regie en scenario Bruno Dumont camera  
Yves Cape montage Guy Lecorne geluid Philippe Lecoeur  
production design Fabien Girodot productie Rachid  
Bouchareb en Jean Bréhat distributie Contact Film  
duur 91’ met Adelaïde Leroux, Samuel Boidin 

Tragiek 
met de metronoom

Regisseur Bruno Dumont zet 
het vanzelfsprekende geweld 
in een oorlogsgebied naast de 
vanzelfsprekende liefdeloos-

heid van een hard boerenleven. 
De boer die soldaat wordt ver-
andert eigenlijk niet. Dumont 

filmt rustig, in uitgekiende 
shots met steeds precies de 

goede lengte. En geeft de kijker 
daardoor de ruimte om te kij-

ken naar de gruwelen.
Gerlinda Heywegen

Flandres van Bruno Dumont

Wil Dumont met Flandres zijn 
publiek helemaal gek maken?
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Iwo Jima – letterlijk: Zwaveleiland – 
is een nietig, kaal, spaarzaam bewoond, vul-
kanisch eilandje aan de zuidelijkste punt van 
de Japanse archipel. Niet echt een claim to 
fame. Niettemin was het eilandje in februari 
en maart 1945 het strijdtoneel van een 
uiterst bloedig treffen tussen Japanse en 
Amerikaanse troepen: 21 duizend van de 22 
duizend Japanse en zevenduizend van zeven-
tigduizend Amerikaanse soldaten sneuvel-
den. Een maand later overigens vond rond 
een ander Japans eiland, Okinawa, een nog 
bloediger strijd plaats: vrijwel alle honderd-
duizend daar gelegerde Japanse soldaten, 
met nog eens tachtigduizend burgers, kwa-
men om, evenals twaalfduizend Amerikanen. 
Maar Iwo Jima werd, zeker in de VS, een 
begrip. Het verschil werd gemaakt door die 
ene, symbolisch geworden foto, gemaakt in 
februari 1945.

Hoewel de strijd nog een maand voortduur-
de, werd de foto binnen korte tijd een natio-
naal zinnebeeld van overwinning die, na 

De mythe in  het hart geraakt
Flags of Our    Fathers en Letters from Iwo Jima van Clint Eastwood

Clint Eastwood heeft kort achter 
elkaar twee films gemaakt, Flags of 

Our Fathers en Letters from Iwo Jima. 
Tweelingfilms over één gebeurtenis uit 
de Tweede Wereldoorlog: de strijd om 

het Japanse eilandje Iwo Jima. In elk 
van de films wordt deze gebeurtenis 
beschouwd vanuit het standpunt van 

toenmalige betrokkenen, respectieve-
lijk Amerikanen en Japanners. Niet om 

de strijd nog eens over te doen, maar 
om de mythen die rond Iwo Jima zijn 

ontstaan te relativeren
Nico de Klerk
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diverse tegenslagen, uitzicht bood op beëin-
diging van de oorlog. Bovendien was het de 
eerste vlag op Japans grondgebied – sterker 
nog: het was überhaupt de eerste keer dat 
een buitenlandse vlag op Japanse bodem 
wapperde. Al klopte dat weer niet helemaal...
Daarmee begon de mythologisering van Iwo 
Jima. Immers, hoe deze zware verliezen te 
rechtvaardigen? Iwo Jima was namelijk de 
uitkomst, gewonnen door luchtmacht en 
marine, van een machtsstrijd binnen de Ame-
rikaanse legertop – ten nadele van het door 
de landmacht voorgestelde Formosa, het hui-
dige Taiwan. En hoewel zware bombardemen-
ten Tokio en andere steden al sinds novem-
ber 1944 met grote regelmaat teisterden, 
werd Iwo Jima vanwege zijn landingsbanen 
door beide partijen gezien als de sleutel tot 
de verovering van het Japanse hoofdeiland, 
zo’n duizend kilometer noordelijker.

Donald Duck
‘Goodbye Mama, I’m off to Yokohama’, ‘We’ll 
Have a Rodeo in Tokyo (and a Round-up in Old 
Berlin)’, zomaar twee titels van de vele popu-
laire liedjes die tijdens de Tweede Wereldoor-
log in Amerika te horen waren. Propagandis-
tische liedjes, doorgaans vol opwekkend 
getoeter, die de oorlog tegen Japan voorstel-
den als een uitje waarin de vijand en passant 
een lesje werd geleerd. Zonder nuance of 
gêne zong men van ‘fight those dirty rats 
across the sea’ – alsof ze hadden moeten bel-
len alvorens Pearl Harbor aan te vallen.
Die typisch ideologisch getinte vertekening 
droeg bij aan een atmosfeer van antipathie 
(met als dieptepunt de internering van Ame-
rikaanse burgers van Japanse afkomst). Of ze 
spoorde de bevolking aan zich voor vrijheid 
en vaderland in te zetten: talloze radio-,  
theater- en filmsterren, Donald Duck incluis, 
traden op in de niet aflatende spotjes die het 
publiek aanmoedigden staatsobligaties 
(zogeheten ‘war bonds’) te kopen om de  
oorlog te financieren. 
De contemporaine Amerikaanse speelfilm 
maakte ook propaganda, maar anders. Ideo-
logie werd daarin niet meer als zodanig bear-
gumenteerd, maar uitgebeeld en gepersonifi-
eerd. Veel van die films hadden de status van 
mythen, verhalen die actuele of historische 
gebeurtenissen overzichtelijk en begrijpelijk 
maken; door bovendien vaak gebruik te 
maken van thema’s van de western, gaven zij 
het verloop der gebeurtenissen een zekere 
vanzelfsprekendheid en onvermijdelijkheid.
In die mythologische oorlogsfilms die Holly-
wood tijdens en kort na de Tweede Wereld-
oorlog vervaardigde was de strijd doorgaans 
een nogal schematische tegenstelling tussen 
wij en zij. Expliciet verwoorde ideologische 
overwegingen – vlaggewapper en hoogdra-
vende teksten aan begin of slot uitgezonderd 
– kwamen er nauwelijks in voor, maar wer-
den gerepresenteerd door eigenschappen van 

personages – een omstandigheid die van 
John Wayne een icoon maakte. In de regel 
werden die eigenschappen op nationaliteit 
teruggevoerd. Vanuit propagandastandpunt 
had nationaliteit als grote ‘gelijkmaker’ het 
voordeel dat interne tegenstellingen (Afro-
Amerikanen, Indianen) werden weggepoetst, 
maar het maakte de filmverhalen nogal 
onpersoonlijk. Dat gold sowieso voor de vij-
and, die overigens veelal onzichtbaar bleef, 
of hooguit te zien was als neergehaald vlieg-
tuig of gebombardeerd schip (het opvoeren 

van etnisch-Japanse acteurs was, vanwege 
genoemde internering, trouwens geen optie). 
Maar het gold ook voor ‘onze jongens’. John 
Wayne, in een van die films, Sands of Iwo 
Jima (Raoul Walsh, 1949), leert zijn man-
schappen ‘To act like one man and think like 
one man’.

Papier-maché
Eastwoods tweelingfilms raken de mythe, aan 
beide zijden van het conflict, in het hart. Dat 
klinkt agressief, maar het juist is de zakelij-
ke, onnadrukkelijke verteltrant die dit besef 
teweegbrengt. De films zwelgen niet in 
geweld, actie of heroïek. Toegegeven, de 
gevechtsscènes zijn hevig. Maar ze staan niet 
langer dan nodig om de heftigheid invoelbaar 
te maken. En dat leidt naar de kern van deze 
films: de ervaringen van hen die er geweest 
zijn. Alles wat in propaganda als heroïsch 
was bestempeld toont de film juist als proza-
isch.

Hoe mythe en werkelijkheid elkaar danig in 
de weg zitten komt met name tot uiting in 
de belangrijkste van de drie verhaallijnen in 
de eerste, ‘Amerikaanse’ tweelingfilm, Flags 
of Our Fathers (in oktober vorig jaar al uitge-
bracht). Verteld wordt hoe de populariteit 
van de foto van het hijsen van de vlag op 
Mount Suribachi, het hoogste punt van het 
eiland, met behulp van de soldaten op de 
foto werd uitgebuit om de Amerikaanse 
bevolking nog meer geld voor war bonds uit 
de zak te kloppen. Drie van de zes vlaghijsers 
waren echter kort nadien gesneuveld. Boven-
dien, ze hadden de tweede vlag gehesen. De 
tweede vlag? Ja, het hele ritueel was opnieuw 
uitgevoerd, omdat een hoge piet de eerste 
vlag als souvenir wilde. Maar de foto was 
inmiddels van kust tot kust bekend, dus kre-
gen de drie overgebleven ‘helden’ verplicht 
verlof voor een tournee in de VS. Overal waar 
zij kwamen ‘werden’ zij het beeld, met als 
hoogtepunt een stadion waarin zij een 
papier-maché uitvoering van Mount Suriba-
chi beklimmen, een vlag planten, ovatie, 
speechje, kassa.
De met andere verhaallijnen afgewisselde 
tourneescènes benadrukken het belangrijkste 
thema: de onoverbrugbare kloof tussen 
thuisblijvers en soldaten. ‘Helden worden 
gecreëerd uit een behoefte’ heet het in de 
film. Een behoefte van de politiek, die de 
propagandistische mogelijkheden ziet; en de 
behoefte van de bevolking een tastbaar 
bewijs te zien van datgene waarvoor ze dok-
ten. Maar de spanning tussen beeldvorming 
en realiteit – met name de holle retoriek van 
politici die hun tocht begeleidde – onthullen 
gaandeweg het isolement van de soldaten. 
Geen wonder dat, zoals de film concludeert, 
hun zogenoemde heldendaden en opofferin-
gen niet in naam van vaderland of democra-
tie werden gedaan, maar voor het enige 
waaraan ze werkelijk houvast hadden: hun 
‘buddies’. Want zij die er geweest waren 
raakten opgesloten in een limbo tussen een 

vreemd thuisfront en een vreemde vijand: 
een thuisfront dat zich simpelweg niet kon 
verplaatsen in de intensiteit van hun erva-
ringen – en die hun inspanningen dan ook 
snel vergat – en een vijand die op Iwo Jima 
echt onzichtbaar was.

Wegwijzers
Voor de Japanse filmindustrie was Hollywood 
een voorbeeld geweest qua stijl, techniek, 
zelfs het uiterlijk van acteurs. Wel stond de 
Japanse media- en vermaaksindustrie onder 
censuur van een militaristische overheid. 
Deze propagandamachine was begin jaren der-
tig op stoom gekomen, beginnend met de 
inval in Mantsjoerije, gevolgd door het con-
flict met China (1937) en de veroveringen van 
eilandengroepen in de Stille Zuidzee en van 
Zuid-Oost Azië (1941-1942). Maar ten tijde 
van de slag om Iwo Jima was de situatie ver-
anderd. Sinds de zomer van 1942 – slag om 
Midway – waren Japanse verliezen talrijker 
dan overwinningen. Propagandafilms moesten 
dat omzeilen; en nu Amerika de vijand was 
moest er nog omzichtiger worden gewerkt.
De filmindustrie vond diverse oplossingen. 
Bijvoorbeeld het herhalen van overwinnin-
gen: zowel in 1942 als 1944 kwam er in 
december een film uit die de slag bij Pearl 
Harbor (7 december 1941) memoreerde. 
Andere films behandelden historische onder-
werpen waarbij bedreiging van Japans grond-
gebied centraal stond. Of de films toonden 
vertekende portretten van de geallieerde vij-
and, vaak onder dwang geportretteerd door 
krijgsgevangenen, als laf en zwak – wat was 
je anders als je op de vlucht sloeg in plaats 
van tot de dood toe te vechten?
Een andere toon werd aangeslagen door de 
zogeheten karakterfilm. Dit genre vermeed 
het wapengekletter ten faveure van de schil-
dering van een persoonlijke, spirituele ont-
wikkeling. ‘Karakter’ betekende hier zoveel 
als een streven naar ‘Japans-zijn’, wat neer-
kwam op een totale identificatie tussen indi-
vidu en natie. Slogans als ‘iedere burger een 
soldaat’, ‘honderd miljoen harten kloppen als 
één’ en ‘trouw tot in de dood’ waren hierin 
belangrijke morele wegwijzers – het was alsof 
de introductie van de dienstplicht, eind 
negentiende eeuw, van iedereen een samoe-
rai moest maken. Een laatste, wanhopige uit-
loper hiervan was de kamikazefilm, waarin, 
parallel aan de realiteit, jonge soldaten wer-
den gestimuleerd zich op te offeren voor het 
vaderland en de Keizer, in de wetenschap dat 
zij na hun dood als goden herinnerd zouden 
worden. 
Het is die opofferingsgezindheid, die in de 
strijd in de Stille Zuidzee tijdens de laatste 
oorlogsjaren – onder andere op Iwo Jima – 
tot massale zelfmoorden onder militairen had 
geleid, welke een andere, culturele confron-
tatie tussen de Amerikanen en Japanners 
vormde.

Dochtertje
Wat voor de Amerikanen in Flags of Our 
Fathers het toppunt van waanzin is, is voor 
veel Japanners in de tweede van Eastwoods 
tweeluik, het Japans gesproken Letters from 
Iwo Jima, het hoogst bereikbare: opoffering 
door zelfmoord in het zicht van de totale 
nederlaag. De gedempte explosies die de 
Amerikanen horen in Flags of our Fathers 
knallen in Letters from Iwo Jima voluit: de 
laatste toont hoe Japanse soldaten zich met 
handgranaten opblazen; eervol sterven is de 
belangrijkste drijfveer. Maar niet voor ieder-
een.
Gezien de verzwakte, uitzichtloze situatie op 
Iwo Jima kon het Japanse leger weinig meer 
dan de tegenstander zo veel mogelijk schade 
en vertraging toebrengen. Dat de strijd na 
het hijsen van de vlag nog dertig dagen 
voortduurde was dan ook het resultaat van 
een onconventionele methode van de Japan-
se bevelhebber, generaal Kuribayashi. Hij 
gebruikte het landschap zelf als verdediging: 
het vulkanische gesteente was bij uitstek 
geschikt voor het graven van tunnels en ver-
blijfsruimten in de bergen. Het bood bescher-
ming tegen Amerikaanse bombardementen 
en men bleef onzichtbaar tijdens aanvallen. 
Het veronderstelde ‘karakter’ van de Japanse 
soldaat moest de rest doen.
Letters from Iwo Jima is minder gelaagd dan 
Flags of Our Fathers. Het verhaal speelt zich 
voornamelijk af in 1945; de paar flashbacks 
zijn gemotiveerd door de personages (terwijl 
in de aanvankelijk nogal verwarrende, Ameri-
kaanse tegenhanger de afwisseling tussen tij-
den een effect is van het verhaal). Het ver-
haal wordt omlijst door een archeologische 
vondst in de grotten van Iwo Jima: brieven 
van militairen, vlak voordat zij zichzelf dood-
den of anderszins omkwamen.
Die brieven vormen het fundament waarop 
het belangrijkste de-mythologiserende aspect 
van de film is gebaseerd: niet iedereen kon of 
wilde aan het ideaalbeeld van Japans-zijn 
voldoen. We zien juist een scala aan 
gemoedsgesteldheden, van fanatisme tot 
desertie. Op de brieven van twee personages 
zoomt de film als het ware in: Kuribayashi, 
de kosmopolitisch ingestelde, deels in Cana-
da en de VS opgeleide bevelhebber; hoewel 
hij de hopeloosheid van zijn taak inziet, 
voert hij die meer dan nauwgezet uit. En 
Saigo, voorheen bakker van beroep, nu een 
eenvoudige soldaat die er graag de kantjes 
van afloopt; zijn vrouw was hoogzwanger op 

het moment dat hij voor het leger werd opge-
roepen – ‘uitverkoren tot vrijwilliger’. De 
generaal, hoewel een liefhebber van Amerika, 
zegt tijdens een afscheidsdiner in dat land 
dat hij niet zal schromen het te bestrijden als 
de plicht daartoe roept; het persoonlijke en 
nationale vallen samen in zijn wens om eer-
vol te sneuvelen. De dienstplichtige Saigo wil 
simpelweg niets anders dan overleven om 
zijn intussen geboren dochterje te zien.
Hoewel aan beide polen van hiërarchische 
verhoudingen gesitueerd, is het de zorg om 
en gemis van hun gezin die beide mannen 
bindt, ook al weten ze dat niet van elkaar. 
Niettemin, gaandeweg de slag brengt het lot 
hen samen en groeien ze uit tot een soort 
‘buddies’: elk stelt de ander in staat datgene 
te doen wat hem goeddunkt: de eervolle 
dood en de drang tot overleving.

Overboord
In het begin van Flags of Our Fathers valt een 
marinier overboord op weg naar Iwo Jima. 
‘Een ander schip zal ‘m zo wel oppikken’, 
zegt een van z’n makkers. ‘Nee’, weet een 
ander, ‘de vloot heeft instructies om door te 
varen en niet te stoppen.’ Deze korte, in 
strikte zin overbodige scène is, denk ik, de 
meest veelzeggende uit Eastwoods tweeluik. 
De boel dendert door, maar je kunt dat klei-
ner wordende stipje in het water maar niet 
vergeten. De gedachte aan hem zeurt door, 
op de achtergrond – net als Eastwoods 
muziek voor de film als in de verte klingelt. 
Vriend of vijand, oorlog walst over individu-
en heen en wist hun sporen uit in liedjes en 
foto’s en standbeelden en mythen. East-
woods tweeluik is een eerbetoon aan de 
drenkelingen van het geheugen, aan de erva-
ringen die niet herdacht worden. Omdat ze 
het begrip te boven gaan, of omdat ze zo 
voor de hand liggend zijn. n

Flags of Our Fathers Verenigde Staten 2006 regie Clint East-
wood scenario William Broyles Jr., Paul Haggis camera Tom 
Stern montage  Joel Cox production design Henry Bumstead 
productie Clint Eastwood, Steven Spielberg, Robert Lorenz 
muziek Clint Eastwood met Ryan Philippe, Jesse Bradford, 
Adam Beach, John Slattery gebaseerd op Flags of Our Fathers 
(1998) van James Bradley en Ron Powers  

Letters from Iwo Jima (Iou Jima Kara no Tegami)  Verenigde 
Staten 2006 regie Clint Eastwood  scenario Iris Yamashita  
camera  Tom Stern  montage  Joel Cox  production design 
Henry Bumstead, James J. Murakami productie  Clint East-
wood, Steven Spielberg, Robert Lorenz muziek  Clint Eastwood 
duur 140’ met  Ken Watanabe, Kazunari Ninomiya, Tsuyoshi 
Ihara, Ryo Kase, Shidou Nakamura gebaseerd op Picture Let-
ters from Commander in Chief (2002) van de toenmalige bevel-
hebber Tadamichi Kuribayashi en Sadness in Dying Gracefully 
(2005) van Kumiko Kakehashi

Propagandistische liedjes 
stelden de oorlog tegen 
Japan voor als een uitje 
waarin de vijand en passant 
een lesje werd geleerd

Eastwoods reconstructie 
van de beroemde foto.
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‘Je bent echt een televisiehond’, zegt Martijn 
van Haalen grinnikend tegen editor Srdjan 
Fink. Deze heeft zojuist het live geluid van 
een toespraak vervangen door een meer pas-
send fragment. Een inhoudelijk probleem is 
met deze manoeuvre afdoende opgelost. 
Als ik de montage van De Voorste Linie bij-
woon is het hoog zomer. De makers – in 
korte broek – zijn in een eerste fase. Het 
materiaal is net door de editor in Final Cut 
Pro ingeladen. Paul Cohen: ‘We gaan eerst 
kijken waarover de film gaat. Als er iets ont-
breekt gaan we terug om bij te schieten.’ Van 
Haalen zit tijdens de montage achter Cohen 
op de bank en beziet het eens van een 
afstand. Manipulatie, dat is een van de tref-
woorden van ons gesprek. Welke middelen 
staan je ter beschikking om je verhaal duide-
lijker neer te zetten? ‘Wacht...’, zegt Cohen, 
‘ik wil even iets uitproberen.’ Fink noemt 
Cohen een co-editor: ‘Eigenlijk ben ik vooral 
een soort vroedvrouw’, lacht hij. 

De Voorste Linie 
In de documentaire De Voorste Linie vertellen 
zes Nederlandse veteranen van de vrijwel ver-
geten oorlog tussen Noord-Korea en de rest 
van de wereld, over wat hen ooit bezielde om 
daarheen te gaan. Zo wilde de een, zelf net 
van de Duitsers bevrijd, een tegengebaar 
maken, terwijl de ander, ex-lid van de Waf-

fen-SS, zich van zijn schuld wilde bevrijden.
Van Haalen: ‘Het beeld dat onze generatie 
van die Korea-oorlog had, was van Hollandse 
en Amerikaanse krachtpatsers tegen kleine 
Chinezen met fietsen. Maar de mensen die 
naar Korea vertrokken, kenden niet de luxe 
van mijn generatie. Door boven op hun ver-
haal en motivatie te gaan zitten, word je min-
der zeker van je oordeel.’ 
Een belangrijk element in de film is de slag in 
Korea om “Heuvel 325”. De strijd ging tussen 
de Chinezen en de geallieerden, de Nederlan-
ders dekten de terugtocht. Een soldaat belde 
tenslotte buiten adem: ‘Sergeant, de heuvel, 
we hebben hem.’ Het Westen won van een 
mogelijke communistische tirannie. Van 
Haalen: ‘Hollandse jongens sneuvelden, in 
Nederland verschenen de eerste nieuwbouw-
woningen.’ Hier hebben de makers een 
invalshoek voor hun film gevonden. Cohen: 
‘De Blokker, design straatmeubilair, vrouwen 
met twee stoeltjes op hun fiets. We willen dit 
impliciet laten zien, kritisch maar zonder 
dédain.’ De helden van Heuvel 325 zitten hier 
jaren later in een zachte stoel. Die stoel kan 
omhoog, omlaag, en met vier afstandsbedie-
ningen kunnen TV en stereo worden bediend. 
Voor hen betekent het iets, maar wat bete-
kent het voor de mensen die er niet voor 
gevochten hebben?

Het Kwaad
Opvallend in de films van Cohen en Van 
Haalen is de fascinatie met het lot. Cohen: 
‘Het is fantastisch als we iemand vinden die 
ons verrast.’ In de film over Korea is dit de 
ex-SSer, dhr. Folmer. Hij kwam uit Indië naar 
Nederland en vond weinig warmte. Een fami-
lie ving hem op, maar ze bleken NSB’ers te 
zijn. Cohen: ‘Ik ben opgegroeid met het idee 
dat de SS de vertegenwoordiger van Het 
Kwaad is. Het is boeiend om Folmers verhaal 
te horen, zodat je zijn stappen begrijpt.’ 

Hier tegenover staat het verhaal van Van de 
Veer, een echte verzetsheld, die in de Tweede 
Wereldoorlog achter de grens werd gedropt 
om operaties te verrichten. Cohen: 
‘Westerbork helpen bevrijden, per telefoon, 
een prachtig verhaal. Hem geloof ik als hij 
zegt: ‘Korea? Anders was de hele wereld 
eraan gegaan in het communisme.’ Dat is een 
goede oneliner natuurlijk, maar het is duide-
lijk dat het communisme een expansieve 
drive had, waar dat gestopt zou zijn weet nie-
mand.’
Folmer heeft een keuze gemaakt en dat bleek 
de verkeerde te zijn. Maar hij had ook aan de 
andere kant van de lijn kunnen uitkomen. 
Cohen: ‘Hij heeft gevangen gezeten en twee 
keer dienst genomen, daarmee heeft hij zijn 
schuld afgelost. Nadat hij terug kwam uit 
Korea zei zijn commandant: “Nederland 
heeft je niets te bieden.” Hij zal zeker wroe-
ging hebben, het is ook een traditionele 
man. Er is moed voor nodig zo in beeld te 
verschijnen.’ 
In het interview met Folmer provoceerde hij 
met een ‘wir haben es nicht gewußt’. Van 
Haalen bleef zijn wenkbrauwen fronsen. 
Waarop Folmer zegt: ‘Wir haben es wirklich 
nicht gewußt.’
 
Photo Souvenir 
In Part Time God (1993), een van Cohens eer-
ste films, figureert een wereld vol parallelle 
verhalen die niet door oorzaak en gevolg met 
elkaar verbonden zijn, een wereld waarin het 
lot een doorslaggevende rol speelt. Dit thema 
– het lot, toevallig aan deze kant van de lijn 

staan – zie je ook in het onlangs bekroonde 
Photo Souvenir (2006), waarin de Nigerijnse 
fotograaf Philippe Koudjina wordt gevolgd. 
In de eerste jaren na de onafhankelijkheid 
van Niger in 1960 vermaakte men zich in 
lange zinderende nachten met tafelvoetbal 
en de twist. Koudjina’s foto’s getuigen van 
dat optimisme. Nu liggen de negatieven te 
verpieteren. Koudjina werd geschept door 
een auto en loopt sinds die tijd op krukken. 
Uit zijn kast werden de camera’s gestolen. 
Glaucoom maakt het hem onmogelijk zijn 
eigen werk nog te beoordelen. Hij zit langs 
de kant van de weg en leeft van wat mensen 
hem toestoppen. 
In de film wordt dit verhaal afgezet tegen dat 
van een andere fotograaf. Ook zwart, talent-
vol, ook zinderende nachten, diezelfde ont-
roerende intimiteit en levenslust van de 
jaren zestig, echter ditmaal in een andere 
Afrikaanse staat, Mali. Met égards wordt deze 
tweede fotograaf, Malick Sidibe, ontvangen 
in Monaco. Agnes B., modekoningin op leef-
tijd, vertelt ons waarom ze zo door deze 
foto’s wordt geraakt. Bewonderaars van 
Koudjina proberen alsnog diens werk onder 
de aandacht te brengen. Maar nee, men is er 
al weer op uitgekeken. Cohen en Van Haalen 
hebben dit gegeven eenvoudig neergezet. 
Koudjina laat hen dichtbij komen en vertelt, 
blijmoedig bijna.

Kwetsbaar gezicht
Het is ondanks alle digitale registratiemidde-
len niet eenvoudig een “werkelijk gebeurd 
verhaal” over het voetlicht te brengen. ‘Het 

moet’, zoals van Haalen zegt, ‘nog twee keer 
door glas: eenmaal moet je het verhaal door 
de lens van de camera laten vallen, een twee-
de maal moet het verhaal door een projector 
of de TV tot de kijker spreken.’
Cohen en van Haalen gaan voor ze een scène 
opnemen in gesprek. ‘Meestal in de auto, op 
weg er naar toe.’ Het praten heeft een meer 
filosofisch dan strategisch karakter. Cohen: 
‘Toen een van de geïnterviewden voor De 
Voorste Linie zijn vier afstandsbedieningen 
wilde demonstreren, herkenden we onze the-
matiek. Je moet dan niet hebben dat je part-
ner zegt: “Wat heeft dat nou met Korea te 
maken?”.’ 
Cohen draait zijn films vrijwel zonder uitzon-
dering zelf. ‘Er is een soort agenda in mijn 
achterhoofd. Maar het komt ook vaak voor 
dat ik spontaan reageer.’ Is het daarna moei-
lijk om als regisseur uit eigen materiaal te 
kiezen? ‘Photo Souvenir heeft een visuele 
kracht, noem het poëzie als je wilt. Maar een 
minder mooi shot is soms belangrijker voor 
het verhaal…’ Als voorbeeld geeft Cohen een 
opname van een dokter uit De Voorste Linie: 
‘We hadden hem aardig neergezet met een 
mooi perspectief. Maar wat ik niet wist was 
dat hij tijdens het gesprek naar voren zou 
leunen. Zo kwam hij te dicht bij de camera. 
Een beetje lelijk, maar het was wat het nodig 
had, die confrontatie met dat kwetsbare 
gezicht.’ 
Van Haalen komt ook regelmatig met 
shotsuggesties. Cohen: ‘Het is moeilijk om ‘t 
precies te pinpointen - wie doet wat. Martijn 
is meer van de briljante invallen, ik mis-

schien iets meer van de structuur. Bij Hol-
landse Helden (2000) had hij bijvoorbeeld de 
onschatbare inval om de scène met de ver-
guisde vader aan kop te zetten.’ 
‘Dat je met z’n tweeën bent, betekent dat je 
de invasie zo klein mogelijk houdt.’ ‘Je moet 
hem kort houden’, zegt van Haalen lachend 
over Cohen. ‘Martijn stelt grotendeels de vra-
gen’, zegt Cohen, ‘maar we zitten vlak bij 
elkaar, dus soms knijpen we wel eens… een 
enkele keer gooi ik er een vraag in waarbij ik 
zeg: “Kijkt u niet naar mij - anders wordt de 
blikrichting verstoord”.’ 

