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De hoofdredacteur

Even slikken
Ik zag op Arte de prijsuitreiking van het 

filmfestival van Cannes. Een panel journa-
listen mocht commentaar geven. Dat was 
even schrikken. De critici uit Frankrijk en 
Duitsland, die op de gerespecteerde cul-
tuurzender iets mochten zeggen over de 

prijswinnaars, stemden somber.  
De tweede film van Andrej Zvjagintsev,  

The Banishment, was saai en/of te lang. 
Misschien wel mooi gefilmd, maar een 
soort l’art pour l’art. Carlos Reygadas’ 

Stellet Licht was alleen maar stijl en ver-
telde helemaal niets.

Misschien houden deze drie critici niet zo 
van pure cinema, dat kan. Maar toch is het 

even slikken dat deze mensen, die zo te 
zien al een tijdje meelopen, ook al bevan-

gen zijn door de terreur van de verhalende 
cinema, het liefst in hapklare blokken 

verteld, niet te lang en niet te saai, met een 
stel interessante acteurs. Een narratieve 
cinema die bij voorkeur kwesties aan de 
orde stelt die meteen te begrijpen zijn in 

plaats van aftastende, minder psychologi-
serende, impliciete films.

Hoe kunnen weldenkende mensen zo hun 
schouders ophalen over een meer abstra-

herend soort cinema, waarin shots  
gestileerder zijn en zich niet één op één 
verhouden met de werkelijkheid? Is het 

luiheid? Gebrek aan training? Te veel 
blootstelling aan het soort cinema dat 

afgeronde verhalen vertelt in een natu-
ralistische stijl? Ze zouden toch moeten 
weten dat elke film gestileerd is en dat 

daarin de kern van cinema schuilt.
Je kopieert de werkelijkheid niet, maar 

transformeert en transcendeert hem. Dat 
leidt nou juist tot die intense ervaring die je 
soms in de bioscoopzaal kunt hebben. Het 
type concentratie dat leidt tot inzicht in de 

wereld – op het scherm en daarbuiten.
André Waardenburg

Skrien
Jaargang 39
Nummer 5 
Juni/juli 2007
ISSN 0166 1787

Uitgave
Stichting Skrien
Barentszstraat 28  
1013 NS 
Amsterdam
t  020 6893831  
f  020 6890438
e info@skrien.nl
i  www.skrien.nl

Hoofdredactie 
André Waardenburg

Eindredactie
Kees Driessen,
Nicole Santé 

Redactie
Kees Driessen, Colin van 
Heezik, Gerlinda Hey-
wegen, Saskia Legein, 
Frank de Neeve, Nicole 
Santé, Floortje Smit,  
Kim van der Werff

Medewerkers
Beatrijs van Agt (redactie 
Dagboek), Niels Bakker, 

Vormgeving 
Arnoud Beekman 
Justine van Heusden 
John Koning

Zakelijke leiding 
Eric Ravestijn 
e eric@skrien.nl

Advertenties &  
sponsoring 
Ingrid Donsu 
e ingrid@skrien.nl 

Bureaumedewerker 
Virendra Giebel

Druk 
Offset Service,  
Valkenswaard

Abonnementen 
Skrien verschijnt  
tienmaal per jaar.  
-  Jaarabonnement  

¤ 52,25  
-   Studenten, CJP &  

65+ ¤ 42,25
-  Instellingen ¤ 66,00 
-  Buiten Nederland en 

België ¤ 72,00
-  Proefabonnement  (drie 

nummers) ¤ 13,25

Abonnementen, met 
uitzondering van proef-
abonnementen, worden 
automatisch verlengd, 

tenzij zij ten minste een 
maand voor het verstrij-
ken van de  
abonnementsperiode 
zijn opgezegd.

Abonnements beheer 
Adreswijziging,  
opzegging en vragen 
over uw abonnement: 
i  www.aboland.nl, knop 

contact 
t 0251 31 39 39 

Deze publicatie werd 
mede mogelijk ge maakt 
door een bijdrage van het 
ministerie van OC&W. 

Niets uit deze uitgave 
mag worden verveel-
voudigd en/of openbaar 
gemaakt  zon der voor-
afgaande schriftelijke 
toe stem ming van de 
be trok ken auteurs. 
 
Skrien heeft  getracht de  
recht hebbenden van het  
beeld materiaal te 
achterhalen. Wie deson-
danks meent beeldrecht 
te kunnen doen gelden, 
wordt verzocht contact 
op te nemen met de 
redactie.