Manipulatie
Waar ligt in de huidige wereld van verschui-
vende krachten de verantwoordelijkheid van 
de filmmaker? Van Photo Souvenir kun je zeg-
gen dat de filmmakers direct ingrijpen in het 
leven van de fotograaf. Cohen: ‘Ik heb 
Koudjina gevonden via Pauline Bax, corres-
pondente van NRC Handelsblad in West Afri-
ka. In Niamey heeft een kennis van Koudjina 
me aan hem voorgesteld. De tegenstelling 
met Malick Sidibe was al vrij snel bedacht, 
toen we erachter kwamen dat Koudjina’s 
aanvankelijke succes in de “Afrikaanse Foto-
grafie hausse” in het slop was geraakt.’ Heeft 
de aandacht door de film nog iets voor 
Koudjina opgeleverd? ‘We wisten dat Agnes 
B. exposities met Afrikaanse fotografie en 
kunst organiseert, maar het idee om naar 
haar toe te gaan, kwam van de kunstmake-
laar in de film. We hebben het wel helpen 
organiseren.’ Manipulatie. Je kunt zeggen 
dat de filmmaker hier uit de rol van observa-
tor stapt, en een katalyserende functie 
krijgt. ‘Maar de film is nog niet zoveel ver-
toond, dus veel extra aandacht voor Koudji-
na’s foto’s is er nog niet door gegenereerd.’n

Photo Souvenir  Nederland 2006 regie Paul Cohen en Martijn 
van Haalen camera Paul Cohen montage Gys Zevenbergen 
geluid Martijn van Haalen productie Paul Cohen voor CPS 
films duur 54' omroep VPRO uitzenddatum 22 maart    

De Voorste Linie Nederland 2006 regie Paul Cohen en Martijn 
van Haalen camera Paul Cohen montage Srdjan Fink geluid 
Martijn van Haalen productie René Mendel/ Interakt duur 54'  
omroep VPRO

Al jaren vormen regisseur/cameraman Paul Cohen en 
mederegisseur/geluidsman Martijn van Haalen een bijzon-
der team. Hoe werkt deze minicrew, hoe versterken beide 

makers elkaar en waarin liggen hun verschillen? Op 22 
maart wordt door de VPRO de documentaire Photo Souvenir 

uitgezonden, deze film kreeg net als Hollandse Helden (2000) 
een Gouden Kalf tijdens het laatste Nederlands Filmfestival 

in Utrecht. Onlangs kwam van dezelfde makers ook de docu-
mentaire De Voorste Linie uit. Ester Eva Damen

Paul Cohen en Martijn van Haalen over hun documentaires

Het lot verbeeld

Paul Cohen en Martijn van Haalen
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Amsterdam, december 2006. Op de overdadi-
ge receptie van het Prins Claus Fonds loopt 
Lida Abdul een beetje verdwaald rond. Een 
tengere verschijning met vriendelijke ogen 
die veel zachter lijken dan op haar portret-
foto’s. Ze praat graag over haar werk, maar 
minder over haar persoonlijke leven. ‘Zeker 
niet als woordvoerder van de Afghaanse 
vrouw, of over hoe gevaarlijk het kan zijn in 
Afghanistan mijn video’s te produceren. 
Sommige Afghaanse kunstenaars verdiepen 
zich wel in de islam en de hoofddoek. Mij 
interesseert dat niet. Ideeën en beelden daa-
rentegen wel.’

P o p p e n h u i s j e
Vaak duikt ze zelf op in haar beelden, die 
soms doen denken aan de magisch-rituele 
sfeer in Paradzjanovs films. In Things We Fail 
to Leave Behind (2003) slentert Abdul door 
de straten van Los Angeles. Ze trekt iets met 
zich mee, aan twee touwtjes. Het is een krak-
kemikkig poppenhuisje op wieltjes. Een sim-
pel idee dat het begrip zwerven in één beeld 
visualiseert. Ze maakte de video toen ze al 
enige tijd in Los Angeles woonde. Daar kwam 
ze, via India en Duitsland, terecht nadat ze 
na de invasie van de Sovjets Afghanistan 
ontvlucht was met haar broer. Eenmaal in 
Californië begon ze met schilderen en stu-

deerde ze filosofie en politicologie. Later 
volgde ze een opleiding beeldende kunst aan 
het befaamde Banff Centre in Canada. Tegen-
woordig woont ze afwisselend in Los Angeles 
en Kabul, waar ze filmt en workshops geeft.
De dag na de prijsuitreiking van het Prins 
Claus Fonds. Lida Abdul wil iets rechtzetten. 
‘Ik ben natuurlijk wel begaan met het lot en 

de rechten van de Afghaanse vrouw, omdat 
ik nu eenmaal zelf vrouw ben. Maar ik ben 
geen spreekbuis en wil vrij zijn om te doen 
wat ik doe.’ 

V e r f k w a s t
Het is inderdaad niet vanzelfsprekend om dat 
te doen in Afghanistan, waar ze het leeuwen-
deel van haar video’s in amper een jaar tijd 
maakte. In White House (2005) staat Lida 
Abdul bovenop de ruïnes van een kapotge-
schoten, classicistische villa, omringd door 
vlaktes en bergen in de verte. Zonder intro-
ductie of toelichting zien we haar in deze 
puinhoop. Gekleed in een lange, zwarte jurk 
en gewapend met verfkwast, schildert zij de 
ruïnes wit, met grote halen. Geen enkele 
steen, geen karkas of stuk betongaas laat zij 
ongemoeid. Zelfs het gruis op de grond ver-
andert in een maagdelijke sneeuwvlakte.
Op een gegeven moment loopt een zwartge-
klede man het kader in. Hij staat met zijn 

rug naar de camera toe en wordt door Lida 
Abdul over zijn lange hemd stoïcijns ‘meege-
schilderd’. Het aanhoudend statische camera-
standpunt geeft een droogkomisch effect. 
Even lijkt de film op slapstick. Maar de ver-
woesting van Afghanistan is zo onherstel-
baar, dat Abduls absurde schilderactie zo gek 
nog niet is. Na de val van de Taliban keerde 
Lida Abdul voor het eerst naar Afghanistan 
terug en vond één grote materiële en cultu-
rele kaalslag. Abduls camera registreert in 
onbeweeglijke kaders genadeloos het resul-
taat van decennia van oorlogen: een hoop 
stenen.
Abdul beschouwt haar video’s als een per-
soonlijk protest tegen de vernietiging van 
het Afghaanse culturele erfgoed, zoals ze ook 
toont in Clapping with Stones (2005). In de 
holtes van de vernietigde Boeddhabeelden 
staat een groep mannen ritmisch met stenen 
te slaan. De Taliban blies de Boeddha’s op, 
maar in haar video weerklinkt nog de herin-
nering. Abdul biedt in haar films ook een 
hoopvol alternatief. Uit de puinhopen ver-
rijst nieuw leven. ‘Het land leek op mijn 
voorstelling van Pompeï. Weggevaagd. Ik was 
geshockeerd. Probeer je eens voor te stellen 
wat de Sovjets aan sporen achterlieten. Even 
buiten Kabul liggen vijftienhonderd oude 
Russische tanks, in een lange lange rij. Ik zag 
ook een weggeroest vliegtuig, doorzeefd met 

zo veel kogelgaten dat het niet meer op een 
vliegtuig leek. Het had een onherkenbare, 
andere vorm aangenomen. Wrakken en ruï-
nes zijn stille getuigen van verwoesting. Het 
is wreed, maar deze ellende roept een eigen 
esthetiek op, met ontzettend poëtische beel-
den. Ik gebruik die beelden om ruimte te 
geven aan nieuw begin.’

G e e n  n e p
‘Als ik om me heen kijk in Europa, zie ik 
opvallend veel standbeelden en monumen-
ten. Ter herinnering aan oorlogen. Ze ver-
beelden het verlies van mensenlevens, je zou 
kunnen zeggen, van de helden. Maar wat 
brengen die stenen beelden teweeg? Veran-
deren ze de maatschappij? De manier waarop 
we naar de geschiedenis kijken? Integendeel, 
monumenten maskeren de geschiedenis. Mijn 
films daarentegen zie ik als vervanging van 

monumenten. Mijn films maken plaats voor 
rouw en verwerking, temidden van het ware 
verlies; de ruïnes. Geen nep.’
De hoofdpersonen in Abduls video’s zijn 
meestal kinderen, ronddolend tussen grillige 
vormen van wat ooit Kabul geweest moet 
zijn. Lida Abdul: ‘Kinderen zie je overal. Ze 
klauteren in de spelonken van Kabul. Ook 
het jongetje in mijn video Umbrella trof ik 
daar een keer toevallig aan. Op een kaal 
gebombardeerde vlakte rende hij steeds het-
zelfde kleine rondje. Zijn ene arm uitgestrekt 
met in zijn hand een wit uitgeklapt paraplu-
tje. Ik vond dat mooi en heb hem gefilmd. 
Niets heb ik in scène gezet.’
Umbrella (2005) is net als Abduls andere 
video’s een puntgave montage van beeld en 
beweging, niet langer dan een paar minuten. 
Haar video’s kijken als een soort loop. Het-
zelfde beeld keert telkens terug, in steeds 
andere kadreringen en andere camerastand-
punten. Ook het geluid, direct met het beeld 
opgenomen, herhaalt zich met elke loop. 
Abduls video’s zijn een soort rituele viering 
van beeld en ritme. Er ontstaat letterlijk tijd 
en ruimte om onbelemmerd de beelden te 
onderzoeken. 

M a g i s c h  m o m e n t
Abdul lijkt geobsedeerd door beeld. ‘Dat kan 
je wel zeggen. Ik herinner me dat eerste 
magische moment in de donkere kamer. Het 
fotopapier dat ronddrijft, het beeld dat lang-
zaam opdoemt. Het is vreselijk sentimenteel, 
maar ik was onmiddelijk verliefd op fotogra-
fie. Als klein kind tekende ik veel. Om de 
verwarrende wereld beter te begrijpen kun je 
achteraf zeggen. Militairen die een man uit 
een huis trekken. Vliegtuigen die de lucht 
kapen. Ik keek, maar zag niets. Ik zag geluk-
kig alleen mijn eigen wereld. Eigenlijk zijn 
kinderen beter beschermd tijdens oorlogen 
dan volwassenen. Zij zijn in staat een uitweg 
voor hun trauma’s te vinden dankzij hun 
fantasie. They perform trauma.’

In Brick Sellers of Kabul (2006) werkte Abdul 
samen met brick sellers, kinderen die in de 
ruïnes van Kabul nog bruikbare bakstenen 
zoeken en vervolgens verkopen aan tussen-
handelaren. ‘Uiteindelijk vond ik ongeveer 
vijftig kinderen tussen de vijf en zeven jaar. 
Samen met hen hebben we een sculptuur uit 
die bakstenen gebouwd. Een eigen beeld, 
waar ze na voltooiing bovenop klommen. In 
zelfgemaakte monumenten als deze schuilt 
volgens mij de opening naar iets nieuws. 
Natuurlijk heb ik ook twijfels over het nut 
van mijn werk. De Afghanen hebben wel wat 
anders aan hun hoofd dan kunst. Tijdens het 
filmen van White House vroeg een vrouw 
waarom ik nu in hemelsnaam twee dagen 
lang die brokstukken schilderde. Later heb ik 
de film vertoond. Na afloop vertelde een man 
dat hij in mijn video’s zijn innerlijke ruïnes 
had gezien.’ n www.hetdomein.nl

 

A f g h a a n s e  v i d e o k u n s t e n a a r    L i d a  A b d u l  k e e r d e  t e r u g  n a a r  h a a r  l a n d

L i d a  A b d u l  i s  v i d e o m a k e r , 
b e e l d e n d  k u n s t e n a a r  e n 
p e r f o r m a n c e  a r t i s t .  Z e 
w e r d  g e b o r e n  i n  K a b u l  e n 
k e e r d e  n a  e e n  b a l l i n g -
s c h a p  v a n  t w i n t i g  j a a r 
t e r u g  n a a r  A g h a n i s t a n . 
T i j d e n s  d e  5 1 s t e  V e n e -
t i ë  B i ë n n a l e  i n  2 0 0 5  t r o k 
z i j  v e e l  a a n d a c h t  m e t 
e e n  s o l o t e n t o o n s t e l l i n g 
i n  h e t  A f g h a a n s e  P a v i l -
j o e n .  I n  2 0 0 6  w a s  z i j  w i n -
n a a r  v a n  d e  p r e s t i g i e u z e 
P r i n s  C l a u s  F o n d s  P r i j s . 
M o m e n t e e l  e x p o s e e r t  z i j 
i n  H e t  D o m e i n  i n  S i t t a r d .
Nana Jongerden

‘ M i j n  f i l m s  m a k e n  p l a a t s  v o o r 

r o u w  e n  v e r w e r k i n g ,  t e m i d d e n 

v a n  h e t  w a r e  v e r l i e s ;  d e  r u ï n e s ’

n i e u w  b e g i n .  M e t  b e e l d e n  g e e f  i k  r u i m t e  a a n  e e n  n i e u w  b e g i n .  M e t  b e e l d e n  g e e f  i k 
r u i m t e  a a n  e e n  n i e u w  b e g i n .  M e t  b e e l d e n  g e e f  i k  r u i m t e  a a n  e e n  n i e u w  b e g i n .  M e t 

b e e l d e n  g e e f  i k  r u i m t e  a a n  e e n  n i e u w  b e g i n .  M e t  b e e l d e n  g e e f  i k  r u i m t e  a a n  e e n   
b e g i n .  M e t  b e e l d e n  g e e f  i k  r u i m t e  a a n  e e n  n i e u w  b e g i n .  M e t  b e e l d e n  g e e f  i k  r u i m
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De meeste componisten die in het halfjaarlijks overzicht al 
werden gesignaleerd (Skrien 6, augustus 2006), hebben goed 
doorgewerkt. De top10 kent evenwel een onverwachte koploper. 
Volgende maand volgen een beschouwing, runners-up en over-
leden en aankomend talent. Kees Hogenbirk

Meer 
zintuigen 
op scherp

1
Perfume.  
The Story of a 
Murderer 
Regisseur Tom Tykwer componeerde reeds 
in 1997 de thema’s bij zijn eigen film Winter-
schläfer, samen met de musici Reinhold Heil 
en Johnny Klimek. De onverfilmbaar geachte 
roman Het Parfum is hun tour de force, uitge-
voerd door de Berliner Philharmoniker onder 
leiding van Simon Rattle. Wat een zintuiglijke 
prestatie! De filmmaker heeft zijn oor voor 
muziek – eerder bewezen in Heaven (2002) 
– fabelachtig ingezet om de verrukking van 
het geurenpalet dat door de hoofdpersoon 
wordt opgesnoven, op de mensen in de zaal 
over te dragen. Toont Tykwers beeldtechniek 
de werking van het reukorgaan, via close-ups, 
camerabewegingen, kleur en montage, de 
muziek zorgt voor de sensatie die daar bijhoort. 
De lange film stikt van de scènes waarin de 
tonen voor een zindering zorgen – niet toeval-
lig beschrijft de olfactorische wetenschap de 
samenstelling van een parfum in noten en 
akkoorden. De harmonieën in de composities 
van Tykwer, Klimek en Heil zijn net zo paradij-
selijk als de gezochte, legendarische ‘dertiende 
essence’. Hierdoor ontstaat een merkwaardig 
begrip voor de fanatiek naar de perfecte geur 
speurende moordenaar Grenouille. Vanaf het 
moment dat de sonore vertelstem van John 
Hurt ons meedeelt dat Grenouille anders dan 
anderen was, horen we een biologerend ritme 
waarin een hartslag prominent aanwezig is. 
Onder gemengd koor (tweestemmig zingend, 
fluisterend, knorrend of slechts neuriënd) ligt 
bijna altijd die hartslag, waardoor Grenouille’s 
experimenten met vrouwenlijken een serene 
professionaliteit krijgen. Als deze baspuls ook 
klinkt bij zijn ondervraging, voelen we mededo-
gen met hem. Zelfs het motief dat is verbonden 
met de eerste en de laatste roodharige die hij 
ruikt, is niet van gruwel maar van esthetiek 
vervuld. Tussen de eerste en de tweede noot 
gaat de sopraan een octaaf omhoog, aldus 
een hemels verlangen naar liefde uitdrukkend 
– liefde die voor Grenouille zonder hulpmid-
delen niet is weggelegd. De orkestpartijen zijn 
lyrisch, speels, krachtig of zinderend, gelijk 
de tonen van kleur waarin de geuren van het 
Franse land worden geoogst.
EMI Classics 0946-3-69535-2-6, 70:05)

2
United 93 
John Powell levert, ondanks de portee van 
de eerste ‘9/11’-film, mínder melodische bij-
dragen dan gebruikelijk. Voor regisseur Paul 
Greengrass maakte hij in 2004 de krachtige 
score van The Bourne Supremacy. Nu beperkt 
Powell zich tot klanken, passend bij de in 
realitysoap-stijl geschoten beeldflarden: de 
gekaapte Vlucht 39 kraakt aan alle kanten. Er 
ligt wel degelijk een geraffineerd programma 
ten grondslag aan de wurgend spannende 
score, al geeft de muziek op onvoorspelbare 
momenten ondersteuning aan de parallel-
montages en besef je vaak onverhoeds dat het 
weer ijzingwekkend stil is. Een continu door-
echoënde electronische puls werkt hartstlag-
verhogend. Het slagwerk vibreert lang door en 
bastonen rommelen mee met 
het toestel dat een vliegende bom wordt. 
Aan de andere kant van het muzikale spec-
trum staat de menselijke emotie. Ook hierin 
beperkt Powell zich tot enkele tonen. Slechts 
een paar symfonische lijnen zijn voldoende om 
de wanhoop van telefonisch afscheid nemende 
passagiers te transponeren naar aangegrepen 
bioscoopbezoekers. Anders dan John Wil-
liams in Munich (2005) stigmatiseert Powell 
de kapers muzikaal niet. Slechts even zijn een 
paar tonen van een ‘Arabische’ houtblazer te 
horen, vlak voordat een zenuwachtige terrorist 
een kneedbom prepareert op het toilet. De film 
maakt genoegzaam duidelijk hoe hypocriet het 
is om Allah aan te roepen voor je onschuldige 
reizigers gaat offeren. Uitgewerkte melodie 
voert Powell pas op onder de kritische epiloog 
en aftitelingsrol, maar ook dan zwicht hij niet 
voor de verleiding een adagio te componeren. 
We horen een meisjesstem tussen stemmige 
strijkers, als een engeltje uit de hemel. Heel 
zacht had die hoge koorstem ook al uitdruk-
king gegeven aan de verbijstering in het lucht-
verkeerscentrum na de tweede inslag in de 
Twin Towers. 
(Varèse 302-066-740-2, 43:29)

3
The Queen
Componist Alexandre Desplat heeft een uit-
gesproken handschrift. Hij schrijft spaarzaam 
melodisch, hoewel hij met slechts een paar 
noten een compleet thema suggereert. Zijn 
ritmes drijven de handeling voort, zonder stac-
cato te klinken. De algehele stemming is vaak 
harmonieus, maar altijd broeit er iets onder 
de oppervlakte. Zo is hij de ideale begeleider 
van het psychodrama geworden. Het is deze 
diepere laag waardoor wij – mede dankzij 
Tony Blair – begrip kunnen opbrengen voor 
de vorstin die ‘dignity’ belangrijker vindt dan 
het tonen van medeleven met het volk. Des-
plat hanteert geen pomp and circumstance; 
hoogstens weeft hij met klassieke tempi van 
clavecimbel en harp iets monarchisch in zijn 
score. Twijfel en stilte spelen een belangrijkere 
rol. Het ostinato, een zich almaar voortzettend 
en ontwikkelend motief – in Birth (2004) riep dit 
middel ook al zo’n introspectieve sfeer op – is 
hiervoor de ideale vorm. Voor Elizabeth II komt 
het traag en sereen aansluipen op hoge piano-
toetsen en een dunne vioollijn. Na de dood van 
Diana zwelt het langzaam aan tot een branding 
van bloemige muziek, een zee van verdriet. 
Een heftige kadans van de strijkers stuurt ten-
slotte Blairs alarmtelefoontje naar Balmoral 
Castle aan. Elizabeth raakt pas doordrongen 
van de rouw van haar onderdanen als zij de tijd 
krijgt om na te denken, vastzittend in de rivier, 
omgeven door natuur. Het breedgespeelde 
hoofdthema bevat uithalen van de dwarsfluit; 
dezelfde fluit die wapperde bij de beelden van 
Diana’s autovlucht voor de paparazzi in Parijs. 
Voor Elizabeth duikt een hert op. We horen 
Diana’s fluit en warme (jacht)hoorns: people’s 
princess en godin van de jacht in één thema 
vereend. Desplat zet de stilte in nadat de drei-
gende val van het Huis Windsor is afgewend. In 
een ontroerende scène krijgt de koningin zelf 
een bosje bloemen. Er klinkt pianissimo alleen 
een legato van twee strijkerstonen.  
Bij de respectvolle toenadering tussen Blair en 
Elizabeth horen we, indrukwekkend lang, hele-
maal niets. Totdat ze in de tuin gaan wandelen: 
koninklijk voortschrijdend luiden harp en pizzi-
cati de end credits in. Desplat heeft zijn eerste 
Oscarnominatie binnen.
Milan M2-36185, 44:29

Jaaroverzicht filmmuziek deel 1

4
Mission: 
Impossible III 
Regisseur J.J. Abrams heeft zijn vaste com-
ponist Michael Giacchino meegebracht, met 
wie hij de televisieseries Alias en Lost maakt. 
Dit pakt opwindend uit. Actiemuziek is in de 
kern natuurlijk op efficiëntie gericht: vaak is de 
score onder de geluidseffecten onhoorbaar, en 
dus eigenlijk onnodig. Een componist kan zich 
in dit genre onderscheiden door instrumen-
tatieselectie en muziekplaatsing te beperken. 
Giacchino’s score is weliswaar onafgebroken 
aanwezig maar hij overstijgt het ritmische 
behang van zoveel collega’s doordat hij het 
donderende geluid syncopisch aanvult. Dit 
werkt waar Giacchino zich tijdelijk geheel stil 
houdt (zoals bij het windgeraas als Ethan Hunt 
een schurk uit een vliegtuigluik laat hangen), 
maar tevens dankzij de uitgekiende symfoni-
sche instrumenten: die zijn in zo’n F/X-storm 
beter te onderscheiden dan electronische. 
Deze musicus zou de beste James Bond-com-
ponist zijn, met zijn gave voor stemming en 
melodie, en het hele John Barry-arsenaal dat 
hij in de vingers heeft: naargeestige trombo-
nes, jazzy strijkersloopjes, bongo’s, gestopte 
trompetten, vibrafoon, tromroffels en zelfs 
tamboerijn. In dit heerlijke idioom stuwt Giac-
chino het verhaal op en bouwt het weer af 
voor de emotionele momenten, met warme 
pianoakkoorden en voortschokkende violen. En 
dan arrangeert hij ook nog eens gespierd Lalo 
Schifrins herkenningsthema (1967) als hippe 
hommage.
Varèse 302-066-733-2, 65:00

De harmonieën in de 
composities van Tykwer, 
Klimek en Heil zijn net 

zo paradijselijk als de 
‘dertiende essence’



20 Skrien maart 2007
maart 2007 Skrien 21

6
Babel 
Net als de eerdere samenwerking tussen regis-
seur Alejandro González Iñárritu en componist 
Gustavo Santaolalla, Amores Perros (2000), 
is er een dubbelcd uitgebracht van de muziek 
in de film, waarbij de score tussen de source 
music is gehusseld. Zo ontstaat een, weliswaar 
niet-chronologisch, maar compleet klankbeeld 
van een omnibus die muziek gebruikt om de 
miscommunicatie tussen volwassenen en 
jongeren te verbinden. Gedurfd laat Iñárritu 
opmerkelijk frequent het filmgeluid wegvallen 
in scènes die de isolatie, verdwazing en de wens 
serieus te worden genomen, symboliseren. In 
de drie verhaallijnen, zowel bij de Marokkaanse 
broertjes, het dove Japanse maagdje als de 
Mexicaanse stoere neef werkt die geluidloze 
machteloosheid hypnotiserend. 
Santaolalla overbrugt de verschillen tussen de 
werelddelen door voor alle (vervlochten gemon-
teerde) episoden snaarmuziek te gebruiken. In 
Marokko, bij de schietoefeningen van de macho 
broertjes, klinkt het los aangeslagen getokkel 
op de oud (een soort Perzische luit) hard en 
bijkans primitief. De noodlottige afloop wordt 
begeleid door een ronddraaiende beweging op 
de snaren, als uit een blikken speeldoosje voor 
kinderen: de politie rijdt, net zo macho, rond in 
SUV-Jeeps op zoek naar de daders van de ‘aan-
slag’. In Marokko horen we ook vollere gitaar-
akkoorden, in series van vier noten galmend 
herhaald. Deze staan voor het getroffen Ameri-
kaanse echtpaar. Met hen is de warme akoesti-
sche gitaar in Mexico (waar hun kinderen zoek 
raken) verbonden. Het doofstomme meisje in 
Tokio krijgt naast traditionele (koto-achtige) 
snaren moderne electrische snaaraanslagen 
mee. Deze echoën door, zonder bas, alsof het 
geluid van ver komt. In een discotheek leidt dit 
tot een stil ritme van de stroboscoop, in haar 
‘point of hearing’ – afgewisseld met de house 
die wij wel horen. Pas helemaal op het einde 
van de film dringen, in de Japanse episode, de 
strijkers door. Met een herhalende pianomelo-
die zorgt Santaolalla voor een zwijgzame ont-
roering bij de omarming van vader en dochter. 
Na het invoelende Brokeback Mountain won hij 
opniew een Oscar.
Concord 0888072301917, 63:45+67:09

7
Casino Royale
Componist David Arnold vertolkt enerverend 
de voorgeschiedenis van 007. Na drie trendy 
Bondscores laat hij eindelijk de electronische 
ritmebox achter zich, om terug te gaan naar 
de roots van de spionagefilm uit de jaren zes-
tig. Het had nog wel jazzier mogen uitpakken, 
maar van Michael Giacchino neemt Arnold 
in elk geval het gebruik van het akoestische 
instrumentarium over. Nog een wens is ver-
vuld: Arnold heeft ten langen leste een eigen 
‘James Bond Theme’ gecomponeerd, al bestaat 
het uit niet meer dan een paar maten. Zo is 
het, inclusief basgitaar en bongootjes, te horen 
wanneer Bond naar de Bahama’s vliegt en als 
hij in de spiegel ziet dat zijn Brioni-smoking als 
gegoten zit. Het is gebaseerd op het stramien 
van de viernootsaanloop uit Bonds onverslijt-
bare Leitmotiv, van Monty Norman/John Barry. 
Het beroemde nummer zelf zet Arnold pas na 
de slotscène in, als Bond echt ‘James Bond’ is 
geworden. Daaraan voorafgaand is zijn variant 
een soort pre-Bondmotief, dat in de toekomst 
tot iets dynamisch kan worden uitgebouwd. 
Naar zijn grote voorganger John Barry verwijst 
Arnold ook in de romantische begeleiding. 
Vesper Lynd heeft een eigen thema op piano en 
strijkers. Het bevat een biologerende onder-
stroom van stijgende en dalende celli; een 
kadans met een zekere droefheid (Vesper zal 
voor James onbereikbaar blijven), zoals Barry 
vanaf de jaren tachtig componeerde (zie Out of 
Africa, 1997). Arnold herhaalt zelfs de wijdlopige 
melodielijnen per stuk – Barry’s grote makke – 
nadat het psychologisch aftasten tussen Vesper 
en James aan het Meer van Lugano opvallend 
stil is verlopen. Naast dit zwoele Bond-idioom, 
dat in de film beter uitkomt dan op de cd, zit er 
onvermijdelijk veel jachtige moderne muziek in 
deze thriller over terrorismefinanciering, altijd 
met echt koper en slagwerk. Op het album 
ontbreekt de titelsong ‘You Know My Name’ 
vanwege een muziekrechtenkwestie. De single 
is apart uitgebracht (Interscope Records), wat 
pech is voor David Arnold nu hij na negen jaar 
wachten een potentiële titelhit mocht schrijven 
(met zanger Chris Cornell). Helaas citeert hij 
het nummer niet in z’n geheel instrumentaal 
tussen de korte soundtrackfragmenten op de 
volle cd. 
Sony Classical 88697029112, 74:22

8
Volver
Alberto Iglesias gaat niet mee in de kolderieke 
ontwikkelingen van Pedro Almodóvars schets 
van lijken in ijskisten, gekke tantes en geest-
verschijningen in de levens van een familie 
vol eigenzinnige vrouwen. Het zou al tezeer 
een gekkenhuis worden tussen het bedrijvige 
Madrid en het bijgelovige platteland. Wat de 
componist wel doet, is de raadsels versterken 
die door de regisseur in de stijl van Hitchcock 
worden opgeworpen. Net als in Carne Tremula 
(1997) toont Iglesias zich een bewonderaar van 
de (dis)harmonieën van North by Northwest- 
en Psycho-componist Bernard Herrmann in 
1959/1960. Bij de ontregelende close-ups en 
camerastandpunten houdt hij echter de lief-
lijke kant van het idioom met onafgemaakte 
akkoordenschema’s aan. Zo zet hij wel pizzicati 
en tremoli in bij een topshot van een bloedend 
corpus delicti en componeert hij niet toeval-
ligerwijs arpeggio’s voor harp, maar anderzijds 
verzacht hij de shockeffecten door een fraai 
vloeiende strijkersmelodie. Deze betrekt de 
kijker samenzweerderig bij de vrouwen die 
voor zichzelf opkomen. Een jazzy basritmiek in 
een opgejaagd thema is te horen als sprake is 
van het verstrijken der tijd of het overbruggen 
van afstanden. 
Deze speelse tempi onderschrijven het 
aanvaarden van ieders levenslot. Bij het 
onderwerp vergiffenis aangeland scheiden 
Almodóvar/Iglesias zich van Hitchcock/Herr-
mann. De harp speelt een nobele, bijna hoofse 
melodie over een tedere ondertoon van altvio-
len en celli: houd van je moeder zolang het nog 
kan, is de boodschap. Want terugkeren in de 
tijd (‘volver’) is onmogelijk. 
Virgin/EMI 0946-3-58858-2-8, 64:13

9
Zwartboek
Cineast Paul Verhoeven vond in de Engelse 
Anne Dudley een componist met een eigen 
geluid dat hij nog niet eerder in zijn werk heeft 
toegepast. Er schemert door Dudleys score 
van Black Book nog wel een cadenza zoals 
in Goldsmiths Hollow Man (2000) en ook zijn 
de rammelende piano en platte trom van 
Rogier van Otterloos Soldaat van Oranje (1977) 
niet ver weg. Maar waar traditiegetrouw in 
Nederlandse oorlogsfilms steevast oude hout-
blazers in lege wasakers staan te snateren, is 
Dudley’s instrumentatie rijk en warmbloedig. 
Het obligate geroffel op de snare drum totdat 
de Duracelbatterijen op zijn, is tot een mini-
mum beperkt. Daarentegen zorgt Dudley voor 
een constant in beweging zijnde orkestratie, 
waarin meanderende muzikale lijnen moeilijk 
te vatten zijn. Ze heeft slechts één herkenbare 
melodie gecomponeerd: een mooi thema dat 
vol dubbelzinnigheid de Engelse chocolade-
repen in Duitse handen weergeeft. Het heet 
‘Rachel’s Theme’, naar het joodse hoofdperso-
nage dat zigzaggend tussen de partijen over-
leeft. Voor de rest geeft de score geen duiding 
over wie goed is en wie slecht. Het levert een 
onbestemde en onrustige sfeer op die precies 
Verhoevens fascinatie voor de zelfzuchtige 
mens uitdrukt. Helaas heeft de regisseur het 
onvermijdelijk geacht om in de laatste akte van 
zijn amoraliteitsvertelling te moeten komen tot 
de ontrafeling van het mysterie. Er wordt een 
hoop informatie en actie afgeraffeld over wie 
de verrader is, hetgeen gepaard gaat met op- 
en overdrijvende blazers en ritmesectie. Hoe-
wel Dudley gelukkig niet toewerkt naar een 
triomfantelijk bevrijdingsgevoel, had een open 
einde, met de weifelende, niet tot resolutie 
leidende muzikale motieven uit het begin, een 
verontrustender indruk achtergelaten.
Milan 399-051-2, 55:52

10
The Wind 
that Shakes 
the Barley 
Ken Loach schildert in een waaier aan groene 
tinten de totstandkoming van de onafhanke-
lijke Ierse republiek. Het is een beklemmende 
geschiedenis, maar de regisseur heeft er geen 
larmoyant verhaal van gemaakt. Sterker, het 
heeft er alle schijn van dat de sociaal gedreven 
Engelsman bewust de mogelijkheden onbenut 
heeft gelaten om de kijker mee te slepen in 
sentiment. Componist George Fenton heeft 
zich beheerst op de achtergrond gehouden, 
terwijl hij eerder toch ontroerende thema’s 
schreef voor zes films van Loach tussen 1995 
en 2004. 
Fentons muziek weerspiegelt het Ierse land-
schap: woest enerzijds, lieflijk fris tegelijker-
tijd. De onemotionele score wekt een berus-
tende indruk. Bij vlagen klinkt de dwarsfluit 
in de wind net zo sympathiek als de vrienden 
die zich ontwikkelen tot vrijheidsstrijders. De 
sonore celli en zagende contrabasritmes druk-
ken echter niet de nationalistische reacties van 
de vernederde Ieren uit. Er zit géén Keltische 
ondertoon in de spanningsmuziek, noch Britse 
marsen. Omdat Loach toewerkt naar een Ierse 
broederkrijg op leven en dood, horen we dus 
hoogstens een weinig heroïsche onrust in de 
bassen en houtblazers, ingetoomd in korte 
fragmenten. Pas onder de aftiteling, als voor-
bode van het persistente IRA-geweld roffelt de 
platte trommel en spelen dwarsfluiten milita-
ristisch schel bij het aanmarcheren op Ierse 
volkszang.
De dubbelcd van de BBC-serie Planet Earth 
(BBC/EMI 0946-381-981-2-1, 60:44+73:01) bevat 
eerder een liefdesverklaring aan Arcadië dan 
een score vol bedreiging, zoals in Fentons 
voorgaande natuurdocumentaires Blue Planet 
(2001) en Deep Blue (2004) nog wel voorkwam. 
Het BBC Concert Orchestra speelt majestueus 
melodieën in majeur: vol hoop om de schoon-
heid van de Aarde. 
Soundtrack aangekondigd op Shogun Music

5
Lady in 
the Water 
Na de aftiteling benadrukt regisseur M. Night 
Shyamalan dat hij zijn kinderen nog één keer 
deze ‘bedtime story’ wilde vertellen. Die herha-
ling is geen overbodigheid, want het sprookje 
over de waternimf is een Aziatische moraalver-
telling, en sinds Hayao Miyazaki weten we hoe 
onbegrijpelijk hun legenden in onze ogen zijn. 
Shyamalan maakt bovendien van zijn film op 
zich een sprookje. Dat hij geen irreële thriller 
beoogde, valt uit de muziek van zijn medewer-
ker van het eerste uur op te maken. Componist 
James Newton Howard hanteert nauwelijks 
schrikeffecten. Hoge tonen van tinkelende 
pianotoetsen, uitwaaierende fluit en ijl vrou-
wenkoor geven een magische sfeer. De muziek 
zet ons niet schrap maar wacht samen met 
ons op de oplossing. Als de kijker mee gaat 
leven met de rolverdeling van de bewoners in 
deze condo, werkt de muziek hartverwarmend. 
Howards opgewonden strijkersbeweginkjes en 
traag trekkende tonen in de middenregisters 
zijn net zo mooi als de bestemmingen die alle 
bijrolkarakters in hun leven vinden om de 
waternimf te redden. Zacht heen en weer kab-
belende altviool en opkomend pianocrescendo 
maken de loutering van het diep weggestopte 
verdriet van de verlegen conciërge regelrecht 
ontroerend. In de apotheose van het sprookje 
neemt een grootse harmonie van hoog koor en 
warme blazers het set noise over. Hierin benut 
Shyamalan zijn Howard net zo meeslepend als 
Miyazaki zijn componist Joe Hisaishi.
Decca B000730902, 59:50

Anders dan John 
Williams in Munich 
stigmatiseert Powell de 
kapers muzikaal niet
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‘Als ik achter een camera sta, durf ik veel 
meer. Ik stap normaal echt niet voor mijn lol 
in een luchtballon, maar voor Hukkle moest 
het en dan doe ik het.’ Gergely Pohárnok is 
director of photography van de twee films van 
György Pálfi, Hukkle (2002) en Taxidermia 
(2006). Zijn camera beschrijft hij als een 
schild, dat hem beschermt tegen angst en 
heftige beelden. Voor Taxidermia moest 
Pohárnok vanaf twee meter afstand zien hoe 
een varken werd geslacht en hoe alle inge-
wanden uit zijn lijf werden gehaald. ‘Nee, dat 
is niet echt lekker. Maar omdat mijn camera 
ertussen staat, voel ik letterlijk afstand. Het 
raakt me niet.’ En de shots van het weiland 
in Hukkle moesten wel vanuit een luchtbal-
lon gefilmd worden – dat vonden Pálfi en 
Pohárnok allebei. De camera moest in een 
strak en traag tempo over het Hongaarse 
landschap trekken. ‘Met een vliegtuig of 
helikopter was dat nooit gelukt.’

Ook in Taxidermia filmt Pohárnok veel recht 
van boven. Bijvoorbeeld in een scène waar 
een man een huis uitloopt en de hoek 
omslaat. ‘Het is goed dat je dat zegt van die 
top-shots. Ik moet daarmee stoppen. Ik denk 
dat ik het gewoon mooi vind, maar ik was me 
er niet van bewust dat ik het zo vaak deed.’
Na de ballonvaart vertelde de piloot dat hij 
het onverantwoord had gevonden, vanwege 
de hoge windsnelheden, en dat dit uitzon-
derlijk gevaarlijk was geweest. Dat had 
Pohárnok zelf ook al vermoed, want bij het 
landen schoot de ballon nog eens tweehon-
derd meter terug de lucht in. De Hongaar 
vertelt het niet als een stoer verhaal, maar 
als iets wat kan gebeuren als je filmt. Afzien 
door allerlei omstandigheden. Het hoort bij 
de Europese manier van filmen, vindt hij. De 
cameraman is in Europa vaak vanaf het begin 
bij de film betrokken. In het geval van Huk-
kle kreeg hij van Pálfi, die hij op de film-

school in Boedapest leerde kennen, een 
script en zochten ze samen naar locaties.

Rare natuurfilm
Hukkle is de veel geroemde, dialoogloze film 
over een dorpje ergens in Hongarije, waar de 
vrouwen langzaam maar zeker hun mannen 
vergiftigen. Maar de film toont ook alle 
beestjes en dieren op het platteland. Of zelfs 
hoe planten groeien. Soms kun je denken dat 
je naar een rare natuurfilm kijkt. Hukkle 
heeft een buitengewone geluidsband, is 
ongelofelijk strak gemonteerd en de ene keer 
registrerend en dan weer sprookjesachtig 
vreemd gefilmd, waardoor de film een van de 
eerste meesterwerkjes van deze filmeeuw is.
Pohárnok vertelt dat dieren, objecten en 
mensen in Hukkle op hetzelfde niveau wer-
den benaderd en hetzelfde werden gefilmd. 
‘Bij Hukkle wilden we een effect van afstan-
delijkheid creëren. Bijvoorbeeld door het 

punt van de actie in een scène op de achter-
grond te plaatsen, of in een rare hoek. Hoe 
kies je als kijker je focus? Om dat te onder-
steunen, gebruikte ik stilstaande shots. Net 
als in documentaires is er die kille afstand 
tot het onderwerp. Daartegenover staan de 
rijders. Die zorgen ineens voor een fictiemo-
ment en trekken je het verhaal weer in.’
In montagesequenties wordt het geluid van 
hikken (Hukkle is een verzonnen woord voor 
de hik) tot in het extreme getoond. Op de 
maat van de hik zie je bijvoorbeeld een slotje 
van een autodeur naar boven schieten, de 
deurgreep, het slot aan de binnenkant, het 
opengaan van de kofferbak. Zo’n sequentie is 
bijna een minimusical. Een stuk later 
beweegt zijn Steadicam achteruit wanneer 
een man en vrouw langzaam een klein zie-
kenhuis uitlopen, naar de camera toe bewe-
gen, naar buiten gaan, op hun wagen met 
paard klimmen. Zij nemen een afslag naar 

rechts, maar Pohárnok gaat de andere kant 
op, mee met een toevallige voorbijganger. 
Het shot duurt nog steeds als ook deze man 
een afslag neemt, maar de cameraman besluit 
stil te staan. Heel in de verte valt de man op 
de grond. Eén lang shot, dat vreselijk tegen-
strijdig voelt vergeleken met dat strakke, 
korte, snelle. Hier kiest Pohárnok voor weids-
heid, landschap, beweging en flirt hij met de 
ruimte in het hoofd van de kijker. Alle bewe-
ging en ruimte attendeert de kijker erop, 
aldus Pohárnok, dat hij op het verhaal moet 
gaan letten.
Pálfi en Pohárnok wilden allebei niet dat 
Hukkle een Discovery Channel-achtige film 
zou worden. Pohárnok legt uit dat hij vond 
dat Hukkle heel scherp moest zijn, met wei-
nig korrel. Daarom koos hij slow film stock, 
dat veel licht nodig heeft maar waarmee je 
elk grassprietje, diertje en detail kan laten 
zien. Ook de filters ontkrachten het Discove-

ry-gevoel. ‘We hebben een beetje paars en 
magenta toegevoegd voor een ongemakkelijk 
gevoel van kilte en lelijkheid, dat de schoon-
heid van de film meer in balans bracht.’

Purist
Pohárnok vindt het geweldig om met Pálfi te 
werken: de verhalen over beide films blijven 
komen. Maar eigenlijk houdt hij het meest 
van minimalistische films. Zijn grote liefde is 
dan ook Fekete kefe (Black Brush, 2005 en 
vorig jaar op het IFFR), die hij maakte met 
goede vriend Roland Vranik. Hij de regisseur, 
Pohárnok de camera, samen het scenario. 
Over wat jongens die in Boedapest rondhan-
gen, doen alsof ze schoorsteenvegers zijn en 
met wat onschuldige oplichterij steeds meer 
van de regen in de drup komen. Juist omdat 
ze eigenlijk te lui zijn om te werken. Hun 
‘geniale’ bedenksels blijken keer op keer suf 
en oenig. In zwart-wit en CinemaScope en 

‘Ik doe dit normaal echt niet voor mijn lol’

Gergely Pohárnok, cameraman van Hukkle  en Taxidermia

Gergely Pohárnok, de Hongaarse 
cameraman van Hukkle, Fekete 
kefe en Taxidermia, speelt met 
software en allerlei technieken 
om de film te maken die zijn regis-
seurs willen. Zijn oeuvre wordt 
bepaald door de afwisseling van 
eenvoud en bombast. Een vat vol 
tegenstrijdigheden of gewoon de 
ideale cameraman?  
Gerlinda Heywegen
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met een luie en lichte beat doet de film een 
beetje denken aan 25 Watts van Pablo Stroll 
en Juan Pablo Rebella (2001).
‘Het verschil met Pálfi is groot. Als in deze 
film iemand op de grond ligt, ga ik er niet 
omheen cirkelen maar film ik het gewoon in 
een paar shotjes. Dat is het. Ik weet wel dat 
Fekete kefe geen perfecte film is, maar ik hou 
er toch het meest van. In het algemeen hou 
ik meer van een mooie compositie dan van 
mooi licht of ingewikkelde camerabewegin-
gen. Het liefst zie ik het simpel. Het is meer 
hoe ik ben: ik leef zelf ook nogal minimalis-
tisch.’ Maar, voegt hij snel toe: ‘Ik ben niet 
zoals de jongens in de film, ik werk heel 
hard!’
Fekete kefe is net als Taxidermia in Cinema-
Scope gefilmd (Hukkle in Widescreen 1,85:1). 
Als het vat vol tegenstrijdigheden dat Pohár-
nok soms lijkt te zijn, stelt hij dat hij een 
hekel heeft aan CinemaScope. Maar hij kiest 
toch zelf het formaat uit? ‘Jawel, maar weet 

je, Fekete kefe moest wel sober zijn, maar 
geen neorealisme. En daar zorgt dat Scoop 
voor, dat het wat vreemds krijgt. Dat past bij 
die landerige jongens, bij dat dak waar ze de 
hele tijd op zitten.’

Fabriek
Was Hukkle al ingewikkeld om te maken, met 
Taxidermia, de wonderlijke wilde tweede film 
van Pálfi, kreeg Pohárnok nog veel meer voor 
zijn kiezen. Hoe film je een scène in een 
fabriek waar kinderen oefenen om veelvraten 
te worden, de juffrouw die ze het eten geeft 
ergens in een zwevend hoekje zit en de held 
van het verhaal in een kamer uitkijkend over 
de fabriekshal met zijn coach praat? Als hij 
daarover vertelt, klinkt het als een puzzel die 
hij samen met Pálfi langzaam oploste. De 
camera zweeft door de hal, van beneden naar 
boven, en eindigt na een paar bochten bij 
held Kalman. ‘Dat gebeurde met een kraan 
natuurlijk. Maar ik zat zelf niet achter de 
camera, dat paste niet in die ruimte. Die 
bediende ik met een afstandsbediening. Het 
is een beetje als een computerspelletje. Ik 
kijk naar een monitor en zorg dat de camera 
doet wat ik wil.’
Alleen bij de ingewikkelde scènes maken 
Pálfi en hij storyboards. Zoals voor de over-
gang tussen het eerste en tweede deel van 
Taxidermia. ‘Weet je hoe we dat hebben 
gedaan? In één shot!’ Dan aarzelt Pohárnok 
even. ‘Nee,’ geeft hij toe, ‘het waren er toch 
twee.’ Aan het begin van die overgang houdt 
een man een baby in zijn handen. De camera 
glijdt langs het lichaam van de man om 
gericht op de hemel te blijven hangen. Daar 
vliegen op dat moment vliegtuigen over met 
rood, wit, blauw gekleurde rookstaarten. Die 
eindigen boven het stadion waar de inmid-
dels volwassen geworden baby zijn veelvraat-
competitie start. Eén shot. Onmogelijk; zelfs 
voor Pohárnok. En natuurlijk is er ook digi-
taal het een en ander bijgeknutseld. ‘Maar’, 
haast hij zich toch te zeggen, ‘het was wel 
bijna één shot. Eerst hebben we in 3D geoe-
fend met Archicad, een softwareprogramma. 

Zo kun je uitrekenen of alles ruimtelijk wel 
kan. Je kunt oefenen. Ik weet dat het niet 
bepaald sober is. Maar spelen is ook leuk! 
Daar hou ik wel van.’
Als Pohárnok zo graag speelt, was Taxidermia 
dan een feest om te maken? ‘Ja’, zegt hij, 
‘dat klopt. Bijvoorbeeld de scène waarin de 
badkuip rondtolt. Daar vragen ook alle jour-
nalisten naar. We hebben er hartstikke lang 
over gedaan om die set te bouwen. De stella-
ge moest twee meter omhoog kunnen om 
daadwerkelijk te draaien en om de camera te 
verbergen moesten we wanden bedenken die 
verwijderbaar waren. Ook dat hebben we 
eerst maar eens in de computer uitgepro-
beerd. Met Animatics, een visualisatiemetho-
de. Uiteindelijk hebben we er een dag over 
gedaan om die hele scène met alle wisselin-
gen te filmen. Maar het bouwen van de set 
duurde een week of zeven.’

Sprookje
Spelen, dat is meer wat hem aan Pálfi bindt 
dan kunstenaarschap. Pohárnok is dienstbaar: 
wat goed is voor de film is ook goed voor 
hem. Toch mag hij graag strijden met een 
regisseur. Zo discussieerden Pálfi en hij lang 
over het gebruik van het uitvouwbare plaat-
jesboek in Taxidermia, het sprookje van Het 
meisje met de zwavelstokjes dat van karton tot 
leven komt. Dat vond Pohárnok echt te veel 
van het goede. De film zit al zo vol. ‘Ik zag 
het echt niet. Maar Pálfi wilde het per se. Hij 
was er niet vanaf te brengen. En dus hebben 
we het toch gedaan. En hij had gelijk. Het is 
prachtig. Het is niet te veel. Het is een van de 
mooiste scènes geworden en het werkt. Juist 
door het zo te doen, wordt het personage van 
die gekke soldaat precies goed. Op elke ande-
re manier had je te veel sympathie voor hem 
gekregen en dat moet niet.’
‘Ik had bij het maken van Hukkle geen idee 
dat de film zou worden zoals hij is. Dat komt 
natuurlijk omdat hij zo sterk op montage 
hangt. Hoe alles wat ik geschoten heb erin 
zou komen, was voor mij ook een verrassing. 
Hetzelfde geldt voor Taxidermia. Je kunt je 
voorstellen dat je het overzicht kwijtraakt als 
je zo veel maffe en heftige dingen filmt. Zelfs 
met het scenario voor ogen. Sommige crewle-
den waren geschokt, vonden de film te hef-
tig. En waren daarom niet blij dat ze eraan 
meegewerkt hadden.’
‘Ik wil altijd graag met Pálfi werken, maar 
voor zijn derde film ben ik alleen de assistent 
van de cameraman. Ik was met andere films 
bezig en dan houdt het op. Pálfi filmt nu 
over kinderen op een kleuterschooltje. Ik doe 
alleen de videoshots. Erg leuk en ook weer 
erg vermoeiend. Kleuters zijn soms monsters. 
We zijn bang dat het een soort Hukkle met 
kleuters wordt. Maar zelfs bij Taxidermia had-
den we die angst. O nee, alweer een Hukkle!’ 
Lacht hard: ‘Dat ziet verder niemand erin, 
natuurlijk.’ n

City Theater, Amsterdam, 1935-heden
Een zomerse dag op het Kleine Gartmanplantsoen. Gilda (1946) draait, het zal 
ergens in het voorjaar van 1948 zijn en niet te koud, de bolide voor de tearoom heeft 
het dak ingeklapt. De kok van de taverne rust even uit op een balkonnetje. Naast 
hem lijkt gebouwd te worden, maar wie de kaart goed bekijkt ziet dat de enorme 
stellages tussen het City Theater en het pand ernaast getekend zijn. Verbouwingen 
zijn op komst, links voor Cafetaria De Bock staat ook al een bouwkeet op wielen. 
Stilte voor de storm.
Zo rustig en vredig als deze hoek van het Leidseplein er op de ansichtkaart uitziet, 
zullen we niet gauw meer zien.
City sloot onlangs zijn deuren voor een grondige verbouwing, de vierde sinds 1935. 
De eens zo klassieke bioscoop had in de afgelopen jaren wat charme verloren. Nu 
wordt het pand van binnen en buiten helemaal opgeknapt. Hoewel het theater ooit 
slechts een zaal bezat, was City in 1977 met zeven zalen een van Europa’s eerste 
‘multiplexen’. Het aantal zalen zal ongeveer gelijk blijven, maar het aantal stoelen 
wordt gehalveerd. De grote benedenzaal gaat verdwijnen om plaats te maken voor 
kleinere zalen, de tweede zaal zal ingeruild worden voor een vide, zodat op de eer-
ste verdieping weer een grootse foyer verrijst. De gevel van architect Jan Wils wordt 
in de originele staat teruggebracht. Een gevel die bij de opening in oktober 1935 niet 
erg gewaardeerd werd. Oppervlakkig en banaal versierd, en te monumentaal. Daar 
denken we nu heel anders over. Wellicht zien we Gilda ook weer terug, want City 
wordt een theater met een Arthouse-programmering.  Roloff de Jeu

Dit is de tweede aflevering van een serie waarin ansichtkaarten met oude bioscopen  
uit de collectie van de auteur worden afgedrukt. 

gevallenHet doek is
Gergely Pohárnok werd in 1968 
in Boedapest geboren. Hij werkt al jaren als 
fotograaf als hij op zijn zevenentwintigste 
begint aan de Film en Theaterschool in 
Boedapest, waar hij György Pálfi ontmoet. 
Pohárnok werd in Hongarije al een aantal 
keren tot beste cameraman gekozen, zoals 
in 2005 voor Fekete kefe waarvoor hij samen 
met regisseur Roland Vranik het scenario 
schreef.
Hij coregisseerde in 1999 Cukorkékség, 
maar is vooral bekend als cameraman van 
Hukkle (2002) en Taxidermia (2006). I love 
Budapest (Ágnes Ince, 2001) is een titel die 
hem op het lijf geschreven is. Dit jaar staan 
onder meer op de rol Fövenyóra (2007) van 
Szabolcs Tolnai en Nuovomondo van Ema-
nuele Crialese (2006), waar hij werkte onder 
director of photography Agnès Godard. 

Taxidermia
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‘Ik weet 
wel dat 
Fekete 

kefe 
geen 

perfecte 
film is, 

maar ik 
hou er 

toch het 
meest 

van’
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Een filmaffiche moet een 
blikvanger zijn; het roept iets 

in je op: het verleidt, ontre-
gelt, vertedert, verrast, shoc-

keert, stelt vragen of maakt 
je woedend. Nederlandse 

filmaffiches doen dat zelden, 
helaas. Op de Academie St. 

Joost in Breda en Den Bosch 
kregen achtentwintig der-

dejaars studenten illustratie 
opdracht een filmaffiche te 

ontwerpen. Elke student 
kreeg een eigen filmklas-

sieker toegewezen en moest 
daarvoor zelf het beeld 

maken. Ze onderzochten 
de metaforen in de film en 

bedachten een metafoor voor 
het affiche. 