Egbert Barten, Hans 
Beerekamp, Peter van 
Bueren, Nathalie Alonso 
Casale, Jan Pieter Ekker, 
René Glas, Roloff de 
Jeu, Laurens van Laake, 
Iván López Núñez, Harry 
Peters, Richtje Reinsma, 
Paul van Yperen, Sanne 
Veerman, Anke Welten, 
Gertjan Zuilhof

Fotografie
Bob Bronshoff, Kris 
Dewitte, Ruud Jonkers 

Jia Zhang-ke over Still Life
8  ‘De veranderingen in China gaan te snel’

Romy Schneider
10  Mooi, tragisch en begerenswaardig

Peter Brosens en Jessica Woodworth over Khadak
14  ‘Khadak is ervaringscinema’

Zodiac
16  Op verzoek van een seriemoordenaar

Tien dagen en dan vind je het leuk
20   Filmmaakster Nathalie Alonso Casale over  

haar semester aan het Binger Filmlab
Rastafari en reggae

24  De Jamaicaanse cinema
Interview met producent Ilse Hughan

28   ‘Nederland plaatst zich buiten  
de internationale filmwereld’
James Benning over zijn overstap naar high definition

30 ‘Verzet heeft weinig zin’
Terugblik op het Filmfestival van Cannes

32  Ongelukkige liefde in Cannes
The Big Sleep

36  In Memoriam
Dagboek

38  Iván López Núñez

Rubrieken

4  digitaal 5 werk in uitvoering 6 rotterdam chronicles 
7 schatten uit het filmmuseum

27 het doek is gevallen 41 fin  

42 festivals 47 in première 48 buiten de bios 49 internet  
50 boeken 51 dvd’s 54 ten slotteFO

TO
 K

R
IS

 D
EW

IT
TE



4 Skrien juni/juli 2007

FO
TO

 B
O

B
 B

R
O

N
SH

O
FF

juni/juli 2007 Skrien 5

De Compagnies Haven Enkhuizen, 11 april 2007, 11.00 uur
In maart zijn de opnamen 
begonnen van De scheepsjon-
gens van Bontekoe, de nieuwe 
speelfilm van regisseur Steven 
de Jong, die successen boekte 
met zijn Kameleon-films (in 
2003 en 2005 de bestbezochte 
Nederlandse bioscoopfilms). 
Het verhaal is gebaseerd op 
het boek van Johan Fabricius 
(dat weer geïnspireerd was 
door het oorspronkelijke 
scheepsjournaal van Willem 
Ysbrantz Bontekoe), over drie 
oer-Hollandse jongens die 
meevaren op het VOC-schip 
van schipper Bontekoe. De 
opnamen vinden onder meer 
plaats op het Markermeer, in 
het Zuiderzeemuseum, op de 
Bataviawerf in Lelystad (de 
vaste ligplaats van het VOC-
schip Batavia) en in De Com-
pagnies Haven in Enkhuizen.
Peter Tuinman speelt schipper 
Bontekoe. Op de foto wordt 
hij (in het rode jasje) getroffen 
door een emmer verf, in een 
scène met veel figuranten. Het 
betekent handenvol werk voor 
grimeur Arjen van der Grijn. 
Over de schutting hangt Ste-
ven de Jong (in spijkerjasje). 
Rechts staat cameraman 
Maarten van Keller en naast 
hem een van de jonge hoofd-
rolspelers, Martijn Hendrickx. 
Hij speelt Rolf, de neef van de 
schipper van de Bontekoe.
Bridge Entertainment Group 
zal De scheepsjongens van 
Bontekoe, een coproductie met 
de KRO, in samenwerking met 
RCV in de Nederlandse biosco-
pen uitbrengen.
Jan Pieter Ekker

De scheepsjongens van Bontekoe  
Nederland 2007 (verwacht) regie Steven 
de Jong scenario Mischa Alexander, 
Steven de Jong camera Maarten van 
Keller montage Sandor Soeteman geluid 
Bas Lookman production design Ruben 
Schwartz en Robert van der Hoop produc-
tie Klaas de Jong en Jos van der Linden 
distributie RCV met Peter Tuinman, 
Thomas Acda, Cees Geel, Chris Zegers, 
Martijn Hendrickx, Billy Zomerdijk, Pim 
Wessels, Reena Giasi, Bart Slegers, 
Rense Westra, Jack Wouterse

Wat een bassist is voor een band, dat is de filmope-
rateur voor de bioscoop: de stille maar onmisbare 
man op de achtergrond. Zoals kokette meisjes 
worden ingehuurd om met een vriendelijke glim-
lach de kaartjes te verkopen, zo zorgt in de vaak 
wat warme en benauwde projectiecabine een 
ietwat wereldvreemde solist voor een vlekkeloze 
voorstelling. De operateur is vaker wel dan niet een 

soort stadskluizenaar. Het daglicht ziet hij amper 
en bezoekers al evenmin, waarbij een oud T-shirt 
in de meeste gevallen tot zijn standaardtenue 
behoort, met daaronder vaak een gezellige buik.
Sommigen denken dat het vak van operateur door 
de digitalisering van de bioscoopwereld zal verdwij-
nen. Nu nog is hij de persoon die aan het begin van 
iedere speelweek van de nieuw binnengekomen 

films de losse aktes aan elkaar plakt. Nu nog legt 
hij het kwetsbare filmmateriaal uiterst zorgvul-
dig in de projector en zorgt hij voor een perfecte 
voorstelling. Maar zo’n digitale projector en server 
bedienen, dat kan toch niet zo moeilijk zijn?

Dromen
Bioscoopexploitanten dromen er dan ook van, dat 
zij hun technisch personeel de laan uit kunnen stu-
ren en zelf vanuit hun kantoorstoel – of misschien 
zelfs wel vanaf het strand – met één druk op de 
knop de digitale filmvoorstellingen in het hele land 
kunnen starten. Natuurlijk zal de digitalisering 
effect hebben op de bezetting van de projectie-
cabine van een bioscoop, maar totaal verdwijnen 
zal de operateur zeker niet.
Over hoe die operateur van de toekomst eruit moet 
zien, daarover wordt in de bioscoopwereld ech-
ter nog amper nagedacht. Maar die vent met die 
bierbuik in dat smoezelige T-shirt, die gaat tot een 
kleine minderheid behoren.
Hoewel er hier en daar geopperd wordt, dat een 
IT-jongen wel de was kan doen, menen anderen 
dat de nieuwe operateur meer in de hoek van 
broadcasting of theatertechniek moet worden 
gezocht. Immers, door de digitalisering nemen ook 
de mogelijkheden van bioscopen toe voor exploi-
tatie buiten de reguliere openingstijden, bijvoor-
beeld voor het houden van presentaties. Digitale 
projectoren zijn in tegenstelling tot 35mm-film-
projectoren immers ook geschikt om Powerpoint-
presentaties te vertonen en kunnen uiteenlopende 
videosignalen aan. De digitale operateur moet niet 
alleen overweg kunnen met een mengpaneel en 
volgspot, maar ook weten hoe hij een X-box, satel-
lietontvanger of blu ray-speler aansluit en hoe hij 
daarmee beeld op het witte doek krijgt. Speciale 
aandacht verdienen daarbij alle verschillende 
videoformaten, die een traditionele filmoperateur 
doen duizelen.

Kraakhelder
Zodra de operateur oude stijl zijn hemd in de ring 
gooit, verschijnt zijn digitale collega in een kraak-
helder overhemd op het toneel. Hij zal zich namelijk 
veel meer onder de mensen gaan bewegen en een 
echte, communicatief vaardige generalist moeten 
zijn. In de zich snel ontwikkelende wereld van de 
digitale cinema zet deze man of vrouw de taal van 
de toeleverende technologiebedrijven om naar die 
van het bioscoopmanagement. Hij houdt in de gaten 
welke van de nieuw opkomende technologieën in de 
bioscoop toepasbaar zijn, met de consumentenme-
diagigant als zijn snoepwinkel.
Deze operateur nieuwe stijl is niet te beroerd om 
de handen uit de hemdsmouwen te steken om een 
RAID-configuratie in de server te herstellen of de 
xenonlamp van een projector te vervangen en af te 
stellen. Maar ook buiten de projectiecabine digita-
liseert de bioscoop in rap tempo: posters worden 
digitaal en in de lobby draaien trailers en reclame-
filmpjes op plasmaschermen. Ook hiervoor zal de 
nieuwe operateur worden ingezet, waarbij kennis 
van allerlei soorten video-encodering noodzakelijk 
zal zijn. Misschien moeten we in de toekomst liever 
spreken van een mediamanager en wordt de oude 
filmoperateur in die zin herboren.