Aan Skrien werd gevraagd de 
affiches mee te beoordelen. 

André Waardenburg en Paul 
van Yperen selecteerden 
samen met docent Olivia 

Ettema zes affiches en kozen 
daaruit een winnaar. De 

kwaliteit van de affiches was 
verrassend hoog. Verfrissend 

is het filmaffiches te zien 
zonder rijen logo’s en kleine 

lettertjes over distributeur, 
cast en crew. Ook schreeu-
werige, wervend bedoelde 

teksten ontbreken. Uit veel 
affiches van de studenten 

spreekt rust. Eén pakkend 
beeld blijkt genoeg om je 

nieuwsgierig te maken naar 
de film. 

Paul van Yperen

Vragen, verleiden, 
vertederen, verrassen 

28 metaforen voor  klassieke films
Winnaar 
Brutti, Sporchi e Cattivi 
Regie: Ettore Scola, 1976
Ontwerp: Pallas Linssen
Dit lekker brutale affiche stak met kop en schouders boven 
de rest uit. De uitwerking (foto en typografie) kan geraf-
fineerder maar het idee is helder, passend, gedurfd. Je kijkt, 
schrikt bijna, en kijkt meteen nog een keer. Je bent in één 
seconde bij de lurven gegrepen. Je krijgt een bijna fysieke 
ervaring die, voor wie Brutti, Sporchi e Cattivi heeft gezien, 
uitstekend past bij deze zwarte komedie over hebzucht, seks 
en spaghetti. In het beeld komen veel incongruente elemen-
ten op een sterke manier samen en roepen een bepaalde 
associatie op. Net als de film is het beeld smerig, grappig en 
fascinerend. Misschien iets voor het dvdhoesje?

Nominatie

Week End
Regie: Jean-Luc Godard, 1967 

Ontwerp: Maaike Verwijs
Het ontwerp is sober, het formaat afwij-

kend. Een voortrazende zwarte auto werpt 
een duivelse schaduw. Het stopbord valt 
half weg. De diagonalen en de typografie 

laten tekst en beeld met elkaar botsen. 
Het geheel past prima bij Godards nacht-
merrie over eindeloze files, kannibalisme 

en moord. 

Nominatie

2001: A Space Odyssey
Regie: Stanley Kubrick, 1968

Ontwerp: Cecile Verleg
Het armpje van het ‘starchild’ dat ons aan het eind van 

2001 nieuwe hoop geeft is een slimme keuze. Het is 
meteen duidelijk dat het affiche voor een sciencefiction-
film is gemaakt. Een mooi monumentaal beeld voor het 

meesterwerk van Stanley Kubrick.

Nominatie

Do the Right Thing
Regie: Spike Lee, 1989
Ontwerp: Anja van Grunsven 
Dit sombere beeld kun je ook begrijpen zonder 
dat je de film van Spike Lee gezien hebt. De 
zwarte wijk uit de film ziet er letterlijk ver-
schroeid uit. Vanuit hier kun je nergens heen 
of juist alle kanten op. Wat is de goede rich-
ting? Eenvoudig ontwerp, maar mooi gevonden 
en sterk uitgevoerd.
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Fin

Vanaf 6 maart zijn de affiches te zien op het plein in de  
Academie St. Joost,  Onderwijsboulevard 256, Den Bosch.  
www.stjoost.nl

Vijftien affiches, waaronder Brutti, Sporchi e Cattivi, zijn vanaf 
30 maart te zien in cultvideotheek Godzilla, Twijnstraat 7, 
Utrecht, tel. 030 2369880, www. videotheekgodzilla.nl

Op www.design.nl houden de genomineerde studenten in de 
week van 6 maart een estafetteweblog bij.

Nominatie 

25th Hour
Regie: Spike Lee, 2002
Ontwerp: Loes Brok
25th Hour is in een geheel eigen stijl getekend. Er zit veel moois 
in het affiche. De waterige typografie is fraai. De dieptewerking is 
spannend. De accenten op de auto en de pitbull, die zichzelf in een 
plas water bekijkt, zijn goed gekozen. Dit affiche zorgt ervoor dat 
je Spike Lee’s joint nu toch eens echt gaat zien.

Nominatie 

Bin-Jip
Regie: Kim Ki-duk, 2004

Ontwerp: Nita Sunthornwat
De man kijkt je letterlijk vanuit de muur recht aan. Een helder en krach-

tig beeld. Voor wie Bin-Jip gezien heeft werkt de metafoor extra goed: 
het is een film over mogelijke geestverschijningen. Alleen jammer dat 

het gezicht van de hoofdrolspeler uit de film niet is gebruikt. Ook door de 
bakstenen lijkt het een affiche voor een Nederlandse film.

Als een majestueuze boeg doemt het graf van Federico Fellini (1920-1993), Giulietta Masina (1921-1994) en hun 
jong gestorven zoontje Pierfederico Fellini (1945) op aan het eind van een statige laan van de gemeentelijke 
begraafplaats van de Italiaanse badplaats Rimini. Het door Arnaldo Pomodoro ontworpen en in 1994 geplaatste 
grafmonument is getiteld La Grande Prua (de grote voorsteven). Het herinnert duidelijk aan de oceaanliner Rex 
uit een memorabele scène uit Amarcord (1973), Fellini’s ode aan zijn geboorteplaats, maar ook aan zijn E le 
nave va (1983) die zich geheel afspeelt op een in de Cinecitta-studio’s nauwgezet nagebouwd cruiseschip. Meer 
technisch georiënteerde filmliefhebbers kunnen in het beeld ook een soort archetypisch vormgegeven Maltezer 
kruis herkennen. Fellini’s graf bestaat uit twee fraai versierde boegdelen, die een klein stroompje water door-
klieven.
De stad Rimini heeft haar beroemde zoon uitgebreid geëerd. Niet alleen met het grafmonument maar in de 
stad zelf ook bijvoorbeeld met fraaie versieringen aan de gevel van de oude bioscoop Fulgor die eveneens her-
inneren aan een scène uit Amarcord. Verder vernoemde de stad het vooral in de zomer drukke vliegveld naar 
Fellini, met het John Wayne Airport in Californië waarschijnlijk het enige vliegveld ter wereld dat de naam van 
een filmmaker draagt. Kom daar eens om in het tien kilometer verderop gelegen Riccione. De uit die streek 
afkomstige Valerio Zurlini nam er vier films op maar de cinefiele toerist zal er vergeefs zoeken naar een Via 
Zurlini. Maar ja, met de naam Fellini valt dan ook geld te verdienen.
Tekst en beeld: Egbert Barten

Fellini blijft Rimini’s boegbeeld
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Wanneer je alle Superman-films na elkaar bekijkt, valt op dat ze alleen geloofwaardig zijn, wanneer ze 
wel het verhaal serieus nemen, maar niet doen alsof het echt gebeurd is. Opvallend genoeg geldt precies 

hetzelfde voor Jezus, met wie Superman door scenaristen keer op keer is vergeleken.
Kees Driessen

IS HET CARTOONY? 
IS HET DE WERKELIJKHEID? 

In Superman Returns (2006) laat regisseur 
Bryan Singer opnieuw de stem klinken van 
wijlen Marlon Brando, die achtentwintig jaar 
eerder in Superman (Richard Donner, 1978) 
als Jor-El zijn zoon Kal-El (Superman) vanaf 
planeet Krypton naar de aarde stuurde met 
de woorden: ‘Leef als een van hen (...). Ze 
kunnen een groots volk zijn, Kal-El, dat ver-
langen ze ook. Ze missen alleen het licht dat 
hen de weg wijst. Bovenal hierom, hun ver-

mogen tot het goede, 
heb ik hen jou gezon-
den, mijn enige zoon.’ 
Coscenarist Tom Man-
kiewicz beaamt in de 
commentaartrack bij 
Superman (1978), 
opgenomen in de 
grandioze Superman-
verzamelbox The Ulti-

mate Collection, de ‘overduidelijke verwijzin-
gen’ naar Jezus. Regisseur Singer stelde in 
een interview zelfs onomwonden: ‘Hij is de 
Jezus Christus onder de superhelden.’ In zijn 
film toont hij Superman als een gekruisigde, 
met gespreide armen, zwevend boven de pla-
neet Aarde.

ENIGGEBOREN ZOON
Als je de biografie van Superman bekijkt, is de 
vergelijking met Jezus ook wel erg verleidelijk. 
Superman wordt als een eniggeboren zoon 
door zijn vader naar de aarde gestuurd om als 
mens tussen de mensen de mensheid te hel-
pen. Zijn geboorteplek op Aarde wordt aange-
wezen door een ster: de stervormige capsule 
waarin hij landt. Hij wordt opgevoed door 
aardse ouders, van wie de moeder in Superman 
(1978) zegt: ‘Al die jaren (...) heb ik gebeden 
en gebeden dat de Heer ons waardig zou 

bevinden om ons een kind te schenken.’
Superman bezit op Aarde wonderbaarlijke 
gaven: hij kan vliegen en is zo goed als 
onkwetsbaar. In Superman II (1980) loopt een 
andere van Krypton afkomstige man over het 
water. Dat blijkt Supermans grootste tegen-
stander, Zod, die van Krypton verstoten werd 
omdat hij in opstand kwam tegen het gezag – 
zoals Lucifer uit de hemel werd verbannen.
Superman begint, net als Jezus, na jarenlan-
ge overpeinzingen pas op zijn dertigste aan 
zijn messianistische taak. In een tempelach-
tige ruimte op de Noordpool communiceert 
hij met zijn niet-lichamelijke, wijze vader. 
Die wordt sinds 1978 gespeeld door een 
acteur die beroemd werd als The Godfather, 
terwijl Superman vooral geassocieerd wordt 
met Christ(opher Reeve).

EEUWIG LEVEN
Met het gebruik van oude opnamen van Bran-
do in Superman Returns lijkt Singer in elk 
geval aan The Godfather het eeuwige leven 
gegeven te hebben, terwijl in 1992 Superman 
in de stripboeken al eens daadwerkelijk stierf 
en herrees. Singers film had als werktitel 
Superman Reborn – maar Superman heeft bij 

hem slechts langdurig door de ruimte gevlo-
gen voordat hij terugkeert op aarde. Wel laat 
Superman in de film uit 1978 Lois Lane herrij-
zen, zoals Jezus deed met Lazarus.
Dit verband tussen Superman en Jezus is voor 
orthodoxe christenen natuurlijk blasfemie. In 
een interview in 2001 vertelde Donner: ‘Ik 
kreeg doodsbedreigingen. (...) Scotland Yard, 
de FBI en de LAPD hielden zich ermee bezig. 
Mensen zeiden me letterlijk dat mijn bloed 
hiervoor door de straten zou lopen.’ Andere 
christenen zijn pragmatischer en wijzen op 
websites op de vele overeenkomsten, in de 
hoop bezoekers naar de Bijbel te leiden.
Het probleem met Jezus is dat je de evange-
liën wel serieus kunt nemen – zoals je de 
Odyssee serieus kunt nemen – maar dat je 
onvermijdelijk in de problemen komt als je 
ervan uitgaat dat het allemaal echt gebeurd 
is. Daarvoor bieden de teksten te veel innerlij-
ke tegenstrijdigheden (de geboortedatum van 
Jezus, Mt 2:1/Lk 2:1; de manier waarop Judas 
stierf, Mt 27:5/Hnd 1:18), feitelijke onjuist-
heden (uit een mosterdzaadje groeit geen 
boom, Mt 13:31), onlogische argumenten 
(Jezus wordt genealogisch via Jozef aan Adam 
gekoppeld – maar Jozef is zijn vader niet, Lk 
3:21) en algemene absurditeiten (Jezus ver-
vloekt een vijgenboom, Mt 21:19). En dan heb 
ik het nog niet eens over de wonderen.
Voor de Superman-films nu, geldt hetzelfde: 
de karakters en de scènes zijn alleen goed 
wanneer ze Superman wel serieus nemen, 
maar niet doen alsof het echt gebeurd is. 
Want dan kom je in de problemen.

WAARACHTIG
Richard Donner, de op de dvd veelgeprezen 
regisseur van deel één en (voor een groot 
gedeelte) deel twee, noemde het ‘waarach-

DVD-VERZAMELBOX SUPERMAN-FILMS

 ‘ HIJ IS DE 
JEZUS 
CHRISTUS 
ONDER DE 
SUPER-
HELDEN’

tigheid’, verisimilitude. Hij liet dat woord op 
plakkaten drukken en hing het op in de stu-
dio – de scenaristen van Singers Superman 
Returns citeren het in een making-of met 
instemming. Donner wilde niet dat de film te 
cartoony zou worden, te grappig, nee: de 
strijd van goed tegen kwaad moest serieus 
worden genomen. Maar je moest het ook niet 
te veel presenteren als de werkelijkheid. Dan 
vallen alle opzichtige onmogelijkheden te 
veel op.
Daarom wilde Donner bijvoorbeeld per se een 
onbekende acteur als Superman. Met een 
acteur die het publiek al kende, die met 
andere woorden al echt bestond (genoemd 
werden onder anderen Robert Redford, War-
ren Beatty en Nick Nolte), was het vliegen 
volgens hem onmogelijk geloofwaardig te 
maken. Redford in een blauw-rood pakje 
door de lucht – belachelijk. Terwijl die 
geloofwaardigheid de crux was van de film: 
de slogan luidde You’ll Believe a Man Can Fly.
Als je de destijds uitgebrachte Superman II 
van Richard Lester vergelijkt met de opnieuw 

gemonteerde versie die Richard Donner in 
2006 van het materiaal maakte, is duidelijk 
dat Lester alles vooral met een knipoog 
bracht. Daardoor veranderen de bad guys in 
klungels en de dramatische problemen, die 
Superman moet oplossen, in een soort spelle-
tje. Per scène is te zien waar Donner de knip-
oogjes heeft weggeknipt. Het resultaat is een 
duidelijk voorbeeld van waarachtig (Donner) 
versus cartoony (Lester), waarbij de 2006-ver-
sie veruit superieur is. Superman III (ook van 

Lester) neemt het verhaal helemaal niet meer 
serieus met een tweede hoofdrol voor komiek 
Richard Pryor, die op een bepaald moment 
zelfs van een wolkenkrabber valt zonder een 
schrammetje – dan heb je Superman niet 
meer nodig.

GRENS
Die grens tussen cartoony en waarachtig is 
vrij duidelijk. Maar waar ligt de grens tussen 
waarachtig en waar? Tussen wel serieus 
nemen, maar niet doen alsof het echt 
gebeurd is? Supermans pakje is gemaakt van 
materiaal van Krypton en ondoordringbaar 
door kogels. Toch heeft mevrouw Kent er een 
pakje van genaaid. Kan niet. Dat geeft ook 
niet, als je er maar niet naar vraagt. Nog 
zoiets: waarom kan een man van Krypton 
niet tegen stenen van Krypton (Kryptoniet)? 
Niet naar vragen, handig voor het verhaal.
Bij Superman is altijd de vraag: waar laat hij 
zijn Clark Kent-pakje als hij zich omkleedt? 
De oplossing is om hem heel snel te laten 
bewegen of uit het zicht (bijvoorbeeld in een 

telefooncel) en het er verder niet over te 
hebben. Misschien heeft hij wel een zakje op 
zijn rug. Het geeft niet, omdat het de essen-
tie van het verhaal – de twee rollen van 
Superman als mens en superheld – niet aan-
tast. Maar wanneer Clark Kent in Superman II 
uit het raam springt en, in een slechte spe-
cial-effect, gewoon in Superman verandert, 
wordt de transitie niet serieus genomen. Dat 
is te cartoony. En wanneer Bryan Singer in 
een scène in Superman Returns de broek van 

Clark Kent nog achter Superman aan op de 
grond laat vallen, krijgt hij (in een making-
of) de terechte vraag: maar ligt Metropolis 
dan niet vol met hoopjes kleren van Clark 
Kent? Singer geeft een ‘realistisch’ antwoord: 
‘Daarom draagt hij altijd zulke non-descripte 
kleding.’ En maakt het daarmee alleen maar 
erger. Want Clark Kent heeft natuurlijk brief-
jes in zijn zak, of een visitekaartje, afijn, de 
problemen stapelen zich op.
Het komt hierop neer: als je Superman car-
toony brengt, is hij oninteressant; als je Super-
man serieus neemt, is het verhaal geloofwaar-
dig; als je doet of Superman echt bestaat, is 
hij ongeloofwaardig. Net als Jezus. n

BIJ SUPERMAN IS ALTIJD DE VRAAG: WAAR LAAT HIJ 
ZIJN CLARK KENT-PAKJE ALS HIJ ZICH OMKLEEDT?

www.hollywoodjesus.com/superman.htm 
Bespreking van de film uit 1978 door een website die popcultuur benadert  
‘vanuit spiritueel perspectief’.
www.unomaha.edu/jrf/superman.htm 
Een uitgebreid artikel in de Journal of Religion and Film over Superman (1978)  
en Superman II (1980).
www.ign.com 
Zoek op ‘Donner’ voor het interview met Kenneth Plume uit 2001 over onder  
meer de doodsbedreigingen.
www.wizarduniverse.com 
Interview uit 2005 van Mike Cotton met Bryan Singer met het Jezus-citaat.

Superman Ultimate Collection. Grandioze 13-dvd-set, met als lange films 
Superman and the Mole-Men (Lee Sholem, 1951); Superman (Richard Donner, 
1978); Superman – Expanded Edition (Richard Donner, 2000); Superman II 
(Richard Lester, 1980); Superman II – The Richard Donner Cut (Richard Donner, 
2006); Superman III (Richard Lester, 1983); Superman IV: The Quest for Peace 
(Sidney J. Furie, 1987); Superman Returns (Bryan Singer, 2006); Look, Up in the 
Sky! – The Amazing Story of Superman (Bryan Singer en Kevin Burns, 2006); 
You Will Believe: The Cinematic Saga of Superman ([geen regisseur vermeld], 
2006). Plus onder meer alle Fleischer-cartoons uit de jaren veertig, een nooit 
uitgezonden televisie-pilot van de nooit gemaakte serie The Adventures of 
Superpup (Cal Howard, 1958) en veel deleted scenes, commentaartracks en 
achtergrondinformatie. Superman Returns, Look, Up in the Sky! – The Amazing 
Story of Superman en Supergirl (Jeannot Szwarc, 1984) zijn bovendien onlangs  
los uitgebracht. Distributie Warner Bros.

In Superman (1978) strekt de nog naakte Kal-El na de 
landing zijn armen, in de meest bekende Jezus-houding.

In Superman Returns (2006) zweeft Superman in kruishouding boven de Aarde.

Richard Donner houdt het bord omhoog dat hij  
destijds op de set van Superman (1978) liet ophangen.
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‘Het lijkt op een beeld van Hopper, zoals ze 
daar zitten’, zegt acteur Gène Bervoets, een 
van de drie hoofdrolspelers uit de film, die de 
scène waarin hij zelf (nog) niet voorkomt, 
met intense belangstelling volgt. ‘Er spreekt 
veel eenzaamheid uit, maar toch is de film 
ook komisch. Dat vind ik een prachtige com-
binatie.’ Bervoets speelt al voor de zesde keer 
in een film van Stelling: ‘Fantastisch, dat Jos 

Het meisje, 
de dood 
en vriendschap 
tussen mannen 

Er heerst een ingetogen sfeer aan de Weesperzijde in Amsterdam, ter hoogte 
van het Ysbreker-café. Het is donker, en af en toe valt er een flinke bui, 

voortgebracht door de regenmachines van het special effects-team. Voor 
het raam zitten een jongen en een meisje aan een tafeltje, het café is verder 

verlaten. Het is de set van Duska, de nieuwe speelfilm van Jos Stelling. 
Annelotte Verhaagen

Acteur Gène Bervoets en regisseur Jos Stelling over Duska

me dat vertrouwen steeds weer geeft. Ook al 
willen producenten in eerste instantie liever 
een bekende Nederlander, hij houdt voet bij 
stuk. Als ze merken dat we aan één, twee 
takes genoeg hebben, zijn ze toch blij. Jos en 
ik begrijpen elkaar, we hebben aan een half 
woord genoeg. Zijn films zijn heel bijzonder, 
elk shot is belangrijk. Het is een andere taal, 
een bijzondere sfeer, door de cameravoering 
maar ook door het minimum aan dialogen.’  
Bervoets’ rol is die van Bob, een man van 
middelbare leeftijd die verliefd is op de cais-
sière van de bioscoop, gespeeld door de jonge 
actrice Sylvia Hoeks. Op een dag krijgt hij 
bezoek van een vage kennis uit Rusland, 
Duska, een rol van de in Nederland onbeken-
de maar in eigen land beroemde steracteur 
Serkev Makovetsky. De communicatie met de 
Rus verloopt zeer moeizaam en Bob wil hem 
weg hebben, maar Duska lijkt niet van plan 
om te vertrekken. 

Dood en verlangen
Volgens de persinformatie is het verhaal van 
Duska een variant op De dood en het meisje – 
het muziekstuk, niet de film van Polanski. 
Gène Bervoets geeft zijn interpretatie: ‘Het 
meisje staat voor het leven, de durf. Duska, 
de Rus die op de stoep staat net op het 
moment dat het tussen Bob en het meisje 
wat lijkt te worden, staat voor de dood. Het 
verhaal gaat over verlangen. Bob wil van 
alles maar schrikt overal voor terug. Hij stelt 
dingen uit omdat hij wil blijven verlangen. 
Eigenlijk zoekt hij zo zijn eigen dood op. De 
essentie is dat Duska Bob nieuwe mogelijkhe-
den laat zien. Hij laat hem op een andere 
manier naar de dingen kijken.‘
Jos Stelling formuleert het anders: ‘Het gaat 
om ambities en de dood. Op een bepaald 
moment in je leven kom je op een keerpunt 
en denk je: waar ben ik mee bezig? Maar de 
film gaat ook over mannenvriendschap, daar 
had ik het gisteren nog over met de acteurs. 
Kijk, mannen zijn na de geslachtsdaad 
natuurlijk een beetje overbodig, en een man 
alleen zakt weg in het niks. Dan ontwikkelen 
ze met elkaar een soort humor, een soort 
vriendschap; dat gaat nergens over maar is 
toch bijzonder. Je zit met elkaar in dat vacu-
um, je deelt hetzelfde lot. Duska laat zien dat 
je niet alleen je ambities achterna moet 
lopen maar moet genieten, want morgen 
bestaat niet. Hij heeft die Oost-Europese 
manier van leven bij de dag. De motor van de 

man is de vrouw. Sylvia Hoeks speelt in de 
film een beetje een vlindertje, misschien 
geen Lolita maar wel een dodelijk fenomeen.’
De sfeer van Duska roept herinneringen op 
aan Stellings film De wisselwachter uit 1986. 
Jos Stelling: ‘Klopt, qua verteltrant lijkt het 
erop, hoewel die film meer eenheid van 
plaats en tijd had. Er wordt in Duska ook wei-
nig gesproken. Dat moet: als er gepraat wordt 
is de spanning tussen de acteurs meteen 
weg.’ Stelling verwijst daarbij naar het in 
2005 opgestelde Oktober Manifest, waarin hij 
een aantal (in)stellingen formuleerde over de 
(auteurs)cinema. Over acteren staat er: Niet 
karakters/protagonisten op zichzelf zijn inte-
ressant. Ze worden interessant door de span-
ningsvelden ertussen. Jos Stelling: ‘Het grote 
misverstand over acteren is dat je moet spe-
len. Je moet zijn. Het terrein tussen de 
acteurs, dat is de ziel van de actie. Daarom 
zijn de personen in mijn films ook altijd meer 
archetypen dan personages.’ 

Politiebureau
Jos Stelling is duidelijk in zijn element op de 
set, temidden van een vertrouwde ploeg met 
onder anderen Goert Giltaij (camera) en Erwin 
Roodhart (licht). Hij is al zeven jaar bezig met 
de voorbereidingen van de film. Met name de 
financiering had veel voeten in de aarde. ‘Dat 
hoort ook zo, dat je lang met een speelfilm 
bezig bent. Ik heb natuurlijk veel tussendoor 
gedaan; een politiebureau omgebouwd tot 
filmtheater en een paar korte films gemaakt. 
Of dit mijn laatste film wordt? Dat schijn ik 
altijd gezegd te hebben. Het is altijd goed het 
gevoel te hebben dat je met je laatste film 
bezigbent. Het is als een orgasme; dat is toch 
een beetje het eind der tijden en dan ben je 
niet bezig met het volgende orgasme, snap je. 
En het voelt zo goed. Alles komt mooi samen, 
alles is in balans. Als iemand het nu niet goed 
vindt, kan ik daar makkelijk mee omgaan. Als 
iets kwetsbaar is, als ik het nog niet zo goed 
weet, kan ik niet tegen kritiek. Nu interes-
seert het me helemaal niets.’ n

‘ Het is altijd goed het gevoel  
te hebben dat je met je laatste  
film bezigbent’
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Hij is vrijwel vergeten en toch maakt hij al meer dan een halve eeuw films. 
Vittorio De Seta begon in de jaren vijftig als documentairefilmer, in de tijd dat 

geluid en beeld nog niet synchroon konden worden opgenomen. Vorig jaar 
rondde de inmiddels hoogbejaarde regisseur een film af met al het gemak 

van digitale opname. Al is de invloed van het neorealisme onmiskenbaar, 
De Seta begon als filmmaker juist in kleurrijk CinemaScope, vlak na het 

verschijnen van de eerste Italiaanse kleurenfilm. Het Filmmuseum wijdt  
van 8 tot en met 11 maart een  retrospectief aan deze filmer. 

Frank de Neeve

cierde, waren bedoeld om in de Italiaanse 
bioscopen in het voorprogramma vertoond te 
worden, al lukte dit maar zelden. Wel werd 
een van deze films in 1956 in Cannes 
bekroond.
De films, die het primitieve leven vaak 
samengebald in een dag tonen, zijn redelijk 
eenvormig. De camera blijft vaak laag bij de 
grond en de shots zijn, zeker voor die tijd, 
verrassend kort gehouden. In Li tempu di li 
pisci spata (1954) documenteert hij vissers 
die met een roeiboot de zee op gaan. De Seta, 
die in alle films zelf de camera bediende, 
maakte handig gebruik van de weinige mid-
delen die hij had. Zo klom hij met camera en 
al in de uitkijkmast, van waar hij een uniek 
zicht op de vissers had. Contadini del mare 
(1955) toont de bloedige tonijnvangst. De 
vissersboten liggen in een vierkant midden 
op zee, als de netten worden opgehaald. Het 
tussenliggend stukje zee wordt een kolkende 
massa als de gigantische vissen bovenkomen 
en met een haak worden binnengehaald. 
Door de zuivere registratie en het ontbreken 
van commentaar tonen deze films zich docu-
mentaire in de meest zuivere vorm.