Dit is een bewerking van een artikel voor FNV KIEM

De filmoperateur van het digitale tijdperk

Mediamanager met een wijde blik
Bij de digitalisering van de 

bioscoopwereld worden 
filmprojectoren vervangen 

die soms al vijftig jaar dienst 
hebben gedaan. Over de rol 
van de filmoperateur wordt 

echter nog amper nagedacht. 
Misschien moet die ook bij 
het grofvuil, om te worden 
vervangen door een frisse  
allround mediamanager.

Frank de Neeve
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We praten over YouTube alsof het altijd al heeft 
bestaan. Het is al stevig verbonden met een stijl 
en een genre. Typisch YouTube is een kort burlesk 
filmpje in home movie-stijl met een flauwe clou. 
Meest puberaal. Vaak onzin. Maar niet altijd. You-
Tube is als een nieuw continent dat al kijkend en 
reizend nog in kaart moet worden gebracht. Door 
zijn naam, faam en marktwaarde (denk aan de dui-
zelingwekkende overname door Google) zou je bijna 
vergeten dat het fenomeen zijn tweede verjaardag 
nog moet vieren (opgericht op 15 februari 2005 werd 
het pas aan het einde van dat jaar operationeel).

Hooiberg
Ondanks de wildgroei van het verschijnsel zijn de 
beperkingen evident. Zonder nadere aanwijzing 
over wat je zou willen, kunnen of moeten zien is 
het zoeken naar een speld in een hooiberg. Tegen 
de tijd dat niemand meer weet wat een hooiberg is 
kan dit gezegde misschien vervangen worden door 
‘zoeken naar iets moois op YouTube’: de oceaan van 
weerzinwekkende flauwekul.
De technische beperkingen zijn natuurlijk ook 
helder door de schokkende vaagheid van veel bij-
dragen, maar laten we er maar op speculeren dat 
dit een kwestie van tijd is. Om YouTube 2.0 met HD-
kwaliteit te voorspellen hoef je geen helderziende 
te zijn. 
Het belang van YouTube – en het belang is eigenlijk 
even evident als de beperkingen – ligt niet in de 
overzichtelijkheid of kwaliteit, maar in het simpele 
feit dat het bestaat. Zoals internet zelf of zoals 
water uit de kraan. Het geeft iedereen die maar 
wil de mogelijkheid om zijn film met de wereld te 
delen. Dat levert die hooiberg aan kolder op, maar 
ook die speldenprik die het weer helemaal de moei-
te waard maakt. Neem het geval van Though I Am 
Gone van de Chinese documentairemaker Hu Jie.
Ik las over de film in de Volkskrant (16 april 2007), 
maar het verhaal over de film die het verbieden 
(‘uitstellen’) van het gehele festival van Yunnan tot 
gevolg had circuleerde toen al door menig blog op 
internet en de gewraakte film stond ook al in tien 
partjes geknipt op YouTube: www.youtube.com/
watch?v=cm1Fe1BjYyI.

Het is een documentaire van ruim een uur en hij 
behandelt op een pijnlijk nauwkeurige manier de 
dood van een onderwijzeres tijdens het begin van de 
Culturele Revolutie in Beijing. Op het eerste gezicht 
lijkt het een gewone geëngageerde documentaire. 
Historisch van belang misschien, een opmerkelijk 
document, maar wellicht geen echte speld in de 
hooiberg van middelmatigheid. Ik bekeek ook niet 
direct alle delen. Pas nadat ik later iemand pro-
beerde uit te leggen wat voor soort film het was, 
bekeek ik de andere delen, met een groeiende fas-
cinatie en verbazing.

Bloedig
De film gaat over de gruwelijke dood van de onder-
wijzeres Bian Zhongyun tijdens de Bloedige Augus-
tus van 1966. Ze werd door de meisjes van haar 
school, fanatieke Rode Gardistjes, na wekenlang 
treiteren doodgeslagen. Hoofdpersoon van de film 
is echter haar gewezen echtgenoot Wang Jingyao. 
Wang was een wetenschapper en begon direct met 
het documenteren van de omstandigheden rond 
de dood van zijn vrouw. De dag na haar dood kocht 
hij een fototoestel en fotografeerde daarmee het 
lijk en hoe zijn dochters het lijk van hun moeder 
wasten. Dan is de toon voor de film gezet. Zakelijk 
en in zwart-wit zullen nog vele huiveringwekkende 
en emotionele details volgen. Filmmaker Hu Jie laat 
Wang alle verzamelde details voor de camera uit-
pakken tot aan de bebloede en bevuilde onderbroek 
van zijn vrouw aan toe. Waar kun je dit mee vergelij-
ken? Nuit et brouillard (Alain Resnais, 1955)? Shoah 
(Claude Lanzmann, 1985)? Hu Jie is misschien geen 
Resnais of Lanzmann, maar Wang wel. Hij heeft zijn 
hele leven verzameld en bewaard in de zekerheid 
dat het bewijsmateriaal eens zijn rechtvaardige 
werk zou doen. CSI Beijing.
Dat Bian Zhongyun het eerste dodelijke slachtoffer 
van de Culturele Revolutie was (er zouden er nog 
zeker 3 miljoen volgen) wordt betwist. Zonder twijfel 
is haar dood de best gedocumenteerde.
De meisjes die in alle openbaarheid hun lerares 
doodsloegen zaten op een eliteschool. Hun ouders 
behoorden tot het partijkader en zijzelf zijn nog 
steeds de functionarissen van het systeem. Slechts 

een enkele geëmigreerde dame praat over de 
ideologische gekte die de meisjes overviel, verder 
blijft iedereen zwijgen en ontkennen. En ze hebben 
nog steeds de macht om de film en het hele festival 
eromheen te verbieden.
De ironie van dit verhaal over het bestaan van 
Though I Am Gone op YouTube wil dat de Chinese 
autoriteiten de film voor China hebben laten blokke-
ren. Water uit de kraan, maar blijkbaar niet altijd en 
voor iedereen. De Thaise militairen lieten YouTube al 
in zijn geheel blokkeren en dat stemt dan toch weer 
iets minder hoopvol over de toekomst van YouTube 
als vertoningsplaats van alles wat beweegt.

Huiveringwekkend Chinees filmpje 
op YouTube legt festival plat

Rotterdam
chronicles 

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

Onvoorstelbaar maar waar: in 1958 
vormden Duitse films bijna drieëntwintig 
procent van ons bioscoopaanbod. In de 
jaren vijftig keken we graag naar schla-
gerkomedies, Heimat-melodrama’s en 
de exotische avonturenfilms van Fritz 
Lang. Tussen de tientallen bont geschil-
derde ‘plakaten’ voor deze films valt 
Scampolo (Alfred Weidenmann, 1958) op. 
Door de fraaie montage van diagonale lij-
nen, foto’s en moderne ‘plakletters’ lijkt 
het wel een beetje op Jan Tschicholds 
avant-gardeaffiches uit de jaren twintig. 
Maar de ontwerper van Scampolo wilde 
waarschijnlijk alleen maar een fris en 
zomers affiche maken. Zijn of haar naam 
is onbekend: het signatuur rechts boven-
aan is onleesbaar.
Centraal op het affiche staat Romy 
Schneider (1938-1982). In Nederland was 
de toen negentienjarige een fenomeen. 
Naar Sissi (1955) waren één miljoen 
Nederlanders gaan kijken. Het vervolg 
trok hier zelfs het dubbele aantal bios-
coopbezoekers. Romy maakte nog een 
derde deel, maar weigerde daarna elke 
rol met hoepelrok en pruik. Zij wilde nu 
wel eens een gewoon meisje spelen. Als 
de Italiaanse Scampolo leidt ze met een 
bootje toeristen rond op het eiland Ischia 
en wordt ze verliefd op een architect. In 
Nederland kreeg Scampolo verrassend 
veel aandacht. De romantische komedie 
werd zelfs ‘verboekt’ door Bob Wallagh 
tot Scampolo (Overschotje) – Het spran-
kelende liefdesavontuur van een jong 
meisje.
Duitsland was na de oorlog dol op Italië. 
Schlagers en films bezongen Capri en 
Ischia als eilanden van zonnestralen, 
azuurblauwe zee en natuurlijk knappe, 
kleine Italiener. Ook Romy Schneider 
viel voor Ischia en bleef er jarenlang 
wonen. Op het eiland had ook de grote 
regisseur Luchino Visconti een villa. In 
de volgende jaren gaf hij haar carrière 
een beslissende wending, van tieneridool 
naar volwassen actrice. In Scampolo is 
Romy Schneider nog het onbekommerde 
meisje: onschuldig en pittig tegelijk. Die 
charme straalt van het affiche. Dat haar 
tegenspelers te oud voor haar waren, dat 
het scenario uitgekauwd was, het doet er 
allemaal niet toe: Scampolo is Romy, op 
haar allermooist.