Speelfilms
De eerste film die De Seta na deze reeks docu-
mentaires maakte, is een fictiefilm: Banditi a 
Orgosolo (1961), een door non-professionele 
acteurs gespeelde film die de agrarische 
samenleving op Sardinië neerzet als een in 
zichzelf gekeerd milieu, wars van wet en 
autoriteit. Als herder Michele na een toevalli-
ge ontmoeting met een stel bandieten zelf 
door de carabinieri wordt gezocht, slaat hij op 
de vlucht. De Seta weet het thema van de 
onschuldige-man-op-de-vlucht optimaal uit 
te buiten, en maakt zelfs aannemelijk dat de 
hoofdpersoon als uiterste consequentie zelf 
aan het stelen slaat. Dit documentair aan-
doende speelfilmdebuut viel tijdens het Film-
festival van Venetië meteen in de prijzen.
Daarop maakt De Seta Un uomo a metà 
(1965), dat de hellegang in de waanzin van 
een schrijver verbeeldt, en L’invitata (1969) 

met Michel Piccoli. Na slechts een klein aantal 
films in de tussenliggende periode gemaakt te 
hebben, kwam Vittorio De Seta onlangs met 
het digitaal gedraaide docudrama Lettere dal 
Sahara (2006), waarin hij focust op een jonge 
Afrikaanse emigrant die probeert te overleven 
in Italië. Waar hij vijftig jaar eerder de ver-
dwijnende visvangst rond het eiland Lampe-
dusa vastlegde, concentreert deze sociaal 
betrokken oude meester zich nu op dezelfde 
plek op hedendaagse problemen. n

‘ Waar het om gaat is of dingen hadden 
kunnen gebeuren en of ze dus dicht bij 
de werkelijkheid blijven’

Interview
Documentaire en fictie, werken onder 
uiterst primitieve omstandigheden en 
het gemak van digitaal filmen: in een 
halve eeuw heeft Vittorio De Seta het 
allemaal gedaan. Hoe denkt de oude 
filmmaker terug aan zijn korte films 
van vijftig jaar geleden? ‘Ik voelde 
dat deze wereld zou verdwijnen en 
daarom moest worden vastgelegd; de 
mensen, hun leven en hun cultuur. Je 
zou het zelfs een beetje kunnen zien 
als een genocide, want dat leven was 
eeuwen hetzelfde gebleven: werken 
met de handen en als groep. Ik heb 
iets vastgelegd dat toen de realiteit 
was, maar na vijftig jaar is het een 
document geworden. Ik ben echter wel 
geschokt dat er nu veel meer manieren 
zijn om zaken vast te leggen, maar 
dat er geen cultuur van herinneren 
meer is.’ Deze documentaires zijn 
vaak gemonteerd alsof alles in een 
dag gebeurde. Was dat ook zo? ‘Nee. 
De film over het vangen van tonijn 
bijvoorbeeld, daarvoor is twee weken 
gedraaid en nog een à twee maanden 
aan gemonteerd.’ In sommige van de 
documentaires lijken korte scènes 
gefictionaliseerd. ‘Ja dat klopt en 
waarom niet? Later maakte ik ook 
fictie. Je moet jezelf helpen en niet te 
schematisch zijn. Waar het om gaat is 
of dingen hadden kunnen gebeuren 
en of ze dus dicht bij de werkelijkheid 
blijven.’ Kunt u iets vertellen over de 
werkomstandigheden toen? ‘Ik werkte 
alleen en had slechts een jongen bij 
me die de spullen sjouwde. Verder 
deed ik alles zelf: filmen, de camera 
laden en het geluid opnemen. Er was 
nog geen synchroon geluid, dus als 
ik had gefilmd, legde ik de camera 
neer en nam het geluid op. ’s Avonds 
luisterde ik dan naar het geluid en 
automatisch maakte ik de structuur 
van de film, meer op basis van het 
geluid dat ik kon horen, dan op basis 
van de beelden die ik toch nog niet 
kon zien.’ Als geluid zo belangrijk is 
in film, hoe gebruik je dat dan? ‘Dat 
is eenvoudig als je een film van tien 
minuten hebt, maar niet bij een lange 
film. Ik ben geen groot muziekkenner, 
maar vind dat je in films een structuur 
moet toepassen zoals in muziek: piano, 
adagio et cetera. Cinema is de kunst 
van toepassen, van het schilderen, 
theater, de roman en muziek. Risico 
is echter dat je schatplichtig wordt 
aan een van deze vier. Zelden laat film 
zich om zichzelf uitleggen, er moet 
een evenwicht zijn tussen deze vier 
onderdelen, er moet er niet één de 
overhand krijgen. De enige autonome 
techniek van film is de montage. Die 
verbindt alle onderdelen.’
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Door de zuivere registratie en het 
ontbreken van commentaar tonen deze 

films zich documentaire in de meest 
zuivere vorm

ls een grootheid werd hij binnengehaald op 
het festival Visions du Réel in het Zwitserse 
Nyon, waarna de afgeladen zaal de ene na de 
andere vraag afvuurde op de hoogbejaarde 
filmmaker. Hij voelt zich wel een beetje her-
ontdekt, wilde Vittorio De Seta daar wel 
bekennen. De 84-jarige Italiaan begon meer 
dan vijftig jaar geleden met filmmaken, maar 
noemde men de laatste jaren zijn naam dan 
meenden velen dat er een verspreking in het 

spel was en dat eigenlijk bijna-naamgenoot 
Vittorio De Sica werd bedoeld.
Sinds anderhalf jaar geleden op het filmfesti-
val van Turijn zijn gerestaureerde korte docu-
mentaires uit de jaren vijftig van de vorige 
eeuw werden gepresenteerd, mag De Seta zich 
in de spotlight wanen. Zijn werk werd ver-
toond op prestigieuze festivals als dat van 
Nyon en São Paulo, en zelfs het MoMa eerde 
de oude meester met een retrospectief. Het 

Filmmuseum, dat deze maand met een 
bescheiden retrospectief van De Seta komt, 
hoopt dan ook stilletjes op Valerio Zurlini-
taferelen, de vergeten filmer wiens retrospec-
tief vorig jaar volle zalen trok.

Een vervreemd aristocraat
Vittorio De Seta (1923) is telg uit een voor-
aanstaand geslacht, die zich als jongen in de 
aristocratische kringen van de Siciliaanse 
hoofdstad Palermo bewoog. Tussen 1943-45 
zat De Seta vast in een Duits gevangenen-
kamp, waar hij bevriend raakte met werklui 
en boeren. Die periode is het begin van een 
diepe verwijdering van zijn ouderlijk milieu, 
van zijn eigen “gouden en domme jeugd”. 
Na de oorlog studeerde De Seta architectuur 
in Rome, maar zijn interesse in film zorgde 
ervoor dat hij in 1953-54 tweede assistent-
regisseur werd.
Als De Seta constateert dat de primitieve 
manier van leven op Sardinië, Sicilië en in 
Calabrië aan het uitsterven is, besluit hij deze 
zelf in korte films te documenteren. In glori-
euze Ferraniacolor CinemaScope-beelden 
toont De Seta – enkele jaren na de eerste Ita-
liaanse kleurenfilm – in korte documentaires 
zonder commentaar het leven van schaapher-
ders, mijnwerkers en vissers. Deze films van 
slechts tien minuten, die De Seta zelf finan-

herontdekt  Oude meester

Zo klom hij met camera en al 
in de uitkijkmast, van waar 
hij een uniek zicht op de 
vissers had

A

Pescherecci

Banditi a Orgosolo
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En zo stonden er niet drie, maar vier winnaars 
op het podium. De Tiger Award competitie 
van het International Film Festival Rotterdam 
kreeg dit jaar een onverwachte ontknoping. 
Voor het eerst in de geschiedenis moesten 
twee regisseurs, Claudio Assis van Bog of 
Beasts en Morten Hartz Kaplers van AFR, één 
van de drie Tigers delen. De andere twee gin-
gen naar Tan Chui Mui voor Love Conquers All 
en naar Pia Marais voor Die Unerzogenen.
Het zou me verbazen als de festivalorganisatie 
blij is met de keus van de jury om één Tiger 
ex aequo toe te kennen. Wel beschouwd past 
dat helemaal niet bij het karakter van deze 
non-competitieve competitie, waarbij - heel 
anders dan bij de competities van de meeste 
filmfestivals - drie gelijkwaardige winnaars 
aangewezen worden. De jury brak met die tra-
ditie, door een hiërarchie aan te brengen: 
Marais en Tan Chui Mui op nummer één, Assis 
en Hartz Kaplers op nummer twee, daarachter 
de rest. Of wat daar nog van over was: 
‘slechts’ elf films vielen nu buiten de prijzen.

De beste films?
En dan werden niet eens de beste films 
bekroond. De voorkeur van de jury ging uit 
naar maatschappelijke betrokkenheid. Daar is 
op zich niets mis mee, behalve als de win-
nende films artistiek gezien niet de meest 
interessante zijn en bovendien een bood-
schap willen overbrengen. Voor drie van de 
vier winnaars gaat dat op. Zo wil Assis met 
zijn rauw-realistische Bog of Beasts aangeven 
dat mensen steeds meer de controle verliezen 
over hun driften, maakt Marais met Die Uner-
zogenen een tamelijk traditionele sociaal-rea-
listische film over de belevingswereld van 
een tienermeisje aan de onderkant van de 
samenleving, en is AFR een pamflet tegen de 
moderne mediacratie, gefilmd als een televi-
siedocumentaire – een voor dit onderwerp 
zeer passende, maar filmisch gezien weinig 
interessante vorm.
De enige uitzondering is Love Conquers All, 
dat weliswaar een maatschappelijk probleem 

behandelt, maar niet moraliseert: aan het 
eind van de film mag de kijker bepalen of de 
hoofdpersoon, een tienermeisje, er goed aan 
doet haar relatie voort te zetten met de jon-
gen die haar gebruikt heeft. Tan Chui Mui 
hanteert de digitale camera bovendien op 
een originele manier, waardoor ze tegelijk 
betrokkenheid bij haar personage opwekt, en 
toch afstand houdt; ze laat zich niet verlei-
den door de snelheidswetten die de digitale 
filmtechniek met zich mee lijkt te brengen.
Afgezien van Love Conquers All, werden 
kunstzinnige films door de jury genegeerd. 
Bij IDFA is dat een jaarlijks terugkerend 
fenomeen (de afgelopen editie zag de jury 
daar Jiska Rickels’ 4 Elements (2006) over 
het hoofd), maar het documentairefestival 
afficheer zichzelf dan ook als geëngageerd. 
Dit in tegenstelling tot ‘Rotterdam’, dat een 
podium wil zijn voor de artistieke film. Voor-
al dat maakt de keuze van de jury discutabel, 
op z’n zachtst gezegd vreemd.

Experimentele films?
Nu waren echt experimentele films toch al op 
één hand te tellen. Op de openingsavond 
begon het veelbelovend met La antena, een 
schitterend gemaakte ode aan en herdefinitie 
van de zwijgende film. Het enige verwijt dat 
regisseur Esteban Sapir te maken valt, is dat 
hij zich te zeer heeft laten meeslepen door 
zijn fantasie en daardoor de kijker enigszins 
uit het oog verliest. Zijn sprookjesachtige 
universum laat zich althans moeilijk open-
breken. Maar de Argentijnse regisseur was in 
ieder geval op zoek gegaan naar nieuwe 
manieren om zijn verhaal over de macht van 
de massamedia in beeld te brengen, al reisde 
hij daarvoor uiteindelijk ver terug in de film-
geschiedenis.
De rest van de competitie kon de hoge ver-
wachtingen die La antena bracht helaas niet 
waarmaken. Alleen Diego Martínez Vignatti 
nam de kijker in La marea echt mee op avon-
tuur, en wel met zijn belangrijkste wapen, de 
camera. Hij vertelt zijn kleine verhaal, over 

een vrouw die de bewoonde wereld ontvlucht 
nadat ze haar man en zoontje is verloren, in 
lang uitgesponnen totaalshots, waarin hij 
haar filmt te midden van het ruige, desolate 
Patagonische landschap. De camera glijdt, 
zoekt, schudt en draait 360 graden, met als 
hoogtepunt een scène die iedere andere 
regisseur tot shot/tegenshot had gemon-
teerd, maar die Martínez Vignatti draait in 
één lange take. Een filmische tour de force, 
en een prachtig, intiem portret van een rou-
wende vrouw.

Digitaal
Een opvallende trend viel overigens waar te 
nemen op het gebied van het hand held 
draaien, dat door de digitale filmtechniek 
bezig lijkt aan een opmars. Beginnende film-
makers – voor de Tiger competitie worden 

alleen eerste en tweede films geselecteerd – 
kiezen steeds vaker voor high definition in 
plaats van voor 16mm, omdat het goedkoper 
is en makkelijker (denk aan lichtere came-
ra’s). Dit jaar was de verhouding in de com-
petitie ongeveer fiftyfifty, maar dat zal in de 
toekomst ongetwijfeld doorslaan in het voor-
deel van high definition.
In veel competitiefilms werd uit de hand 
gedraaid in de dicht-op-de-huid stijl die de 
broertjes Dardenne introduceerden in Rosetta 
(1999). Die Unerzogenen en Does it Hurt? - 
The First Balkan Dogma van Aneta Lesnikovs-
ka laten echter zien dat deze manier van fil-
men nu al clichématig en versleten aandoet. 
Het is wat dat betreft te hopen dat filmma-
kers een voorbeeld zullen nemen aan Tan 
Chui Mui, zodat in de toekomst eenheids-
worst voorkomen wordt. n

Tijdens het afgelopen International Film 
Festival Rotterdam kon een aantal trends 
worden gesignaleerd: de Tiger-jury heeft het 
gelijkheidsbeginsel overboord gezet en blijkt 
maatschappelijke betrokkenheid te prefereren 
boven artistieke kwaliteit, er waren nauwelijks 
experimentele films te zien, en steeds vaker 
kiezen jonge filmmakers voor digitaal in plaats 
van voor het aloude celluloid. Niels BakkerFresh Air

Hoe kan het dat sommige films 
overal tussendoor vallen? Fresh Air 
van de Hongaarse regisseur Ágnes 
Kocsis werd geselecteerd voor Can-
nes 2006, vond zijn weg naar aardig 
wat festivals, waaronder Rotterdam, 
en wordt verder misschien wel nooit 
regulier behalve in Hongarije zelf 
vertoond. Fresh Air is een moedige 

film, omdat Kocsis tot in het extre-
me voor rust durft te kiezen. Daar-
door zijn de twee pijlers van haar 
film, een moeder die toiletjuffrouw 
is en haar gegeneerde puberdochter, 
perfect in balans.
Hoewel de filmische triestigheid van 
Boedapest goed zichtbaar is, laat 
Kocsis zich niet verleiden om daar 
een lekker toeristisch plaatje van te 
maken – de schoonheid van lelijk-
heid voor als je in je luie stoel zit. 
Boedapest is niet herkenbaar. Maar 
het gevoel van de stad wel. Door die 
rare betonnen snelwegovergang. 
Door die oude trams. Door de vrouw 
en haar dochter. De zwaarte van het 
leven is dat deze twee vrouwen nog 
durven te dromen, ook al is het op 
microniveau. De wc-ruimte heeft 
bewegende bloemen. De dochter 
draagt gekke kleren en hoopt mode-
ontwerpster te worden. Kocsis 
kleurt haar groen, de moeder rood. 
De rest is kleurloos. En o zo zorgvul-
dig gefilmd.
Gerlinda Heywegen

Post Rotterdam

Elk jaar verdrinken tientallen films in de zee van overvloed die is het Rotterdamse filmfestival. 
Skrien-medewerkers duiken daarom jaarlijks naar pareltjes. Films die nog geen distributeur 
hebben, maar die het desondanks zouden verdienen nog eens in Nederland te worden vertoond. 

Aachi & Ssipak
Een technisch meesterlijke, razend-
snelle en waanzinnige actieanimatie 
uit Zuid-Korea met nu al de beste 
actiescènes van het jaar. Dat er een 
jaar of zeven is gewerkt aan deze 
overvolle film zie je niet af aan het 
verhaal, dat alleen uitblinkt in 
absurditeiten, maar wel aan het 
camerawerk, de montage en het 
tempo en aan de bewegingen, de 
achtergronden en de detaillering. 
En aan mooie effecten, zoals het 
even vertragen van de actie, tot 
bijna stilstand, en dan weer snel 
acceleren naar vol tempo. Waarbij 
we bijvoorbeeld even twee kogels in 
slowmotion volgen tussen water-
druppels door.
Het draait allemaal om twee een-
voudige boefjes die in de nabije toe-
komst opgescheept raken met een 
meisje dat extra veel detectoren in 
haar aars heeft, zodat ze meer drugs 
krijgt per toiletbezoek – de beloning 
van overheidswege voor deze alter-
natieve energiebron. Helaas mute-
ren sommige drugsgebruikers tot 
kleine poeploze hysterische blauwe 
verslaafden in luiers en ontstaat er 
een gewelddadige maffiose drugs-
handel. En dat allemaal op Koreaan-
se hardrockmuziek.

Het is geen anime, zoals we dat ken-
nen uit Japan, maar heeft er wel 
iets van weg. Alleen zijn de figuren 
hoekiger, meer cartoony en gevari-
eerder. Regisseur Joe Bum-jin heeft 
in elk geval al een uitnodiging van 
MTV op zak voor een animatiereeks 
gebaseerd op dezelfde figuren.
Kees Driessen

Squatterpunk
Een tachtig minuten durende aan-
eenschakeling van in een sloppen-
wijk gedraaide beelden, op tien 
minuten na ondersteund door kei-
harde anarchopostpunkmuziek. Dat 

is Squatterpunk, waarin de Filippijn-
se videokunstenaar Khavn de La 
Cruz het leven in beeld brengt van 
arme kinderen in zijn vaderland. En 
je laat puzzelen op wat je daarvan  
moet denken.
Zo zien de kinderen die hij filmt er 
weliswaar verwaarloosd uit, maar 
doen ze niets anders als spelen – al 
zwemmen ze weer in vervuild water 
en rugbyen en basketballen ze op 
stenige veldjes. Op de achtergrond 
van hun spel gloren geregeld wol-
kenkrabbers, die ons (en hen?) 
eraan herinneren dat de welvaart 
ver weg is, en tegelijkertijd binnen 
handbereik ligt.
De vormgeving van Squatterpunk 
maakt het de kijker er niet makkelij-
ker op. De beelden zijn flashy, maar 
ademen ook een zeker realisme, 
omdat Khavn ze uit de hand draaide. 
De muziek van zijn eigen band The 
Brockas werkt aanstekelijk – ik had 
een sterke neiging tot headbangen. 
Aan de andere kant blijft het punk, 
algemeen bekend als een geënga-
geerde muzikale stroming.
Khavn, één van de vertrouwde 
namen in het programma van het 
Filmfestival Rotterdam, wil maar 
zeggen dat alles twee kanten heeft, 
ook het leven van kinderen in slop-
penwijken. Zijn Squatterpunk past 
misschien beter in de nachtpro-
grammering van MTV dan in de bios-
coop, maar wat maakt het uit – 
zolang dit politiek incorrecte kunst-
stukje maar gezien wordt.
Niels Bakker

It’s Winter
Met It’s Winter heeft de Iraans/Brit-
se Rafi Pitts een prachtige kleine 
vertelling afgeleverd over het uit-
zichtloze bestaan in een stad waar 
nauwelijks werk te vinden is. De 
vraag is: blijven of vertrekken? Het 
antwoord: vertrekken. Eerst is het 
een vader die tot die conclusie komt 
en vrouw en dochter achterlaat. 
Daarna de vreemdeling die net is 
aangekomen en na verloop van tijd 
trouwt met de achtergebleven moe-
der die ook hem hoogstwaarschijn-
lijk zal verliezen. It’s Winter vertelt 
zo compact als film maar kan een 

verhaal van universele dimensies. 
Mannen, vaders en zonen die ver-
trekken, die op een vreemde plek 
voet aan de grond moeten zien te 
krijgen, en die gebroken terugkeren 
- als ze al terugkeren. Ondertussen 
is het almaar winter. Maar soms is 
het even lente. Bijvoorbeeld wan-
neer de vreemdeling bovenop een 
hijskraan klimt en pauze neemt van 
zijn voor elkaar geritselde baantje 
op de autojunkyard, domweg om te 
genieten van het uitzicht. Of wan-
neer tegenlicht in een verlaten 
straat een in sluiers gehulde schim 
verandert in een schaduwspel van 
bewegende schoonheid. Al dat in 
een bevroren wereld gevangen leven 
maakt de kou in It’s Winter nog 
kouder, maar dat maakt de film 
tegelijk aangrijpend mooi. Aanko-
pen en uitbrengen dus.
Beatrijs van Agt

Toen wij  
van Rotterdam vertrokken

Artistiek experiment 
versus geëngageerde eenheidsworst

Het zou me verbazen als de 
festivalorganisatie blij is met de 
keus van de jury om één Tiger ex 
aequo toe te kennen

Love Conquers All
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24
Het festival begint al jaren met een hand van 
Wout. Vroeger was hij de beheerder van de 
festivalbar in de Jardinzaal op de eerste ver-
dieping van Hilton, waar het elke avond 
bomvol was met talkshows en feesten. Toen 
Hilton weer gewoon hotel werd, zonder Jar-
dinzaal en uithanglobby tot in de ochtend, 
stond Wout opeens in een koetsierspak aan 
de deur. En daar staat hij nog steeds, baas 
over de vloer. Eind van de middag kom ik aan 
en de eerste Rotterdamse mens die ik ont-
moet is Wout, zoals het hoort. Het is zijn 
laatste jaar, hij is vierenzestig, en bij de 
zevenendertigste editie van het festival zal 
ook deze traditie verloren zijn. 
De opening is niet echt onstuimig. Directeur 
Sandra den Hamer staat er bij de ingang van 
de Doelen mooi bij, zoals ze de hele week 
opvallend fraai gekleed gaat, voorzitter Melle 
Daamen draagt kokette witte schoentjes, 
maar is er eigenlijk voor noppes, half naast 
Sandra en ook weer niet. Toespraakje Sandra 
inhoudelijk oké, ook over de bedreiging van 
het Hubert Bals Fonds, waar te weinig over 
geschreven wordt. 
Het is altijd moeilijk de ideale openingsfilm te 
vinden, die a) een wereldpremière is, b) gefi-
nancierd werd door het Hubert Bals Fonds, c) 
representatief is voor het Rotterdam ideaal, 
wat dat dan ook moge zijn, en d) ook aan-
vaardbaar is voor een zaal vol sponsors en 
mensen die zelden of nooit van hun leven 
een film zien die verder gaat dan de nieuwe 
James Bond. Geen enkele film voldoet aan 
deze eisen, dus elke gekozen film heeft een 
mankement. La antena vind ik te klein qua 
film, in deze zin: alles wat de regisseur in 
vorm en inhoud te melden heeft, weet je na 
tien minuten en in wezen verandert er niets 
meer. Luchtiger dan die moeilijke Japanner 
van vorig jaar, maar ja hoor, het eerste dat ik 
hoor bij de sponsorsborrel na afloop is: 
‘Annie, volgende week gaan we naar de nieu-
we James Bond’. Eeuwig zonde dat de nieuwe 
film van Nanouk Leopold nog niet klaar is. 
Feest naar gebruik niet daverend maar gezel-
lig en het werd even gebruikelijk weer te laat. 
Nieuwe sponsor Jameson heeft een eigen 
Jameson-bar, maar je kunt er niet gratis mijn 
lievelingswhisky krijgen. Mag niet van de wet, 
zegt sponsorbaas Hester. Rare wet. 

25
Ramp: de catalogus is nog niet klaar en dat is 
heel erg. Elke professional begint met het 
doornemen van de catalogus, bijbel en lei-
draad van een festival. Ik zou me er voor 
doodschamen, excuses aanbieden. Maar wat 
zegt het gloednieuwe hoofd Communicatie & 
Marketing, Michelle Wilderom, in de Dag-
krant? ‘De meeste mensen, ook journalisten 
en filmmakers, kijken eerst in de programma-
gids of op onze website. De catalogus is meer 
een naslagwerk, een collector’s item voor de 

liefhebber, daarom is het niet erg dat deze 
wat later komt.’ Michelle Wilderom weet 
niets van de meeste mensen. Twee dagen 
voor het festival was ook de hoofdredacteur 
van de Dagkrant al weggelopen omdat 
Michelle beter wist dan hij hoe je zo’n krant 
moet maken. Geen sterke start van deze kor-
date dame.

26
De klacht over het ontbreken van Sterren is 
dit jaar opgelost door Rutger Hauer, die een 
masterclass geeft. In De Pers zegt hij: ‘ Film 
blijft een balletje licht, een balletje lucht’. 
Hoort hier ook al niet thuis. 
Bij de uitgang van de Doelen staat een sym-
pathieke jongedame die een papiertje in mijn 
hand drukt. ‘Filmkaartje niet weggooien, bij 
inlevering van uw oude filmkaartje kunt u 
zich laten knippen met vijfentwintig procent 
korting bij Montie, de avondkapper in de 
Gouvernestraat.’ ‘Ken ik’, zegt een Rotter-
damse burger, ‘Dat is die dikke neger die 
vroeger nog pianist is geweest.’

27
Goran Paskaljevic heeft een nepsigaar met 
een lichtje, dat stoom uitblaast. Quasi roken, 
kost negentig euro. Hij had hem ook in het 
vliegtuig opgestoken. Mocht, na persoonlijke 
inspectie van de piloot.

28
Op de altijd lekkere boerenkoolmaaltijd van 
Claudia Landsberger, boegbeeld van Holland 
Film Promotion, komen afgevaardigden van 
de Nederlandse filmwereld die je verder nau-
welijks ziet, want voor ‘dat soort films’ haalt 
de zo glorierijke Nederlandse cinema zijn neus 
op. Even nog langs de borrel van het Filmmu-
seum en weg zijn ze weer. Openingsfeest 
CineMart op de achtste verdieping van Engels, 
eindelijk eens echt heel leuk. Als ik na afloop 
met Turkse vrienden sta te overleggen over de 
nazit, toetert een weinig luxueuze rode auto 
met spaarlicht. Wilfried de Jong, nachtchauf-
feur. Hij brengt ons naar Central, waar het zo 
volloopt dat de barman het niet meer aankan 
en de zaak sluit, net als Pablo Trapero het 
interieur begint te verbouwen. 

29
Met stijgende ergernis volg ik het gemopper 
van journalisten op de website van de Kring 
van Nederlandse Filmjournalisten. Vooral 
Robbert Blokland en André Nientied zijn 
actief. Blokland eist een vrije toegang voor 
journalisten bij elke publieksvoorstelling, 
anders wordt de vrijheid van meningsuiting 
aangetast. Nooit verder geweest dan Utrecht 
of Rotterdam, weet niet dat er nergens ter 
wereld op een festival zoveel speciale voor-
stellingen voor de pers zijn als in Rotterdam 
en dat je je bijvoorbeeld in Cannes als journa-

list om acht uur ‘s morgens naar binnen moet 
vechten voor een van de competitiefilms, de 
enige mogelijkheid om hem te zien. De ande-
re stoker, André Nientied, probeerde twee 
jaar geleden een boycotactie omdat ook jour-
nalisten, zoals op alle grote festivals ter 
wereld, moeten betalen voor hun accredita-
tie. Nientied, de man die in zijn Nieuwe Revu 
nooit een letter schrijft over een Rotterdam-
film en toen ik bij de Volkskrant vertrok een 
achterbaks briefje aan de hoofdredactie 
stuurde dat hij als ‘lezer’ (zijn collegiale 
functie bij Revu niet vermeldend) blij was dat 
ik oprotte omdat ik jarenlang zijn leven als 
filmliefhebber had vergald. Perschef Bert-Jan 
Zoet: ‘Alles valt te regelen, maar die mensen 
komen niet naar mij en zitten achter je rug 
wat te mailen.’ Sukkels. 