Scampolo West-Duitsland 1958 regie Alfred Weiden-
mann ontwerp onbekend. West-Duitsland 1958 afme-
tingen 59 x 42 cm uitgever Ufa collectie Filmmuseum

Romy Schneiderretrospectief: 5 juli t/m 29 augustus
Deze zomer besteden het Filmmuseum en Filmhuis 
Den Haag aandacht aan Romy Schneider. Het Film-
museum vertoont ruim vijfentwintig titels, negen films 
maken een landelijke tournee en Claude Sautets César 
et Rosalie (1972) wordt uitgebracht in nieuwe kopieën. 
In een tentoonstelling zijn interviews, Sissi-kostuums, 
affiches, plakboeken en foto’s te zien.

Ook na de oorlog vond de Duitse drang naar romantiek en sentimentaliteit een uitweg in Heimat-
films en in films vol verlangen naar exotische oorden. Op het zonnige eiland Ischia voor de kust 
van Napels speelt Scampolo. Voor Romy Schneider betekende deze romantische komedie het 

begin van de grote omslag in haar carrière. Paul van Yperen

Zon, zee en Romy
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Het liefst draait hij op locatie. Of het nu gaat 
om themapark ‘De wereld’ in Beijing (The 
World, 2004) of om de Drieklovendam in de 
Chinese provincie Sichuan (Still Life, 2006), 
Jia Zhang-ke kiest vaak voor het decor van 
de werkelijkheid. De Chinese regisseur vindt 
dat deze plaatsen in zijn films een bredere 
betekenis krijgen. ‘Het themapark, waar 
hoogtepunten uit de wereldarchitectuur op 
schaal zijn nagebootst, beeldt het verlangen 
uit van veel Chinezen om deel uit te maken 
van een geglobaliseerde wereld. De Drieklo-
vendam kan gelden als een voorbeeld voor 
heel China. Alle ontwikkelingen die in mijn 
land plaatsvinden zie je hier terug. Vooral de 
grote snelheid waarmee dingen veranderen.’
In de rivier de Yangtze wordt sinds 1993 
gebouwd aan de grootste waterkrachtcentra-
le ter wereld. De regering benadrukt de nood-
zaak van de Drieklovendam om China’s ener-
giehonger te stillen en om bescherming te 
bieden tegen grote overstromingen van de 
rivier, die in het verleden aan miljoenen 
mensen het leven kostten. Maar volgens cri-
tici leidt het project juist tot een nieuwe 
humanitaire en ecologische ramp. Met het 
vollopen van het waterreservoir verdwijnen 
complete dorpen onder water, waardoor meer 
dan een miljoen mensen hun huis kwijtra-
ken. Het gebied dreigt bovendien ernstig ver-
vuild te raken, doordat uit fabrieken en zie-
kenhuizen veel giftige stoffen vrijkomen.
Zhang-ke, een van China’s meest geënga-
geerde filmmakers, moest er vroeg of laat dus 
wel terechtkomen. ‘Aanvankelijk wilde ik 
alleen een documentaire maken over de 
schilder Liu Xiaodong, die bij de Driekloven-
dam een portret schildert van een groepje 
slopers van gebouwen’, zegt hij. ‘Toen ik er 
eenmaal was, raakte ik dermate onder de 
indruk van de snelle veranderingen dat ik 
besloot ook nog een speelfilm te maken.’ Zo 
keerde hij huiswaarts met de documentaire 
Dong (2006) en de speelfilm Still Life. Voor 

die laatste ontving hij vorig jaar de Gouden 
Leeuw op het filmfestival van Venetië.

Medaille
Documentaire en fictie vormen voor Zhang-
ke twee kanten van dezelfde medaille. ‘Ik zie 
beide als middel om de werkelijkheid weer te 
geven. Wat dat betreft maakt het me niet uit 
of ik een documentaire of een speelfilm 
draai’, zegt hij. Vanaf zijn debuut is die 
opvatting in zijn werk herkenbaar. De in 
1970 geboren regisseur studeerde in 1997 af 
aan de filmacademie van Beijing met Xiao Wu 
en maakte vervolgens Platform (2000) en 
Unknown Pleasures (2002), alledrie films 
tegen de achtergrond van de snelle verstede-
lijking van het noordoosten van China. Vanaf 
Unknown Pleasures wordt zijn stijl steeds rea-
listischer, mede door het gebruik van een 
digitale camera, die het makkelijker maakt 
om hand-held te draaien. ‘Voor mij is het de 
beste manier om snel te kunnen filmen’, 
aldus Zhang-ke. ‘Het past bij het hoge tempo 
waarin ontwikkelingen in China verlopen. 
Bovendien vind ik de hyperrealistische look 
van de beelden erg mooi.’
Vanaf The World, waarin onder andere anima-
ties voorkomen van mobiele telefoons, 
gebruikt hij de digitale techniek ook om 
beelden te manipuleren. Zo stijgt in Still Life 
een gebouw op, als was het een raket. Wil 
Zhang-ke hiermee het realisme doorbreken? 
‘Integendeel’, zegt hij. ‘Niet-realistisch zijn 
juist de veranderingen in het huidige China. 
Deze gaan te snel, ze zijn te abstract. Het is 
net alsof je aan goochelen bent met de situa-
tie. Dat benadruk ik met deze scènes.’

Afstand
Omdat Dong en Still Life tegen dezelfde ach-
tergrond gedraaid zijn, verschillen ze op het 
oog nauwelijks van elkaar. Sommige opna-
men keren zelfs in beide films terug, zoals 
half ontblote mannen met sloophamers en 

het instorten van het dak van een gebouw. 
De arbeiders uit Dong zijn in Still Life ook in 
die rol te zien: een van hen speelt een van de 
twee hoofdrollen in de speelfilm. Sowieso 
werkte Zhang-ke, net als in zijn eerdere 
films, grotendeels met amateur-acteurs – 
alleen de andere hoofdrol wordt vervuld door 
een professionele actrice, Wang Hong-wei. 
Allemaal zaken die Still Life doen opschuiven 
in de richting van een documentaire.
‘Toch’, vertelt de regisseur, ‘bestaat er voor 
mij één groot verschil tussen documentaire 
en fictie. In een documentaire blijft er altijd 
een afstand tussen mij en de mensen die ik 
film. Ik laat hen alleen aan de oppervlakte 
zien, aan de buitenkant. In een fictiefilm ga 
ik wel in op de achtergrond van mensen, 
mijn personages. Hun onderlinge relaties, de 
manier waarop ze tegen het leven aankijken. 
Ook kan ik geheime situaties weergeven, die 
mensen niet aan elkaar kunnen vertellen. 
Het is onmogelijk om dat gedeelte van de 
werkelijkheid in een documentaire vast te 
leggen.’
In Dong is de camera zoekend, hij registreert 
alleen. Naast de schilder volgen we nog twee 
mensen, de sloper bij de Drieklovendam en 
een model in Bangkok, Thailand. Maar we 
komen weinig over hen te weten, omdat 
interviews ontbreken en Zhang-ke niet de 
intentie heeft om hun ‘verhaal’ te vertellen. 
Hetzelfde geldt voor Liu Xiaodong, die wel 
aan het woord komt, maar vooral praat over 
zijn – realistische – schilderijen.
In Still Life reizen de twee hoofdpersonen 
naar de Drieklovendam om familieleden te 
zoeken. De man hoopt zijn vrouw en dochter, 
die hij zestien jaar eerder achterliet, te vin-
den; de vrouw haar echtgenoot, die twee jaar 
eerder naar de dam vertrok om in een fabriek 
te werken. In wat een hereniging zou moeten 
worden, zit zodoende al een verhaal beslo-
ten. ‘Mijn hoofdpersonen arriveren bij de 
dam met allerlei herinneringen’, legt Zhang-

ke uit. ‘Aan hun huwelijk, aan hun familie, 
aan hoe het er vroeger uitzag. In het heden 
lopen ze tegen problemen aan die met dit 
verleden te maken hebben. Vervolgens moe-
ten ze, als ze hun familieleden hebben 
gevonden, een beslissing nemen die betrek-
king heeft op het vervolg van hun leven. Zo 
breng ik, op hetzelfde moment, op dezelfde 
plaats, verschillende tijden samen: verleden, 
heden en toekomst.’