30
Ik kom net binnen als een groepje buitenlan-
ders met een bus vertrekt voor de RotTour-
dam. Ga maar mee, tochtje door de haven en 
een bezoek aan Stroom, de Rotterdamse 
audiovisuele faciliteitenfabriek. Weinig men-
sen op de werkvloer, lekkere hap aan boord. 
Armeense avond rond een ceremonie waarbij 
Rotterdam, Pusan en Jerevan zich plechtig 
zusters noemen. Sandra den Hamer en Mari-
anne Bhalotra van het Hubert Bals Fonds 
krijgen een medaille van de Armeense minis-
ter van buitenlandse zaken Vartan Oskanian, 
die speciaal hiervoor is overgekomen en er 
een bezoek aan minister Bot en kamerleden 
aan vastknoopt. Groot nieuws op de Armeen-
se televisie en in de kranten. Politiek belang-
rijk en ook voor het verrukkelijke Golden 
Apricot Festival in Jerevan. In de Doelen 
staat de lekkerste cognac ter wereld klaar. 

Sinds hij in 2002 
wegging bij de 
Volkskrant is  
Peter van Bueren 

eregast op het 
International Film 

Festival Rotterdam. 

Skrien plukte 
flarden uit zijn 
dagboek.
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Breng de jongerenjury, MovieSquad heet 
het tegenwoordig, in contact met Tan Chui 
Mui, de pittige Maleisische regisseuse van 
Love Conquers All, voor mij een geheide 
favoriet voor de Tiger Awards. Die jongeren-
jury is een van de leukste op het festival. Ze 
zien meer dan twintig films in vijf dagen, 
stevige kost met cinema die zij zelden 
tegenkomen. Meestal zit er een weirdo bij 
en een gozertje dat alles al weet en een kit-
tig meisje dat eigenwijs de grootste onzin 
uitslaat. Dit jaar een rustig en serieus vijf-
tal. Ze kwamen maandag aan en Love Con-
quers All was ‘s avonds laat de vierde in hun 
rijtje, logisch dat ze die trage film niet al te 
geweldig vonden. Geanimeerd gesprek met 
Chui Mui helderde veel op en ze keken er 
nu toch wat anders naar. Sterkste vragen 

kwamen van Tessa, met haar zeventien jaar 
de jongste, maar ze weet al meer van film 
dan ik toen ik tweeëntwintig was. Dat 
belooft wat, als ze ook kan schrijven. Over 
Love Conquers All gesproken: ‘Een pareltje’ 
lees ik in de Volkskrant-recensie van Jan 
Pieter Ekker, terwijl de film in de special 
een week ervoor maar drie sterren kreeg. 
Wat moet je geloven? In zijn nabeschou-
wing zal filmredacteur Ronald Ockhuysen 
ongewoon lovend schrijven dat het een 
geweldig festival was, dat geen sterren 
nodig heeft, terwijl hij vorig jaar mopperde 
dat Rotterdam sterren nodig heeft, en in 
een interview met Nieuwe Revu vorige week 
zei hij dat het festival te nuffig is om The 
Prestige van Christopher Nolan te draaien, 
terwijl dat toch echt de slotfilm blijkt. Wie 
kan het nog volgen?

 01
Na de uitreiking van de jongerenprijs naar 
diner met Tsai Ming-liang, die zegt dat hij 
voor Cannes met nog negentien andere regis-
seurs een korte vrije film over Cinema heeft 
gemaakt en dat Lee Kang-sheng (zijn vaste 
hoofdrolspeler en als regisseur Tigerwinnaar 
met zijn debuut The Mission), zijn tweede 
film, Help Me, aan het monteren is. ‘Hij is 
prachtig geworden.’ Ook voor Cannes, waar 
tevens de nieuwe film van Hou Hsiao-hsien 
te verwachten valt en misschien twee mooie 
Koreanen. Dat wordt dit jaar een uitzonder-
lijk sterke Aziatische vuist in de competitie 
van Cannes.

02
Na de prijsuitreiking het altijd weer aangena-
me diner voor prijswinnaars, jury’s en nog zo 
wat. Zit bij de uitbundige Braziliaanse Tiger-
winnaars Claudio Assis en zijn vrouw/produ-
cente Julia. Pamela en Ayman van de Fipresci-
jury noemen Baixio das bestas een exploitatie-
film en zijn verbaasd dat Claudio bij de uitrei-
king iets riep tegen uitbuiting van vrouwen. Ik 
voelde me behoorlijk ongemakkelijk bij de 
scène van die mannen die tegen betaling naar 
een naakt meisje kijken. Natuurlijk kijk je ook 
naar dat meisje en wil je tegelijk niet bij die 
mannen horen. Dat ongemak wil Claudio, aan 
tafel inmiddels een dronken kind, nu juist 
bereiken, niets geen exploitatie. Later levendi-
ge discussie met juryleden Piers Handling en 
Teresa Villaverde over de prijzen. Met Pia 
Marais (Tiger voor Die Unerzogenen, die ik niet 
zo geweldig vond, maar de jury unaniem), 
Maria Kraakman, die elke avond moest optre-
den terwijl ze in de jury zat, haar vriend Dra-
gan Bakema en de lieve festivalbegeleidster 
van Pia doorgeouwehoerd in de Schouwburg. 
Nog een laatste slok in de Hiltonkamer van 
Deense Tiger Morton Hartz Kaplers. Poolse fes-
tivaldirectrice Joanna Lapinska is er ook en 
valt sexy achterover op het bed, wil slapen, 
terwijl de minibar nog lang niet leeg is.

03 
Rotterdam neemt op het slotfeest het festival 
over. Wie ik mis, is er niet. Kom wel vrouwe-
lijke arts Astrid tegen, mooi en spits, daar 
droomde ik als kleine jongen al van. In Cen-
tral wordt het alsnog tegen zessen.

04
Das laten liggen in Central, maar daar staat 
een veel te wakkere groep Volkskrantlezers te 
wachten voor aanpalende Luxor. Met een te 
zware koffer schuif ik langs de andere kant 
van de straat richting station. Ontmoet op 
het perron Russische collega Youri Gldishchi-
kov van de Isvestia, precies als vorig jaar, ter-
wijl ik hem dit jaar helemaal niet gezien heb. 
Onderweg is het al snel 3-0 voor Ajax tegen 
Feijenoord, piept de sms van mijn dochter. 
Welkom thuis. 
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Portfolio Kris Dewitte
Post Rotterdam

Xiaolu Guo, How Is Your Fish Today? 

Jean Claude Brisseau & Marie Allan, Les anges exterminateurs

Don Askarian, Ararat - Fourteen Views

Isild Le Besco & Benoît Jacquot, L'intouchable Johnnie To, Filmmaker in Focus

Anna Biller, Viva
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A.I. Bezzerides
98, LOS ANGELES, 1 JANUARI, 
COMPLICATIES VAN EEN VAL

In Turkije geboren Amerikaans 
schrijver van Grieks-Armeense af-
komst. Auteur van film noir-scena-
rio’s. Zijn roman The Long Haul 
werd verfilmd als They Drive by 
Night (Raoul Walsh, 1940). Zelf be-
werkte Bezzerides zijn roman Thie-
ves’ Market tot Thieves’ Highway 
(Jules Dassin, 1949) en Mickey Spil-
lane’s Kiss Me Deadly (Robert Al-
drich, 1955) en schreef hij het sce-
nario van On Dangerous Ground 
(Ray, 1952). Overige scenariocredits 
voor onder meer Juke Girl (Curtis 
Bernhardt, 1942), Desert Fury (Le-
wis Allen, 1947), Sirocco (Bernhardt, 
1951), Beneath the 12-Mile Reef (Ro-
bert D. Webb, 1953), Track of the Cat 
(William A. Wellman, 1954), A Bullet 
for Joey (Allen, 1955), The Angry 
Hills (naar Leon Uris; Aldrich, 1959) 
en The Jayhawkers! (Melvin Frank, 

1959).

Yvonne De Carlo
84, WOODLAND HILLS CA, 8 JANUARI,

 DOODSOORZAAK ONBEKEND

Oorspronkelijk Canadees filmactri-
ce, pseudoniem van Peggy Yvonne 
Middleton. Sinds het succes van 
haar titelrol in Salome Where She 
Danced (Charles Lamont, 1945) 
vaak gecast in exotische en fatale 
rollen. Onder meer Song of Sche-
herazade (Walter Reisch, 1947), 

Slave Girl (Lamont, 1947), Casbah 
(John Berry, 1948), The Desert 
Hawk (Frederick De Cordova, 1950) 
en als Sephora, de vrouw van Mo-
zes, in The Ten Commandments 
(Cecil B. DeMille, 1956). Debuteer-
de als bathing beauty in Harvard, 
Here I Come! (Lew Landers, 1941). 
Ook als indiaanse prinses in The 
Deerslayer (Landers, 1943), in 
Frontier Gal (Lamont, 1945), Brute 
Force (Jules Dassin, 1947), Criss 
Cross (Robert Siodmak, 1949), Band 
of Angels (Raoul Walsh, 1957) en 
Timbuktu (Jacques Tourneur, 
1959). Populair als Lily in de 
televisıeserie The Munsters (1964). 
Late filmrollen in Won Ton Ton the 
Dog Who Saved Hollywood (Michael 
Winner, 1976), Guyana: Crıme of the 
Century (René Cardona Jr., 1979), 
Class Reunion (Michael Miller, 
1982), American Gothic (John Hou-
gh, 1988 en Oscar (John Landis, 
1991). Getrouwd geweest met ac-

teur-stuntman Bob Morgan.
 

Solveig Dommartin
45, PARIJS, 11 JANUARI, 

HARTAANDOENING

Frans actrice. Trapezemeisje uit 
Der Himmel über Berlin/Wings of 
Desire (Wim Wenders, 1987) was 
ook geruime tijd levenspartner en 
muze van de Duitse regisseur. Ze 
speelde in het vervolg In weiter Fer-
ne, so nah!/ Far Away, So Close! 
(Wenders, 1993) en in Bis ans Ende 
der Welt/Until the End of the World 
(tevens origineel verhaal, Wenders, 
1991). Montagecredit voor de docu-
mentaire Tokyo-Ga (Wenders, 
1985). Ook te zien in The Prisoner of 
St. Petersburg (KNF-prijs Rotter-
dam; Ian Pringle, 1989), S’en fout la 
mort (Claire Denis, 1990) en in een 
bijrol in J’ai pas sommeil (Denis, 

1994). Regisseerde de korte film Il 
suffirait d’un pont (1998). 

 

Peter Ellenshaw
93, SANTA BARBARA CA, 12 FEBRUARI, 

DOODSOORZAAK ONBEKEND

Oorspronkelijk Engels ontwerper 
van visual effects, eigenlijk William 
Ellenshaw. Vanaf 1947 werkzaam 
voor Disney, waar hij een Oscar won 
voor de optische trucages van Mary 
Poppins (Robert Stevenson, 1964) 
en visuele of speciale effecten ver-
zorgde voor films als 20,000 
Leagues under the Sea (Richard 
Fleischer, 1952), Darby O’Gill and 
the Little People (Stevenson, 1959), 
The Absent-Minded Professor (Ste-
venson, 1961) en The Love Bug (Ste-
venson, 1970). Oscarnominaties 
voor de decors van Bedknobs and 
Broomsticks (Stevenson, 1971) en 
The Island at the Top of the World 
(Stevenson, 1974) en voor de visual 
effects van The Black Hole (Gary 
Nelson, 1979). Werkte al in Enge-
land aan films als Rembrandt 
(Alexander Korda, 1936), The Thief 
of Baghdad (Ludwig Berger, 1940), 
A Matter of Life and Death (Michael 
Powell en Emeric Pressburger, 
1946) en Black Narcissus (Powell 

en Pressburger, 1947).  

Pál Erdo"ss
60, BUDAPEST, 14 FEBRUARI, 

NA EEN LANGE ZIEKTE

Hongaars regisseur. Won in 1982 
voor zijn eerste film /The Princess 

zowel de Gouden Camera (beste 
debuut in Cannes) als het Gouden 
Lupaard in Locarno. Van de negen 
volgende films kreeg alleen zijn 
tweede, Visszaszámlálás/Count-
down (1986), enige buitenlandse 

aandacht. 

Vassilis Fotopoulos
72, ATHENE?, 14 JANUARI, 
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Grieks decorontwerper, die bekend 
stond om zijn ‘semiologische bena-
dering’. Won een Oscar voor art di-
rection voor Zorba the Greek (Mi-
chael Cacoyannis, 1964?). Eerder 
had ook zijn art direction voor Ame-
rica America (Elia Kazan, 1963) een 
Oscar gewonnen, maar Kazan had 
Fotopoulos’ naam van de credits ge-
haald, zodat de prijs ging naar Gene 
Callahan. Ook decors voor You’re A 
Big Boy Now (Francis Ford Coppo-

la,1966).

Frankie Laine
93, SAN DIEGO, 6 FEBRUARI, 

COMPLICATIES BIJ HEUPOPERATIE

Amerikaans zanger en acteur, 
pseudoniem van Francesco Paolo 
LoVecchio. Hoewel hij een interna-
tionale hit had met de Oscarwinnen-
de titelsong van High Noon (Fred 
Zinnemann, 1952), ook wel bekend 
naar de beginregel Do Not Forsake 
Me Oh My Darling, zong Laine het 
niet op de originele soundtrack. Wel 
was dat het geval in When You’re 
Smiling (tevens hoofdrol; Joseph 
Santley, 1951), Sunny Side of the 
Street (tevens hoofdrol; Richard 
Quine, 1951), Rainbow ‘round My 
Shoulder (tevens hoofdrol; Quine, 
1952), Blowing Wild (Hugo Fregone-
se, 1953), Man without a Star (King 
Vidor, 1955), Strange Lady in Town 
(Mervyn LeRoy, 1955), Bring Your 
Smile Along (tevens hoofdrol; Blake 
Edwards, 1955), Gunfight at the OK 
Corral (John Sturges, 1957), 3:10 to 
Yuma (Delmer Daves, 1957), Bullw-
hip (Harmon Jones, 1958) en de te-

levisieserie Rawhide (1959). Toen 
Mel Brooks voor de titelsong van de 
westernparodie Blazing Saddles 
(1974) een Frankie Laine-achtige 
zanger zocht, meldde Laine zich zelf 

en kreeg de opdracht.

Giselle Pascal
85, NÎMES, 2 FEBRUARI, 

DOODSOORZAAK ONBEKEND

Frans steractrice, pseudoniem van 
Giselle Marie Madeleine Tallone. 
Dochter van een Italiaanse groente-
boer uit Cannes zou beroemd wor-
den door haar rol als de jong veron-
gelukte Franse vliegenierster Hélè-
ne Boucher in Horizons sans fin 
(Jean Dréville, 1952) en door ro-
mances met prins Rainier van Mo-
naco en Gary Cooper. Eerste film-
rol: Les deux timides (Yves Allégret, 
1941), eerste opvallende hoofdrol in 
La belle aventure (Marc Allégret, 
1942). Onder veel meer in La vie de 
bohème (Marcel l’Herbier, 1942), La 
petite chocolatière (André Bertho-
mieu, 1949), Si Versailles m’était 
conté (Sacha Guitry, 1953), Made-
moiselle de Paris (Walter Kapps, 
1955), Si Paris nous était conté (Gui-
try, 1956), Le masque de fer (Henri 
Decoin, 1962), En haut des marches 
(Paul Vecchiali, 1982), La femme 
publique (Andrzej Zulawski, 1983), 
Les compères (Francis Veber, 1983) 
en Juillet en septembre (Sébastien 
Japrisot, 1988). Getrouwd met ac-

teur Raymond Pellegrin.

Carlo Ponti
94, GENÈVE, 10 JANUARI, 

LONGPROBLEMEN

Oorspronkelijk Italiaans filmprodu-
cent en jurist. Nam de Franse natio-
naliteit aan, toen hij in 1962 van biga-
mie werd beschuldigd, omdat de Ita-
liaanse staat de scheiding van zijn 
eerste vrouw en dus zijn huwelijk in 
1957 met Sophia Loren niet erken-
de. Trouwde in 1966 voor de tweede 
keer met Loren en woonde noodge-
dwongen enige tijd in de Verenigde 
Staten. Ontdekte Loren alias Sofia 

Scicolone in 1950 bij een missver-
kiezing en was volgens velen dege-
ne die haar carrière beslissend 
vormgaf, ook als producent van na-
genoeg al haar films. Produceerde 
daarnaast samen met Dino de Lau-
rentiis de eerste Italiaanse kleuren-
film, Toto’ a colori (Steno, 1952) en 
kreeg een Oscarnominatie in de ca-
tegorie ‘beste film’ voor Doctor Zhi-
vago (David Lean, 1965). Vermoede-
lijk de enige producent die zowel 
films uit de neo-realistische periode 
als de nouvelle vague en in Holly-
wood mogelijk maakte. Eerste film 
als producent: Giacomo l’idealista 
(Alberto Lattuada, 1943). Produ-
ceerde onder veel meer Vivere in 
pace (Luigi Zampa, 1947), Il mulino 
del Po (Lattuada, 1949), Anna (Latt-
uada, 1951), La strada (Federico Fel-
lini, 1954), Lorens doorbraakfilm 
L’oro di Napoli (Vittorio de Sica, 
1954), Lola (Jacques Demy, 1961), 
Une femme est une femme (Jean-
Luc Godard, 1961), Cléo de 5 à 7 (Ag-
nès Varda, 1961), Le doulos (Jean-
Pierre Melville, 1962), Le mépris 
(Godard, 1963), Ieri, oggi, domani (De 
Sica, 1963), La donna scimmia (Mar-
co Ferreri, 1964), Matrimonio 
all’Italiana (De Sica, 1964), Lady L 
(Peter Ustinov, 1965), Blowup (Mi-
chelangelo Antonioni, 1966), What?/
Che? (Roman Polanski, 1972), Flesh 
for Frankenstein/Andy Warhol’s 
Frankenstein (Paul Morrissey, 1973), 
Professione: Reporter/The Passen-
ger (Antonioni, 1975), Brutti, sporchi 
e cattivi (Ettore Scola, 1976) en Una 

giornata particolare (Scola, 1977).

Peer Raben
66, MITTERFELS, BEIEREN, 21 JANUARI,

 DOODSOORZAAK ONBEKEND

Duits componist, producent, acteur 
en regisseur, pseudoniem van Wil-
helm Rabenbauer. Behoorde vanaf 
het midden van de jaren zestig tot 
de entourage van Rainer Werner 
Fassbinder en diens Münchner Ak-
tionstheater. Produceerde Fassbin-
ders vroege films Kätzelmacher 
(1969), Liebe ist kälter als der Tod 
(1969) en Warum läuft Herr R. 
Amok? (1970). Vooral bekend als 
componist van de vaak etherische, 
dweperige soundtracks van vrijwel 
alle Fassbinder-films, waaronder 
Faustrecht der Freiheit (1975), Mut-
ter Küsters’ Fahrt zum Himmel 
(1975), Despair (1978), In einem Jahr 

mit 13 Monden (1978), Die Ehe der 
Maria Braun (1979), de tv-serie Ber-
lin Alexanderplatz (1980), Lola 
(1981), Lili Marleen (1981), Die 
Sehnsucht der Veronika Voss (1982) 
en Querelle (1982). Schreef ook mu-
ziek voor Mathias Kneissl (Reinhard 
Hauff, 1970), Tschetan, der India-
nerjunge (Hark Bohm, 1973), Schat-
ten der Engel (Daniel Schmid, 1976), 
Violanta (Schmid, 1977), Bildnis ei-
ner Trinkerin (Ulrike Ottinger, 1979), 
Malou (Janine Meerapfel, 1981), Die 
flambierte Frau (Robert Van Acke-
ren, 1983), Tricheurs (Barbet 
Schroeder, 1984), Glut (Kurt Gloor, 
1984), Flamberede hjerter (Helle 
Ryslinge, 1986) en Happy Birthday, 
Türke! (Doris Dörrie, 1992). Als ac-
teur onder meer in Der Bräutigam, 
die Komödiantin und der Zuhälter 
(Jean-Marie Straub, 1968), Die drit-
te Generation (Fassbinder, 1979) en 
L’air du crime (Alain Klarer, 1984). 
Regisseerde twee televisiefilms en 
de komedie Heute spielen wir den 
Boß/Wo geht’s denn hier zum Film? 

(1982).

Sidney E. Sheldon
89, RANCHO MIRAGE CA, 30 JANUARI,

 LONGONTSTEKING

Amerikaans bestsellerauteur, sce-
narioschrijver, producent en regis-
seur, pseudoniem van Sidney 
Schechtel. Voordat zijn naam filmti-
tels sierde als verkoopargument 
(Sidney Sheldon’s Bloodline, Teren-
ce Young, 1979) of luchthavenlec-
tuurverfilmingen opleverde als The 
Other Side of Midnight (Charles Jar-
rott, 1977), scherpte Sheldon zijn 

pen als toneel- en scenarioschrij-
ver. Won een Oscar voor zijn origi-
nele scenario en verhaal van The 
Bachelor and the Bobby-Soxer (Ir-
ving Reis, 1947), een komedie met 
Cary Grant, Myrna Loy en Shirley 
Temple. Sheldons eerste geprodu-
ceerde script was de B-film South 
of Panama (Jean Yarbrough, 1941). 
Schreef voorts onder meer - samen 
met anderen - de MGM-musicals 
Easter Parade (Charles Walters, 
1948), The Barkleys of Broadway 
(Walters, 1949), Nancy Goes to Rio 
(Robert Z. Leonard, 1950), Annie Get 
Your Gun (George Sidney, 1950), 
Rich, Young and Pretty (Norman 
Taurog, 1951) en Anything Goes (Ro-
bert Lewis, 1956), alsmede de Mar-
tin & Lewis-kluchten You’re Never 
Too Young (Taurog, 1955) en 
Pardners (Taurog, 1956). Schreef en 
regisseerde The Buster Keaton Sto-
ry (met Donald O’Connor in de titel-

rol; 1957). 
  

 
Henk Verheul
59, BLARICUM, 27 JANUARI, 

HARTAANVAL

Nederlands smalfilmverzamelaar 
en omroepmedewerker. Lang voor-
dat het mode werd om compilaties 
samen te stellen van familiefilms op 
8 en 16mm, was Henk Verheul al 
geobsedeerd door al het materiaal 
waar hij de hand op kon leggen, met 
de nadruk op de periode 1920-45. 
Verheul was in 1985 oprichter en 
daarna directeur van het in Hilver-
sum gevestigde Nederlandse Smal-
filmmuseum. Ook organiseerde hij 
geruime tijd de Blaricumse Filmda-
gen. Een half jaar geleden droeg hij 
zijn collectie over aan het Neder-
lands Instituut voor Beeld en Geluid, 
waar hij ook werkzaam was, na eer-
der voor onder meer de NOS-Fono-
theek te hebben gewerkt. Ook was 
Verheul een specialist in oude film-
techniek en een van de beste opera-
teurs als het om ‘moeilijke’ appara-
ten ging. Hij verzorgde onder meer 
de projectie bij het Festikon in Laren 
en tijdens de eerste jaren van het uit 
dat evenement voortgekomen IDFA. 
De televisierubriek Andere tijden 
maakte veelvuldig gebruik van door 
Verheul verzameld archiefmateri-
aal, en ook de film Eendjes voeren 
(Eugenie Jansen, 2005) werd sa-
mengesteld uit door hem ontdekte 

schatten.

Peer Raben

Carlo Ponti

Yvonne De Carlo

Het In Memoriam van de internationale  
filmwereld, bijgehouden en geselecteerd door 
Hans Beerekamp. Een uitgebreidere lijst is te  

vinden op www.skrien.nl

Solveig Dommartin
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Dinsdag 23 januari 2007
Vandaag zijn er twee leuke dingen gebeurd. Ok, een leuk en een span-
nend ding. Het leuke was dat Skrien me benaderde om een dagboek van 
de komende week bij te houden. Een week die beloofde niet zomaar een 
doorsneeweek te worden. Want het spannende is dat vanavond de 
aftrap is van de Rutger Hauer Filmfactory 2007.
Rutger Hauer. Om eerlijk te zijn is Rutger voor mij niet Eric Vonk uit 
Turks Fruit, voor mij is hij Roy Batty in Blade Runner (Ridley Scott, 
1982) en de legendarische John Ryder in The Hitcher (Robert Harmom, 
1986). Was hij daar stiekem niet nog enger dan Hannibal Lector?  
De komende week zou hij mij de kneepjes van het vak gaan leren.
De kick-off vond plaats op een boot die voor deze gelegenheid in Rotter-
dam in de haven vlak bij de Schiecentrale was aangemeerd. Hier zouden 
we praten, eten, drinken, slapen en ons voorbereiden op elke dag die 
komen zou. Het internationale gezelschap van deelnemers had zich ver-
zameld in de bar waar we werden verwelkomd door de organisatie en 
door Rutger Hauer. De toespraakjes waren formeel, kort, maar vooral 
doordrenkt van een gevoel van “we weten allemaal nog niet wat er gaat 
gebeuren, maar dat we gaan knallen is zeker!” Spreken in het Neder-
lands kon ik voorlopig op m’n buik schrijven, Engels werd de voertaal 
deze week. Toen ik ‘s nachts mijn kajuit inrolde, voelde ik aan alles dat 
dit een bijzondere week zou gaan worden. Goed dat de opdracht voor 
Skrien mij elke avond zou dwingen op te schrijven wat er gebeurde. 

Vrijdagochtend 2 februari
Het is vrijdagochtend en ik heb geen kater van de première. Ik voel me 
wel gek. Alsof ik op een plaats ben waar ik niet hoor. Maar het is toch 
echt mijn eigen huis, ook al woon ik er nog niet zo lang. Hoor ik niet 
op een boot? De boot is weg en de masterclass is voorbij. Daar komt de 
kater! Eén van de mooiste werkweken uit mijn leven was gisteravond 
met de première van zeven korte films, geproduceerd tijdens de mas-

terclass, tot een einde gekomen. Het was helemaal te gek. Enerzijds 
was het een week waarin het uiterste van me is gevraagd, anderzijds 
was het een week waarin ik zoveel leuke mensen heb ontmoet en waar 
de energie van de deelnemers en de organisatie zo positief was dat het 
helemaal niet voelde alsof ik tot het uiterste ben gegaan.

Terugblik: woensdag 24 januari
De woensdag na de kick-off werden we gelijk voor de leeuwen gegooid. 
Er waren zes groepen met ieder een regisseur, een producent, een edi-
tor, een d.o.p. (director of photography) en een scenarioschrijver.  
‘s Avonds moesten we met een andere groep een script verfilmen dat 
vlak voor het avondeten was uitgereikt. Spannend, maar ik voelde nog 
meer druk op de ketel toen ik hoorde dat ik Rutger Hauer moest regis-
seren. Een van de acteurs had afgezegd en Rutger was zijn plaatsver-
vanger. Het kan slechter. Maar gezien de zenuwen die ik ervan kreeg, 
vroeg ik me even letterlijk af of je het echt wel slechter kan treffen.
Twee uur later liep ik de set op met een script in mijn hand waar ik 
nauwelijks tijd voor had gehad om het te lezen. Rutger Hauer zat al 
als een grommende ‘hitcher’ in een auto te wachten. Toen gebeurde er 
iets – en ik zeg dit vanuit de weinige setervaring die ik heb – wat me 
heel veel vertrouwen gaf voor de rest van de week en misschien wel 
voor de rest van mijn loopbaan. Toen ik eenmaal op de set stond met 
die auto met Rutger Hauer en een mooie sfeerbelichting, toen leken 
mijn zenuwen als sneeuw voor de zon te zijn verdwenen. Het was alsof 
er iemand anders in mij was gevaren. Misschien wel de regisseur die 
deze klus ging klaren. Al mijn voelsprieten stonden uit naar de came-
ra, de acteur, het licht en het script. Er was niets wat dat kon doorbre-
ken. Volledige focus. Het is heerlijk en het geeft rust wanneer je 
beseft dat een set die gemoedstoestand bij je losmaakt. Film is magie. 
Ook op de set.

Curriculum Vitae
Eelko Ferwerda 
(1973) studeerde 
in 2001 af aan de 
audiovisuele afde-
ling van de Willem 
de Kooning Acade-
mie te Rotterdam. 
Samen met Jasper 
Wessels richtte hij 
in 2003 Waanzee 
op, een bedrijf 
gespecialiseerd 
in film en motion 
design. Waanzee 
werkt ondermeer 
voor MTV en Llink, 
en ontwierp voor 
het ro theater 
videodecors voor 
het vierluik Proust 
(2002-2005) van 
Guy Cassiers en 
voor Hersenschim-
men (2006). In 2006 
debuteerde Fer-
werda met de korte 
film American 
Dreams. De film 
werd geselecteerd 
voor het Gouden 
Kalf en won de 
prijs voor Best 
Short International 
op het Hollywood 
Film Festival in 
2006. Tijdens het 
International Film 
Festival Rotterdam 
2006 deed Eelko 
Ferwerda mee aan 
de Rutger Hauer 
Filmfactory.

Dagboek Eelko Ferwerda
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Hollywoodstyle 
          in Rotterdam

Eelko Ferwerda bracht het afgelopen International Film Festival 
Rotterdam door op een boot in een van de Rotterdamse havens. Rutger 
Hauer gaf daar een masterclass regie. Voor Skrien hield Ferwerda een 
dagboek bij. ‘Toen ik ‘s nachts mijn kajuit inrolde, voelde ik aan alles dat 

dit een bijzondere week zou gaan worden.’
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De film
Onze film, een telefoongesprek tussen een man en een vrouw, werd 
simultaan opgenomen met de film van een andere groep die op een 
andere set de rol van de vrouw verfilmde. Toen deze simultaantake 
erop stond wilden we ons vergrijpen aan mooie inserts van Rutger ach-
ter het stuur. Daar had de master andere ideeën over en hij vond het 
wel welletjes voor die avond. Eindtijd was tien uur. Het was tien uur 
exact. Eerst overwoog ik hem aan te vallen, maar dat leek me niet ver-
standig, dus ik legde me erbij neer. Ik vond het ook wel spannend dat 
de artistieke controle over een productie je uit handen kon worden 
genomen en aan iemand anders kon worden gegeven, de editors in dit 
geval. De toon voor de masterclass was in ieder geval gezet. Rustig en 
voldaan ging ik naar mijn kajuit en vergat ik in mijn dagboek te 
schrijven.

De Filmfactory
De Filmfactory bestond enerzijds uit het volgen van lezingen van 
diverse experts uit filmland en anderzijds uit het voorbereiden van 
een korte film die je als team (zes in totaal) op het IFFR 2007 ging 
presenteren. In de eerste dagen zaten de scenarioschrijvers op diverse 
plaatsen op de boot te zweten. Op vrijdag moest het scenario af zijn, 
want er zou zondag en maandag gedraaid worden. Aan de hand van de 
synopsis, die ik nog niet had gezien, had de organisatie een selectie 
gemaakt van cast, crew en een voorselectie van de locaties. Tijdens de 
casting-masterclass van Hans Kemna leerde ik de acteurs kennen met 
wie we het filmpje zouden gaan draaien: Terence Scheurs en Johnny 
Melville. Dat voelde meteen goed. Samen met hen hebben we het 
script naar een nieuw niveau kunnen tillen, zodat we allemaal het 
gevoel hadden dat we het verhaal konden beteugelen, en er op de set 
iets mee konden. Maar we wisten allen dat we onvoorbereid op de set 
zouden komen en dat het aan zou komen op intuïtie en improvisatie. 
Daar ging het om in deze masterclass: filmmaken vanuit je intuïtie, 
reageren op nieuwe ingevingen en durven in te grijpen op het 
moment dat je bedenkt dat het anders moet.
De draaidagen waren loodzwaar maar absoluut te gek. Het weer zat 
behoorlijk tegen maar de spirit bleef goed. Draaidag één was een dag 
waar we voornamelijk dialogen hebben gefilmd. Mijn minste ervaring 
zit in het werken met acteurs. Ik heb nooit geleerd hoe je acteurs 
regisseert, maar met Terence en Johnny lukte dat eigenlijk heel goed. 
Misschien ook wel omdat het script nog niet zo vastlag. Er was veel 
ruimte om te improviseren en dat bevorderde de manier waarop we 
met elkaar werkten. 

Donderdag 25 januari
Dag twee was minder geslaagd. We waren heel moe van de eerste dag 
en het weer was niet verbeterd. Gelukkig gingen we vanaf de lunch 
naar binnen, al hadden we vanaf dat moment met een ongelooflijke 
tijdsdruk te maken. Dit ontaardde in een botsing tussen mij en de first 
assistant-director. Schijnt vaker voor te komen, maar ik vond het heel 
vervelend, ook omdat de taalbarrière erg in de weg stond. Als je moe 
bent en je bent aan het verzinnen hoe je zo efficiënt mogelijk de rest 
van de scènes kan draaien, dan kan de communicatie daarover in het 
Engels nog wel eens vies tegenvallen. Gelukkig konden we deze laat-
ste draaidag met een glimlach afronden en waren we trots op het werk 
dat we hadden geleverd.

Vrijdag 26 januari
De volgende dag zat er een sms-je van Rutger in de telefoon van pro-
ducent Sandra Keus: ‘Would love to talk to Eelko.’ Ai, met de confron-
tatie van de vorige dag in m’n achterhoofd kneep ik ‘m een beetje. 
Zou ik een donderpreek krijgen? Die middag zat ik op de bank nog na 
te praten toen Rutger er aan kwam en zich bij ons voegde. ‘Eelko, I 
really think that..., you miss a shot of the paper floating in the sky, and 
if you want I’ll send a d.o.p. to make that missing shot for you.’ Wow, 
Hollywoodstyle in Rotterdam. Ik vond het voorval tekenend voor heel 
de masterclass. Het was keihard werken en daar horen confrontaties 
bij, maar iedereen, zowel de deelnemers als de organisatie, bleven zó 
betrokken bij elkaars projecten. Alle neuzen, en dat waren er een 
hoop, stonden die acht dagen precies dezelfde richting op. 

Donderdag 1 februari
Na dagen van totale afzondering begaf ik me voor het eerst weer in 
het centrum van Rotterdam en ook op het filmfestival. Iedereen had 
tot en met de deadline zitten werken aan hun project en nu moesten 
we ons haasten voor de première. Veel tijd om even bij te komen was 
er niet. Geeft niet, de adrenaline van deze week stroomde nog steeds 
door mijn lichaam.
Het werd een te gekke avond. Naast de films werden ook making ofs 
gepresenteerd. De filmpjes waren een perfecte weergave van de week. 
Over een paar maanden, als alle 32.000 tapes zijn gespot en gemon-
teerd tot een mooi videoverslag van deze week, is dat iets wat je mooi 
in je boekenkast kan zetten om af en toe terug te kijken.

Vrijdag 2 februari
Na de première wist niemand echt wat de bedoeling was en zo viel de 
groep een beetje uit elkaar. Sommigen gingen al naar huis, anderen 
naar de boot en ik ging naar huis in Rotterdam. Even iets breders 
opzoeken dan die kajuit. De volgende dag haastte ik me naar de boot 
om mijn spullen te halen, anders zouden ze met boot en al ergens in 
Duitsland belanden. Bij de ingang kwam ik nog mijn heldin uit Costa 
Rica tegen. Zij was een van de weinigen die ik nog gedag kon zeggen. 
De meesten waren al naar huis.
En zo kwam een van mijn mooiste werkweken tot een vreemd einde. 
Een gelegenheid als een première, waar iedereen even zijn eigen ding 
doet, omgeven door mensen die niet hebben deelgenomen aan de 
masterclass, paste niet als afscheid van deze week. Het voelde een 
beetje onpersoonlijk. Voor mijn gevoel moesten we nog even tezamen 
komen om afscheid te nemen. Via de mail heb ik later kunnen bespeu-
ren dat iedereen er zo over dacht. Dat is echt een heel positief teken. 
Deze masterclass deden we niet voor ons eigen project maar we deden 
het met en voor elkaar. Bedankt Sandra, Noël, Erika, Miron, Terence, 
Johnny, Zoë, Arthur, Friso, Wouter, Rebekka, Boris, Sandor en nog 
vele anderen. Two thumbs up voor iedereen die deze masterclass heeft 
mogelijk gemaakt. n

HeartCore, Nederland 2007 regie Eelko Ferwerda scenario Miron Ashkenazy camera Erika  
Bagnarello montage Noël van Rens geluid Arthur Bueno productie Sandra Keus duur 6’  
met Johnny Melville, Terence Schreurs

Met de confrontatie van de vorige dag in m’n 
achterhoofd kneep ik ‘m een beetje. Zou ik een 
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Na meer dan zeshonderdvijftig jaar overheerst te zijn door Zweden en 
een eeuw als Russisch groothertogdom te hebben gegolden, mocht  
Finland vanaf het begin van de vorige eeuw op zoek naar zijn eigen iden-
titeit. Er werd een nationaal epos gecreëerd, de Kalevala, opgebouwd 
uit mondeling overgeleverde mythen over het ontstaan van de wereld. 
Axel Gallén maakte er van jongs af aan beelden bij. In 1907 zet hij zijn 
Zweedse naam om in het oer-Finse Axeli Gallen-Kallela. 

Modern
Voor de onderwerpen uit de Kalevala liet hij levensgrote sets en voorwer-
pen fabriceren om die zo precies mogelijk na te schilderen. Hij werd een 
uomo universale die in z’n eentje alle vakgebieden van de latere filmkunst 
beheerste. Vooral zijn ‘belichting’ en kadrering zijn opvallend modern. 
De Finse winters zijn lang, koud en donker; de zomers kennen vieren-
twintig uur per dag alle soorten licht en schemering zonder dat ooit de 
duisternis invalt. In de omgeving van zijn buitenhuiswerkplaats kreeg 
Gallen-Kallela alle kans om de vele tinten te bestuderen die de sneeuw 
kan aannemen. In het Groninger Museum hangen doeken uit alle perio-
den van zijn leven waarop hij de stadia van sneeuw (van vers gevallen via 
ijzig tot gesmolten) in een rijke nuancering weergeeft. Dat eskimo’s tien-
tallen woorden voor sneeuw zouden kennen, is een taalkundig broodje 
aap, maar zeker is dat deze Fin als geen ander zinkwit, cremserwit, 
loodwit, transparant wit en romig gemengd wit wist te gebruiken voor het 
beste effect. Het knappe is dat de kleuren tezamen, in combinatie met 
grijs- en zelfs blauwtinten niet zozeer de letterlijke, natuurlijke kleur van 
sneeuw uitdrukken – voor zover die al objectiveerbaar zou zijn – als wel 
de indruk wekken dat het een foto van de natuur betreft. 

Lenzen
Overigens is het niet Gallen-Kallela’s opzet om realistisch-figuratief te 
schilderen; daarvoor is per slot van rekening de fotografie beter geschikt. 
Uit de perspectiefkeuze op zijn schilderijen kan worden afgeleid dat hij de 
werking van lenzen kent. Meesterlijk is bijvoorbeeld zijn ‘Lente in Kalela’ 

(ca.1900). Hij richt onze blik op de aarde en trekt vandaar zichtlijnen naar 
boven, alsof hij door een groothoeklens kijkt. De kale boomstammen 
delen het doek in drie verticale stroken. Ze worden warm beschenen 
door de late middagzon, hun grijze schaduwen werpen ze, opbollend 
over resten sneeuw, tegen de heuvel op. Door de aarde zo veel ruimte te 
geven en de sneeuwklonten in duimendik grijs aan te brengen, valt het 
stukje mangaanblauwe lucht over de heuvelkim des te meer op. Daar zet 
de schilder een ‘spotje’ op een nog kale, grijs oplichtende boom – sym-
bool voor de naderende lente. 
Op andere vergezichten, van grote open ruimtes met bergen en meren, 
richt Gallen-Kallela de ‘camera’ ofwel op de eindeloze luchtpartij (met 
een lage horizon, een beproefd recept in de kunstgeschiedenis) of, revo-
lutionairder, vooral op het water. De extreem hoge horizon schept dan 
kansen om alle onderstromen in het meeroppervlak te suggereren. 

De tentoonstelling Akseli Gallen-Kallela: De magie van Finland is tot 14 april te zien in het  
Groninger Museum

BUITEN  DE BIOSDe Finse schilder Axeli Gallen-Kallela 
kwam tot wasdom toen de fotografie werd 

ontwikkeld. Tijdens zijn leven, van 1865 
tot 1931, bleef hij de klassieke technieken 
van de schilderkunst trouw. Hij bleef zijn 

landschappen en plein air opzetten en werkte 
strikt naar levend model. In het Groninger 

Museum rijst echter het vermoeden dat de 
fotografie en cinematografie zijn kijk op de 

afgebeelde onderwerpen hebben beïnvloed. 
Kees Hogenbirk

Filmen met 
een kwast

Overzichtstentoonstelling van  
Axeli Gallen-Kallela

Lente in Kalela
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mooi roosje,’ verzucht een heer van stand die 
tegen betaling het kruis beloert van Keetje 
Tippel, in de gelijknamige speelfilm uit 1975 
van Paul Verhoeven. Het is een gedenkwaar-
dig moment in de Nederlandse cinema, want 
Fons Rademakers, die het bijrolletje speelt, 
droeg zo als het ware het vaandel over aan 
zijn jongere collega. Rademakers zou nog 
enkele gedenkwaardige films maken, in 
samenwerking met Verhoevens vaste scena-
rist Gerard Soeteman, maar in de mode zou 
hij niet meer raken. In 1973 had hij de slag 
gemist met Because of the Cats, over een 
jeugdbende uit een gefortuneerd Bloemen-
daals milieu, die door een soort goeroe wordt 
aangezet tot onderwaterseks, brute vernie-
ling en grove verkrachting. In afwachting van 
Orson Welles, die een hoofdrol zou spelen, 
was het project herhaaldelijk uitgesteld. Toen 
het uiteindelijk in het Engels maar zonder 
Welles werd gerealiseerd, jaren na de Manson-
moorden en A Clockwork Orange, zat niemand 
er meer op te wachten. 
Met Mira (1971) had Rademakers de tijdgeest 
nog vol weten te raken, niet in ’t laatst dank-
zij de trailer waarin al het bloot uit de film 
(in totaal ongeveer een minuut) was gepropt. 
Het publiek laafde zich aan Willeke van 
Ammelrooy, en daarmee gaf Mira het start-
schot voor de succesvolle blootgolf van de 
Nederlandse film. Mira was ook eigentijds 
door de aangenaam anarchistische toonzet-
ting, ofschoon Hugo Claus het scenario had 
gebaseerd op een roman van Stijn Streuvels 
uit 1927. 
Dat Rademakers voor zijn films zo vaak een 
greep deed naar de boekenkast is begrijpelijk 
als je bedenkt dat zijn generatie in letterkun-
dig opzicht een gouden lichting was. De in de 
jaren twintig van de twintigste eeuw geboren 
Hermans, Reve, Lucebert, Wolkers, Mulisch, 
Claus en Campert stortten zich op het braak-
liggende terrein dat na de Tweede Wereldoor-
log in Nederland was ontstaan en hen toebe-
hoorde tot halverwege de jaren zestig. Kwam 
je met leesboeken tot die tijd ruimschoots 
aan je gerief – op speelfilmgebied was er, 
behalve een schaarse poging van een inge-
huurde gastarbeider of verdwaalde documen-

tairemaker, niet veel meer dan Rademakers. 
Tot de generatie van Frans Weisz, Paul Ver-
hoeven, Pim de la Parra en Wim Verstappen 
losbarstte, heerste hij in het land der blinden. 
Het karakteristieke van zijn nalatenschap 
wordt voor mijn generatie (thans op de leef-
tijd dat Rademakers begon te filmen) dan ook 
vooral gevormd door zijn zwart-witperiode, 
van Dorp aan de rivier (1958) tot De dans van 
de reiger (1966). Akkoord, in 1976 kwam hij 
met de groots opgezette Multatuli-verfilming 
Max Havelaar, een historisch epos dat je vol-
gens de aankondigingen niet mocht missen, 
maar het toch niet haalde bij David Lean. En 
in 1987 was er die Oscar voor De aanslag, 
maar dat leek meer een (overigens terechte) 

oeuvreprijs; de alomtegenwoordige vertel-
stem in deze Mulisch-verfilming brak bijna 
provocerend met de gouden regel ‘geen woor-
den maar beelden’. 
Tussen die twee literatuurverfilmingen zat 
het eigenlijk interessantere Mijn vriend, of: 
het verborgen leven van Jules Depraeter 
(1979), naar een destijds geruchtmakende 
affaire in België. Peter Faber belichaamt in 
zijn aanstekelijke rol als oplichter de oppor-
tunistische, hedonistische en materialistische 
levenshouding van het daaropvolgende 
decennium. De commerciële flop bevat enkele 
geweldige scènes, zoals de expliciet in beeld 
gebrachte paring van een koppel paarden en 
de gearresteerde Faber die een politieman 

zelfverzekerd toebijt: ‘Vóór twaalf uur lig ik 
in bed, met twee wijven.’ Daarnaast bevat 
Mijn vriend enkele storende zwakheden, zoals 
het potsierlijke inconsequente Vlaamse 
accent van Faber. 
Slordigheden lopen als een rode draad door 
Rademakers’ oeuvre (dat hij feitelijk deelt 
met steun en toeverlaat Lili). Ze passen in al 
hun charme bij de levensgenieter die hij was, 
maar feit is dat geen van de elf lange speel-
films een perfectionistische benadering doet 
vermoeden. WF Hermans signaleerde in een 
essay uit 1963 dat er in het Het mes (1961) 
een witte pater opduikt die in het verdere 
verhaal geen enkele functie vervult en boven-
dien voor de kaart van Indonesië over een 
Afrikaanse stam oreert. De verklaring was dat 
Hugo Claus in het oorspronkelijke scenario de 
pater over Borneo laat praten. Dat werd 
gewijzigd, maar de kaart was blijven hangen. 
De dans van de reiger (1966), eveneens naar 
een scenario van Claus, kan zich qua stijl en 
sfeer meten met het werk van toenmalige 
Europese grootheden. Het beklemmende 
huwelijksdrama, met internationale topac-
teurs als Gunnel Lindblom en Jean Desailly, 
werd aan de Joegoslavische kust in de Franse 
taal opgenomen, maar Rademakers besloot 
tot nasynchronisatie van de dialogen, waarbij 
hij zelf de stem van Desailly deed. Vervolgens 
werd de film op het festival van Cannes 
geweigerd omdat het publiek nooit zou 
accepteren dat Desailly van die rare keelgelui-
den uitstootte. ‘Ik dacht, godverdomme, dat 
is natuurlijk wáár!’ aldus Rademakers ‘Nou ja, 
stommigheid gewoon. Niet goed over nage-
dacht.’ 
Zijn meeste vlekkeloze films maakte de sym-
pathieke en flamboyante Rademakers, die na 
een bedeesd interviewverzoek mijnerzijds 
keurig uit Italië terugbelde om enthousiast te 
vertellen over de onvoltooide projecten uit 
zijn illustere carrière, zonder boezemvriend 
Hugo Claus. Bij Als twee druppels water 
(1963) valt hem alleen te verwijten dat hij de 
zakendeal met geldschieter Alfred Heineken 
niet waterdicht had gemaakt, waardoor de 
rancuneuze bierbrouwer de vertoning lang-
durig kon blokkeren en ondergetekende de 
film pas een jaar of tien geleden in het Film-
museum kon zien. En moest vaststellen dat 
dit onheilspellend raadselachtige verzetsdra-
ma van internationale allure is. Toen rond de 
tachtigste verjaardag van Rademakers Mak-
kers staakt uw wild geraas (1960) in de late 
uurtjes langskwam op televisie, hield deze 
tragikomedie rond de sinterklaasviering, 
waar het generatieconflict van de jaren zestig 
al helemaal in verpakt zit, me aangenaam uit 
de slaap: vaart, verfijnde humor, echte men-
sen, lekkere Hollandse lulligheid, prachtig 
gefotografeerde Amsterdamse straatbeelden 
en een rake schets van een tijd die voorgoed 
voorbij is. n 
Paul van de Graaf

Fons Rademakers
1920-2007

‘Hm, 



Verborgen Disney
Disney: het lijkt zo’n warm, gezellig 
familiebedrijf. Het boekje The Ropes at 
Disney’s uit 1943 is dan ook vrolijk  
ge lustreerd. Maar waarom hadden 
vrouwen recht op tien dagen ziekte-
verlof en mannen maar op vijf? En 
waarom mochten vrouwen niet lid 
worden van de Penthouse Club (‘sorry, 
gals...’), dat volgens de illustratie een 
sjiek woord was voor zonnebaden op 
het dak? En waarom moest je betalen 
voor elk persoonlijk telefoongesprek? 
Deden de drieëndertig (!) verschillen-
de vakbonden waarvan de medewer-
kers blijkens de publicatie lid waren 
niet genoeg hun best? Dat onzedelijk 
gedrag en spionage redenen waren 
voor direct ontslag, mogen we aan het 
tijdperk toerekenen. Of zou het nu nog 
zo zijn? Het boekje geeft in elk geval 
een wonderlijk praktisch kijkje in het 
dagelijks werk in de Disney-studio’s, 
midden in het Gouden Tijdperk.

En dan iets anders: een verder voor 
mij onleesbare Russische site heeft 
een aantal overtuigende voorbeelden 
verzameld van animatiesequenties die 
Disney van zichzelf heeft gekopieerd. 
Zo danst prinses Marianne in Robin 
Hood (Wolfgang Reitherman, 1973) net 
zo als Sneeuwwitje (David Hand, 1937) 
en wandelt Christopher Robin in een 

van de afleveringen van Winnie the 
Pooh (vanaf 1966) net zo als Mowgli in 
The Jungle Book (Wolfgang Reither-
man, 1967).
Erger is de politiek-correcte geschied-
vervalsing, waarbij Disney een raciaal 
gestereotypeerd zwart centauren-
meisje (met als enige functie om de 
hoeven van blonde, blanke centauret-
tes te poetsen) niet alleen wegliet uit 
de film (of wegsneed uit het kader), 
maar ook botweg ontkende dat zij 
bestond. Dankzij twee online te koop 
aangeboden platen van de zogenoem-
de Sunflower (à 1100 dollar per stuk) 
kan dat fabeltje van tafel.

www.cartoonbrew.com
Een prima animatieblog, bijgehouden door de 
vooraanstaande animatiehistoricus Jerry Beck en 
uitgever Amid Amidi. The Ropes at Disney’s is terug 
te vinden op 29 januari 2007.
www.prodisney.ru/clones.php
De dubbele Disneys.
www.animationarchives.com
Waar twee platen van de zwarte Sunflower te 
koop zijn.
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Eerder werd in Skrien gewezen op 
de reeks interviews die Hans 
Walther hield met dertig Neder-
landse animatiefilmers, online 
gepubliceerd door het Nederlands 
Instituut voor Animatiefilm (NIAf) 
(Skrien nummer 3, maart 2006). 
Een boeiende reeks, met lange 
gesprekken met een groot aantal 
belangrijke animatiemakers uit de 
laatste halve eeuw.
Juist door de lengte van de inter-
views is het een goed idee geweest 
van het NIAf om de interviews ook 
gebundeld in boekvorm uit te bren-
gen. Zeker omdat de Geanimeerde 
gesprekken door hun opzet en 
reikwijdte vooral interessant zijn 
voor wie zelf in de Nederlandse 
animatiewereld actief is of wil wor-
den. Zij moeten een boekwerk heb-
ben om te kunnen volkrabbelen 
met aantekeningen en om thuis 
onder handbereik te hebben wan-
neer de inspiratie of het zelfvertrou-
wen tanende is. Want dat is een van 
de terugkerende verzuchtingen in 
het boek: animatie maken is voor de 
meesten een eenzaam beroep. Het 
zal een steun zijn om de twijfels en 
afwegingen van lotgenoten te lezen.
Auteur Hans Walther is zelf bezig 
met het maken van een animatie-
film en ondervraagt zijn onderwerp 
misschien daarom zo systema-
tisch. Enigszins afhankelijk van de 
geïnterviewde en diens specialis-
me komen steeds dezelfde vragen 
voorbij, zoals: wat waren hoogte- 
en dieptepunten, wat is het belang 
van de computer, wat is het ver-
schil tussen vrij werk en opdracht-
werk, gebruik je referentiemateri-
aal en – steevast de laatste vraag – 
wat is je advies voor een beginnen-
de animator?
Dat relatief vaste stramien heeft als 
nadeel dat de interviews vaak wat 
statisch worden. In plaats van door 
te vragen, gaat Walther verder met 
de volgende vraag op zijn lijstje. 
Daar staat tegenover dat zijn inter-
views op deze manier werken als 
een soort vragenlijst, een onder-
zoek onder animatieprofessionals. 
Zo blijken die sterk van mening te 
verschillen over het algemene 
niveau van animatie in Nederland. 

‘Laag. Beroerd’, aldus Rosto (wiens 
Jona/Tomberry in 2005 de Canal+ 
Award won in Cannes); ‘Niet zo heel 
hoog’, meent Arnoud Rijken van il 
Luster producties; ‘Groeiende’, 
denkt Paul Mathot van Pedri Ani-
mation; ‘Over het algemeen vind ik 
de standaard hoog’, zegt Michael 
Dudok de Wit, Oscar-winnaar met 
Father and Daughter (2000); ‘Het is 
heel hoog geweest, toen is er een 
inzinking geweest en ik vind het nu 
weer heel erg op niveau’, besluit 
Ronald Nadorp van Bob Kommer 
Sound Studio’s – dat voor zo’n tach-
tig procent van de Nederlandse ani-
matiefilms het geluid verzorgt.

Disney
Het beeld van de doorsnee Neder-
landse animatiefilmer dat door de 
interviews wordt opgeroepen is 
iemand die voor het eerst werd 
geïnspireerd door Disney-films, die 
zich min of meer op eigen houtje 
vaardigheden heeft aangeleerd en 
soms zelfs bij toeval in het vak is 
beland (echte animatieopleidingen 
zijn een relatief recent verschijn-
sel), die geregeld in het buitenland 
opereert omdat de vraag naar ani-
matie in Nederland beperkt is en 
die daar onder de indruk is van het 
professionele niveau, die bewonde-
ring koestert voor het commerciële 
vakmanschap van Pixar, Aardman 
en The Iron Giant (Brad Bird, 1999), 
die van zijn Nederlandse collega’s 
vooral de 3 D’s bewondert (Gerrit 
van Dijk, Paul Driessen en Michael 
Dudok de Wit), die enige weemoed 
heeft naar de ouderwetse celani-
matie maar ook alweer naar de 
vroege Amiga-computer en vooral 
blij is dat de computer alles sneller, 
goedkoper en gemakkelijker heeft 
gemaakt. Zoals Hisko Hulsing het 
oude handwerk beschrijft: ‘Dat was 
echt de hel. Dat kan je bijna niet 
uitleggen aan mensen, hoe erg het 
was om met die cels te werken. De 
cameramensen die ik sprak hadden 
altijd ademhalingsproblemen of 
een kromme rug (...).’ Wat ook door 
veel interviews heen ademt: ze 
vinden het wel erg veel werk, zo’n 
animatiefilm (Monique Renault 
werkte vijf jaar aan Holy Smoke 

(2000), dat negen minuten duurt: 
‘Die film was gewoon te moeilijk’), 
maar ze kunnen het niet laten.
Dit is natuurlijk een enorme ver-
simpeling en de afzonderlijke inter-
views laten ook een grote variatie 
zien. Walther behandelt de historie 
met oudere grootheden als Harrie 
Geelen (verantwoordelijk voor de 
meeste Loeki-films), Arnold Gel-
derman (de grote Nederlandse 
nasynchronisatieregisseur), Nico 
Crama, Børge Ring en Marten 
Toonder. Hij spreekt met moderne, 
in het buitenland werkzame studio-
professionals als Robert Stevenha-
gen (Who Framed Roger Rabbit, 
Robert Zemeckis, 1988), Wilbert 
Plijnaar (Ice Age, Chris Wedge, 
2002; overigens een van de leukste 
interviews) en Piet Kroon (Osmosis 
Jones, Bobby & Peter Farrelly, 
2001). Hij spreekt met Nederlandse 
producenten (il Luster; Pedri; Ruud 
den Drijver) en hij interviewt zowel 
de 3 D’s als veelbelovende jonge 
makers, onder wie Evert de Beijer 
(De karakters, 1986), Adriaan Lok-
man (Barcode, 2001, winnaar van de 
Grand Prix in Annecy), Liesbeth 
Worm (Tempera, 2001), Christa 
Moesker (Sientje, 1997) en Rosto.
Tot de interessantste interviews 
behoren Hisko Hulsing (‘Alle speel-
films uit Hollywood zijn voor de 
helft animatie’), Ruud den Drijver 
(‘De animatiefilm in Nederland is 
totaal in gijzeling door een paar 
schimmige organisaties zoals het 
Holland Animation Film Festival’), 
Adriaan Lokman (‘Op het moment 
dat het realisme zo sterk wordt (...) 
zou je het eerder simulatie moeten 

noemen dan animatie’), Nico Cra-
ma (‘Vader en dochter van Michael 
Dudok de Wit [is] de mooiste en 
toegankelijkste animatiefilm die 
Nederland tot nu toe heeft voortge-
bracht’), Evert de Beijer (‘Ik denk 
dat 2D-computeranimatiesoftware 
net zo’n ontwikkeling zal doorma-
ken als 3D’), Wilbert Plijnaar (‘Ik 
werk nu al twee jaar aan Over the 
Hedge (2006) (...) en op dit moment 
zit er geloof ik maar één van mijn 
ideeën in die film, van de pakweg 
vijfhonderd die ik verzonnen heb’), 
Marten Toonder (‘Je moet ook nooit 
verwachten dat kinderen tekenen 
een leuk vak vinden’); Børge Ring 
(‘Ik ontdekte tot mijn verbazing dat 
er maar weinig dingen zo gemak-
kelijk te animeren zijn als ballet’) 
en Ronald Nadorp van Bob Kom-
mer Sound Studio’s (‘We zijn wel 
eens een uur bezig geweest met 
het afsteken van een lucifer’).

Plaatjes
Walther lijkt zijn interviews verba-
tim uitgeschreven te hebben. Ze 
lezen daardoor zeer vlot en gemak-
kelijk, maar zijn ook een stuk langer 
dan inhoudelijk had gehoeven. Voor 
de aankomende professional kun-
nen de interviews waarschijnlijk 
niet lang genoeg zijn; voor de gewo-
ne geïnteresseerde lezer had een 
strenge eindredactie het boek een 
kwart dunner kunnen maken. Ook 
worden vaktermen niet uitgelegd 
(‘lijntesten’, ‘squash and stretch’). 
Het grootste gemis is echter de 
afwezigheid van plaatjes. Misschien 
een rechtenkwestie, maar het is erg 
vreemd om over iemand als Paul 
Driessen te lezen, zonder één plaat-
je in zijn uit duizenden herkenbare 
stijl. Maar ook de stijl van een film 
als Barcode of Sientje is eigenlijk in 
één beeld te vangen. Desondanks: 
dit boek is er eentje voor tussen de 
naslagwerken.
Kees Driessen

Zie www.niaf.nl voor de online gepubliceerde 
interviews.

Geanimeerde gesprekken, Hans Walther. 
Nederlands Instituut voor Animatiefilm, Tilburg 
2006. ISBN: 9081087118.

Eindelijk steun voor beginnende animator

Interviews met Nederlandse animatiemakers

@ Overtuigende reclame voor de Ringu 
(Hideo Nakata, 1998)-rip-off Pulse (Jim Son-
zero, 2006), waarbij het dodelijke filmpje via 
internet wordt verspreid – inderdaad, dus 
ook aan de bezoeker van deze Flash-site, die 
er heel geslaagd uitziet als een ontsporende 
blog. En zelfs een beetje eng is:  
www.quieroverunfantasma.com/eng.

@ En nu iets ouds: 
de eerste (in de 
bioscoop versche-
nen) film van Stan-
ley Kubrick uit 1950. 
Hij was nog filmstu-

dent, toen hij deze zestien minuten durende 
zwart-witdocumentaire Day of the Fight 
schoot voor RKO Pathé, over de Ierse boxer 
Walter Cartier. Nog lang geen Raging Bull 
(1980), maar leuk voor de liefhebber op 
www.mutinycompany.com/fightplay.html.

Onlijntjes

Super-Fleischer
In de Superman-dvd-box die wordt 
besproken op pagina 30 zijn ook de 
prachtige (en zeer succesvolle) Flei-
scher-animaties uit de jaren veertig 
opgenomen. Het artikel betoogt dat 
de speelfilms op hun best waren, 
als ze niet te cartoony waren en hun 
onderwerp serieus namen. Opval-
lend genoeg geldt hetzelfde voor de 
cartoons. De Fleischer-animaties zijn 
juist zo goed, omdat ze niet cartoony 
zijn en niet grappig, maar hun best 
doen spannende avonturen te vertel-
len – destijds een novum voor een 
animatiereeks.
De Fleischer-studio’s zetten hoog in 
met de kostbare animatiefilmpjes, 
waarvoor zelfs een eigen reclame-
campagne werd opgezet en die in de 
bioscopen met een trailer werden 
aangekondigd. De Fleischers behaal-

den met het rotoscopen (overtrekken) 
van echte acteuropnames (motion 
capture avant la lettre), schaduwwer-
king en lichteffecten een ongekend 
niveau van animatierealisme. Boven-
dien introduceerden zij het vliegen van 
Superman! Gek genoeg juist om 
geloofwaardiger te worden: het sprin-
gen, waartoe Superman in de strip-
boeken tot dan toe veroordeeld was, 
zag er in de films namelijk niet uit.

www.archive.org
Enkele van de Superman-animaties, waaronder de 
eerste aflevering Superman (1941). Zoek op ‘Max 
Fleischer’ en ‘Superman’. Opname op deze fantas-
tische website onderstreept dat de filmpjes zich in 
het publieke domein bevinden.
www.ppcvidz.com
Zoek op ‘Superman’ en ‘download’.
www.toonamiarsenal.com/features/superman
Alle filmpjes te downloaden.

Enge CGI
In Fight Club (1999) speelde regisseur David Fin-
cher al eens met de vraag of iemand wel echt was 
wie je dacht dat hij was. Samen met computerbe-
drijf Digital Domain heeft hij nu de in de Verenigde 
Staten bekende Orville Redenbacher (1907-1995) 
uit het graf gesleept. Dankzij up-to-date computer 
generated imagery kon Orville postuum opnieuw de 
naar hem vernoemde popcorn aanprijzen. Op zijn 
eigen homesite kondigt hij zijn wederkeer aan met 
de openingtekst: ‘Hallo, ik ben Orville Redenbacher. 
Je herinnert je me misschien nog van de reclames 
in de jaren zeventig, tachtig en begin jaren negentig. 
Dat is nu zo’n vijftien jaar geleden, maar ik ben er 
weer.’ Zet er een eng muziekje onder en je zou een 
zombiefilm krijgen. Op online discussiegroepen 
was veel protest te horen tegen de herrijzenis van 
deze UDA – undead digital actor. ‘Het is een pratend 
lijk dat popcorn probeert te verkopen.’ Een ander 
noemde het ‘morbide en walgelijk’. De première 
van de kostbare reclame (waaraan acht maanden 
werd gewerkt) vond plaats tijdens de Golden  
Globes-ceremonie in januari.
Hoewel het nog niet helemaal realistisch oogt (en 
dus creepy), is de trend duidelijk. Digitale herrijze-

nis, dat ooit een interessante mogelijkheid leek tot 
een nieuwe film met Humphrey Bogart (die gek 
genoeg in alle voorbeelden altijd werd genoemd), 
blijkt nu een commerciële manier om populaire 
verkopers het eeuwig leven te geven. De kunst wikt, 
de commercie beschikt – we hadden dit kunnen 
zien aankomen. Ik neem aan dat de parodieën niet 
lang op zich zullen laten wachten.
stashmedia.tv/feed/Digital_Music_30_AZOR6012.mov
Bekijk het filmpje op groot formaat.
orville.com
De officiële pagina.

Door Kees Driessen
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Feestelijke 
gruweldaden De opvolger 
van House of 1000 Corpses (2003) 
kreeg een fraaie steelbook dubbel-
disc-release met onder meer een 
chronologisch, dagelijks verslag van 
de opnameperiode. Dat verslag duurt 
in totaal zo’n twee uur – langer dan 
de film zelf. Toch blijft het in grote 

lijnen boeien, juist omdat de keuzes 
van dag tot dag worden gevolgd en 
daarmee ook de spanning op de set. 
Het is een making of zonder wijsheid 
achteraf: niemand weet tijdens de 
opnameperiode nog of de deadlines 
gehaald gaan worden en met welke 
compromissen dat gepaard zal gaan.
Ja, het eindresultaat is behoorlijk 
naar en bloederig, met genoeg 
moord, marteling en verkrachting 
om een groot deel van het kijkerspu-
bliek bij voorbaat uit te sluiten. Maar 
deze film hoeft het niet alleen van zijn 
body count te hebben. Regisseur 
Zombie heeft een stijlvaste hand van 
regie, zowel met zijn prima acteurs 
als in het tempo, de opbouw en de 
look van het verhaal: groezelig en 
handheld, maar ook vol wipes en 
slowmotion en freeze frames (alleen 
de nepotistisch gecaste Sheri Moon, 
de vrouw van de regisseur, lukt het 
niet haar Reject-karakter voldoende 
serieus te nemen).

De gruweldaden die de Rejects 
onschuldige passanten aandoen 
worden bovendien gebracht met een 
soort feestelijke flair en humor. Zo 
vernoemen de Rejects zich naar 
Groucho Marx-karakters en is er een 
gespannen, geestig gesprek over 
neuken met kippen en wiens uiterlijk 
daaraan doet denken. De film is hoe 
dan ook opvallend talig voor een 
horroractiefilm, met strakke oneli-
ners als ‘De volgende keer dat je je 
bek opendoet kan het maar beter een 
godvergeten geniaal Mark Twain-
citaat zijn, want het wordt hoe dan 
ook op je grafsteen gebeiteld’. Het 
geweld wordt door de combinatie van 
deze elementen – de stilering, de 
humor en de taal – vervreemdend in 
plaats van alleen maar naar. En daar-
mee wordt de film een aanrader. 
Kees Driessen

The Devil’s Rejects Verenigde Staten 2005  
regie Rob Zombie distributie Paradiso HE

Schattig geweld 
Happy Tree Friends: Winter Break 
is een half uur durende winter-
compilatie van de gewelddadige 
MTV-reeks. Het is de volgende 
stap in de reeks cartoons met 
exploitatief geweld, na eerdere 
MTV-animaties als Beavis and 
Butt-Head (Mike Judge e.a., 1993-
1997) en Celebrity Deathmatch 
(Eric Fogel en Jack Fletcher, 
1998-2006) en series als The Ren 
& Stimpy Show (John Kricfalusi 
e.a., 1991-1996), South Park (Matt 
Stone, 1997-2006) en The Simp-
sons (Matt Groenig e.a., 1989-
2006).
Happy Tree Friends voert het ver-
wachtingspatroon over geweld bij 
animatie, waarmee al deze series 
spelen, tot zijn uiterste conse-
quentie: de figuurtjes zijn zo schat-
tig mogelijk en het geweld is zo 
grof mogelijk – het geweld is ook 
steeds de enige bestaansreden 
van de filmpjes. Elke keer worden 
figuurtjes doorboord, verbrand en 
ontleed. Daarin lijkt Happy Tree 
Friends nog het meest op Itchy and 
Scratchy, de kat-en-muis-serie-
in-de-serie van The Simpsons. 
Alleen is de (Flash-)animatie van 
Happy Tree Friends veel matiger, 
met beperkte variatie in bewegin-
gen en niet al te veel detaillering, 
terwijl Itchy and Scratchy boven-
dien een dubbelrol speelde als 
serie-in-de-serie en zo juist een 
(exploitatieve) knipoog kon geven 
naar jeugdcorrumperende anima-
tie en zijn criticasters. De (onver-
staanbare) figuurtjes van Happy 
Tree Friends lijken ook erg op 
elkaar, zodat dientengevolge ook 
alle bloederige gebeurtenissen 
tamelijk eender worden.
Kees Driessen

Happy Tree Friends: Winter Break Verenigde 
Staten 2005 regie Warren Graff en Ken Pontac 

distributie RCV

Reeker is een aardige versie van 
het horrorgenre ‘groepje geitende 
jongeren van beiderlei kunne 
belandt op angstaanjagende plek 
in the middle of nowhere en wordt 
serieel afgeslacht’, dat zich vooral 
onderscheidt met een redelijk 
gevoel voor zwarte humor (‘Ik zag 

een vrachtwagenchauffeur... een 
halve’) en een leuk einde dat een 
nieuwe blik werpt op het vooraf-
gaande. De special effects zijn 
solide en af en toe (zoals in de 
toiletscène) gepast onaangenaam. 
Dvd 2 van de dubbeldisc-release 
bevat slechts zelfbevredigend 
promotiemateriaal. KD
Verenigde Staten 2005 regie Dave Payne dis-
tributie Dutch Filmworks

Paprika is waarschijnlijk een van 
Tinto Brass’ betere films. Het 
verhaal (over een jonge vrouw die 
even wat bij denkt te verdienen als 
hoer en vervolgens vastraakt in het 

vak) heeft iets om het lijf, de hoofd-
rolspeelster heeft een wulpse 
présence en met enige goede wil 
valt de film in zijn uitbundige stijl, 
decors en typetjes iets Felliniaans 
toe te dichten. En er is een point of 
view-shot vanuit iemand die door 
een hoer ondergepist wordt. Aan 
de andere kant: het blijft ou lala-
erotiek met veel gelach om bor-
sten en billen en de viriliteit van de 
oudere man, terwijl het tonen van 
penetratie krampachtig wordt 
vermeden, en het is daarmee 
vooral vermoeiend. KD
Italië 1991 regie Tinto Brass distributie Dutch 
Filmworks

Kort Kult

Elke kulttitel is geselecteerd volgens het criterium zoals door Skrien vastgesteld op 7 november 2006: een film die met stijl en vooral zonder saai te worden de ethische en/of esthetische normen van het overgrote deel van het publiek overschrijdt.

Voed me! Het meest jukkie 
zijn misschien nog wel de scènes 
waarin de feeder (de voeder) zijn 
gainer (zijn op internet geparadeerde 
vetgemeste vrouw) via een slang 
eten naar binnen probeert te gieten. 
Of misschien toch het moment waar-
op de geobsedeerde Australische 
agent – die dankzij internet zijn prooi 
tot in de Verenigde Staten kan trace-
ren – uitglijdt tussen vuilniszakken 
met onaangename inhoud.
Als thriller stelt het weinig voor: het 
scenario stapelt werkstress, relatie-
problemen en jeugdtrauma’s opeen 

om de agent voortdurend tot de 
impulsieve acties te bewegen die 
nodig zijn om het verhaal aan de gang 
te houden. Ook de psychologische 

confrontatie met zijn (eveneens 
getraumatiseerde) tegenstander 
levert weinig intellectueel vuurwerk 
op. Maar het onderwerp inspireerde 
regisseur Leonard (The Lawnmover 
Man, 1992) wel tot een avontuurlijke 
en vrije vorm, die anderhalf uur lang 
onderhoudend blijft. En actrice Gabby 
Millgate maakt van haar pratende 
spekberg Deirdre een opvallend 
meelijwekkende verschijning.
Kees Driessen

Feed Australië 2005 regie Brett Leonard distribu-
tie Paradiso HE

PrimerPrimer is een goede 
film, een spannende hersenkraker 
over twee mannen die een paar 
dagen terug in de tijd reizen. Maar 
bovenal is Primer, als je de com-
mentaartrack van regisseur Shane 
Carruth beluistert, een ongeloof-
lijke prestatie. Carruth maakte zijn 
debuutfilm naar eigen zeggen voor 
slechts zevenduizend dollar. Zo 
werd van elke scène maar één take 
geschoten, zolang de acteurs zich 
niet verspraken of omvielen. Boven-
dien werden in shot-tegenshot dia-
logen alle zinnen los opgenomen: 
er was geen filmmateriaal genoeg 
om iemands hele tekst te filmen, 
met alle bijbehorende pauzes. Car-
ruth claimt dat uiteindelijk slechts 
tachtig minuten film zijn geschoten, 
waarvan slechts twee minuten niet 
zijn gebruikt! Als je dat weet, zijn de 
acteerprestaties niet alleen solide, 
maar ontzagwekkend. Een van de 
hoofdrollen is voor Carruth zelf, die 

ook het scenario, de productie, de 
muziek, de montage, het geluid en 
een deel van het camerawerk voor 
zijn rekening nam. Uiteraard was er 
ook geen geld voor special effects 
(er zit er één kleintje in), wat opval-
lend is voor een film over tijdreizen.
Carruth won met zijn prestatie in 
2004 de Grote Juryprijs op het Sun-
dance Festival. Het lijkt zeker dat we 
nog veel van hem gaan horen. Hope-
lijk remt een groter budget niet zijn 
creatieve improvisatievermogen. 
Sommige mooie elementen van de 
vreemde, paranoïde sfeer (hol klin-
kend geluid, langzaam in focus 
komen van een beeld) blijken vol-
gens de commentaartrack namelijk 
per ongeluk. Kees Driessen

Verenigde Staten 2004 regie Shane Carruth 
distributie De Filmfreak
Zie de uitgebreide beschrijving van Primer op 
en.wikipedia.org voor een logische analyse van 

de chronologie van de tijdreizen

Entuziazm 
(Simfonija  
Donbassa) Entuziazm  
werd destijds uitgebracht onder de 
titel Simfonija Donbassa, een sym-
fonie van de Donbass-mijnstreek in 
Oekraïne. In tegenstelling tot zijn 
beroemde ‘stadssymfonie’ Man 
With a Movie Camera (Tsjelovek s 
kinoapparatom) van een jaar eer-
der, gebruikte regisseur Dziga 
Vertov (1896-1954) ditmaal ook 
geluid. Maar ook hier slaat het 
woord ‘symfonie’ niet op muziek – 
hoewel muziekfragmenten te horen 
zijn – maar vooral op het compone-
ren, met beeld en geluid, van een 
cinematografische ervaring. Net als 
bij Man With a Movie Camera expe-
rimenteert Vertov met beeldeffec-
ten als dubbele beelden, het filmen 
vanaf rijdende voertuigen, het 
gebruik van close-ups, versnelde 
beelden en scheve kaders.
Ook geluidselementen gebruikt hij 
als vrije bouwelementen. Al het 
geluid is, volgens de openingstekst, 
op locatie opgenomen. Maar de 
klanken van de fabriek of uit de mijn 
worden door Vertov vrij gemon-
teerd, om sfeer en effect te berei-
ken. Charles Chaplin schreef hier-
over: ‘Ik had nooit gedacht dat zulke 
mechanische klanken tot zo’n mooi 
geluid gearrangeerd zouden kun-
nen worden. Ik beschouw het als 
een van de meest opwindende 
symfonieën die ik ooit gehoord heb. 

Meneer Dziga Vertov is een muzi-
kant.’ Het geluid loopt alleen syn-
chroon met het beeld, wanneer dat 
effectief is. Zo wijst restaurator 
Peter Kubelka (zelf ook experimen-
teel filmmaker), in een documen-
taire uit 1972 over zijn restauratie 
van Entuziazm, op een scène waar-
in het geluid van een neerkomende 
hamer bij enkele slagen wordt 
vervangen door de klemtoon in een 
opruiende toespraak. ‘Helden’, 
horen we op het moment dat de 
hamer de grond raakt. ‘Zo wordt de 
boodschap erin gehamerd’, aldus 
een tevreden Kubelka.
Net als bij Man With a Movie Came-
ra begint Entuziazm met een ver-
wijzing naar zichzelf: een vrouw 
luistert met koptelefoon op naar de 
radio, waarop de filmmuziek ‘van de 
film Simfonija Donbassa’ wordt 
aangekondigd. Een film, dus, die 
zijn eigen soundtrack aankondigt. 
Terwijl vervolgens radiogeluiden 
hoorbaar blijven, klinken kerkklok-

ken en religieus gezang: de beelden 
van knielende gelovigen worden 
door Vertov weinig subtiel ver-
mengd met neerzijgende dronk-
aards. De camera zwiept mee met 
de slaande klepel van de kerkklok 
en met de zwalkende voeten van 
een zatlap. Religie en dronken-
schap als verdovende vijanden van 
de nieuwe werkelijkheid, gesymbo-
liseerd door de voortdurende radio-
klanken. Het is één voorbeeld van 
hoe Vertov zijn verhaal ook met 
geluid vertelt.
Het grootste deel van de film 
bestaat uit een lyrische en boeiende 
viering van mens en machines, een 
beeld van het eerste vijfjarenplan 
van de Sovjet-Unie dat echter ook 
zeventig jaar na dato nog zo experi-
menteel en abstract is dat het nau-
welijks voorstelbaar is dat Vertov 
hiermee de massa’s dacht te mobi-
liseren. Ondanks het vele ‘hoera!’ 
dat op de achtergrond klinkt.
Kubelka’s restauratie behelste 
overigens alleen een hernieuwde 
synchronisatie: het beeld blijft her 
en der beschadigd. Uit volledigheid 
is ook de uit de Gosfilm-archieven 
afkomstige, niet-synchrone versie 
van Entuziazm op de dubbel-dvd 
opgenomen. Kees Driessen

Sovjet-Unie 1930 regie Dziga Vertov distributie 
Moskwood Media

Hard Candy Kleine, onaf-
hankelijk geproduceerde films pak-
ken op dvd vaak uit met interessant 
bonusmateriaal. Zo ook deze Hard 
Candy. De uitgebreide making of zit 
zeer goed in elkaar en gaat diep in op 
de thema’s van de film en het pro-
ductieproces.
De film heeft een nogal gewaagd 
uitgangspunt: een veertienjarig meis-
je (Ellen Page) leert via internet een 
pedofiel (Patrick Wilson) kennen, 
waarna ze besluit hem in zijn eigen 
huis in de val te lokken. Het verhaal 
kent een ijzersterk begin en een 
spannende finale, maar het kat- en 
muisspel dat het grootste gedeelte 
van de film beslaat is sporadisch 
nogal voorspelbaar en af en toe 
behoorlijk vergezocht. Ook is Page 
niet altijd geloofwaardig als iemand 
van veertien.

Visueel zit de film prachtig in elkaar, 
met sublieme beelden en montage. 
De twee hoofdpersonen zetten daar-
naast memorabele rollen neer. Door 
de beperkte locatie (grotendeels 
slechts het huis) en maar twee perso-
nages loopt een dergelijke film altijd 
het risico nogal toneelmatig over te 
komen, maar de interessante visuele 
benadering (met veel aandacht voor 
kleurgebruik en architectuur) maakt 
er toch een zeer filmische ervaring 
van.  Sanne Veerman

Verenigde Staten 2006 regie David Slade  
distributie A-Film

Monty Python &  
The Holy Grail Vijf jaar na 
het verschijnen van de Special Edition 
van Monty Python & The Holy Grail 
is er nu de Extraordinarily Deluxe 
Edition. Belangrijkste verschil met 
de voorganger is het beeldformaat. 
Had de Special Edition nog een ratio 
van 1,85:1, de film is nu te bekijken 
in het origineel gedraaide 1,66:1, wat 
resulteert in meer beeld aan boven- 
en onderzijde.
Verspreid over drie schijfjes staat een 
berg aan extra’s, soms informatief, 
vaak onzinnig en het een nog meliger 
dan het ander. De meest opmerkelijke 
bevindt zich op disc 3. The album of 
the soundtrack of the trailer of the film 
of Monty Python & The Holy Grail is de 
cd-versie van de langspeelplaat die de 
Pythons in 1975 uitbrachten. Het is 
een hilarisch verslag van de fictieve 
première van de film, gelardeerd met 
een bomaanslag, commentaar van 
deskundigen en meer van dat soort 
ongein. Ook The Holy Grail Challenge 
mag niet onvermeld blijven: vijf quiz-
zen waarmee je je kennis van de film 
kunt testen. Van de Embarrassingly 
Easy Quiz for First Time Viewers (die 
helemaal niet zo makkelijk is) tot en 
met de Quiz for People Who Don’t Like 
the Film. De prachtige menu’s (Extra-
ordinary Animated Menus With Very 
Loud Stereo Sound) zijn van de hand 
van Terry Gilliam en zijn op zichzelf al 
zeer onderhoudend. Over de film zelf 
kan ik kort zijn: die heeft in dertig  
jaar nog niets aan kracht en humor 
ingeboet. Laurens van Laake

Verenigd Koninkrijk 1975 regie Terry Gilliam en 
Terry Jones distributie Sony Pictures HE



 Meer Skrien? Word abonnee! 
En ontvang 10 nummers voor ¤52,25 + Grbavica of Riso amaro 

De volgende Skrien, met onder meer Ex-Drummer, I Don't Want to Sleep Alone en de Filmmuseum Biënnale, verschijnt 6 april.

Grbavica
Alleenstaande moeder Esma 
woont met haar tienerdochter 
Sara in Grbavica, een buitenwijk 
van Sarajevo. De Bosnische  
burgeroorlog ligt nog vers in het 

geheugen. Esma kan de gewelddadige gebeur-
tenissen uit haar verleden niet los laten. Sara 
wil van haar moeder het certificaat waarop be-
wezen wordt dat haar vader als 'shaheed', een 
heilige martelaar, stierf. Aangrijpend 
moeder-dochterportret.

Riso amaro
Met deze film vertelde Giuseppe 
de Santis over de misère van de
seizoensarbeidsters in de Itali-
aanse Povlakte. Een waar ver-
haal: duizenden vrouwen uit heel 

Italië, zo armoedig dat ze een maand gingen 
werken in de rijstvelden, werden uitgebuit door 
de rijstboeren. Silvana Mangano speelt in  
strakke korte broek de sensuele hoofdrol.

Met dank aan Homescreen

Ik neem een abonnement voor ¤ 52,25 per jaar (10 nummers) en ontvang de dvd van ❍ Grbavica
(Instellingen ¤ 66,–; studenten/cjp/pas 65 ¤ 42,25; buitenland ¤ 72,– )         ❍ Riso amaro
naam pc/plaats email

adres telefoon geb. datum

Ik geef een jaarabonnement cadeau en ontvang als dank de dvd van   ❍ Grbavica   of van   ❍ Riso amaro
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 6 april 2007

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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Aan David Lynch is tot 27 mei een tentoonstelling gewijd in Fondation Cartier te Parijs. Te zien zijn onder meer schilderijen, foto's, tekeningen en experimentele films van Lynch.