Maatschappijkritisch
Een regisseur uit China, die films maakt over 
de problemen die de razendsnelle verande-

ringen in zijn land met zich meebrengen, 
wordt in het Westen al snel gezien als maat-
schappijkritisch. Zhang-ke wuift die sugges-
tie weg. ‘Het medium film is er niet om te 
bekritiseren. Still Life gaat over maatschap-
pelijke ontwikkelingen die er nu eenmaal 
zijn en de invloed die ze hebben op het leven 
van mensen. Je kunt niet zeggen of die ont-
wikkelingen goed zijn of slecht, veel interes-
santer is de vraag hoe de mensen met een 
steeds veranderende situatie omgaan.’
Vervolgens plaatst hij toch een kritische 
opmerking. ‘Het leven van individuen in 
China wordt nog heel erg door de overheid 
bepaald. Er is weinig ruimte voor mensen die 
hun eigen keuzes willen maken. Daardoor 
komen de mensen niet vooruit. Aan de ande-
re kant beseffen ze zelf vaak niet wanneer ze 
hun lot wel in eigen hand kunnen nemen.’
In Still Life doorbreken de hoofdpersonen 
deze barrière, door, beiden op hun eigen 
manier, een knoop door te hakken die 
betrekking heeft op hun toekomst. ‘Deze 
film is wat dat betreft anders dan mijn eerde-
re films’, meent Zhang-ke. ‘Door de grote 
economische veranderingen die plaatsvinden 
in het gebied van de Drieklovendam, besef-
fen de hoofdpersonen dat ze hun leven naar 
eigen inzicht kunnen inrichten. In The World 
hadden ze hoogstens de intentie om hun lot 
in eigen handen te nemen, in Still Life berei-
ken ze het punt dat ze het daadwerkelijk 
doen.’  n

Met dank aan tolk Hiu Ying Lau. Still Life draait vanaf 21 juni in 
de bioscoop en wordt in november uitgebracht op dvd.  
Still Life  China 2006  regie en scenario  Jia Zhang-ke  camera  
Yu Lik-wai  montage  Kong Jing-lei  geluid  Zhang Yang  
muziek  Lim Giong  production design  Liang Jing-dong en 
Liu Qiang  productie  Xu Pengle, Wang Tianyun en Zhu Jiong  
distributie  A-Film  duur  108’  met  Wang Hong-wei, Han San-
ming, Zhao Tao   
Dong  China 2006  regie  Jia Zhang-ke  camera  Yu Lik-wai, Jia 
Zhang-ke, Chow Chi-sang en Tian Li  montage  Kong Jin-lei  
geluid  Zhang Yang  muziek  Lim Giong  production design  Liu 
Qiang  productie  Chow Keung en Dan Bo duur  66’ met  Liu 
Xiaodong

Tegelijk met zijn speelfilm Still Life, 
die de Gouden Leeuw won op het fes-
tival van Venetië, maakte de Chinese 

regisseur Jia Zhang-ke de documen-
taire Dong over hetzelfde onderwerp: 
de bouw van de Drieklovendam. Voor 
Zhang-ke zijn het twee middelen om 

de werkelijkheid vast te leggen. 
‘Het medium film is er niet om te 

bekritiseren.’
Niels Bakker ‘In fictie kan ik geheime 

situaties weergeven, die 
mensen niet aan elkaar 
kunnen vertellen’
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1955 Sissi
De liefde
Haar enorm lange haar, dat engelachtige 
gezicht – onschuldig en een beetje eigenwijs 
– en de wespentaille. Sissi. Ze moet generaties 
meisjes op het verkeerde been hebben gezet, 
met haar onvoorwaardelijke geloof in de liefde. 
Dankzij de liefde trotseer je je monsterlijke en 
kille schoonmoeder, overwin je een ziekte en 
verenigen zich landen. Bij Romy Schneider lijkt 
zelfs die ziekte iets aantrekkelijks. De man van 
wie ze zo veel houdt, Keizer Franz (Karlheinz 
Böhm), brengt nou niet meteen je hoofd op hol, 
maar omdat Sissi hem liefheeft wordt ook hij 
begerenswaardig.
Alledrie de Sissi-films (Sissi, 1955; Sissi Die 
junge Kaiserin, 1956; Sissi Schicksaljahre einer 
Kaiserin, 1957, Ernst Marischka) zijn gedroch-
ten. Slechte scenario’s, truttige verhalen en 
übersentimentele quatsch. Toch vinden ze elk 
jaar met kerst hun publiek, soms op drie zen-
ders tegelijk.
Het dartele veulen Sissi fladdert door de Beier-
se groene weiden en weerhoudt er op slinkse 
wijze de keizer van een hert neer te schieten. 
Sissi is de vrouw die aan het einde van Schick-
saljahre einer Kaiserin op het San Marco-plein 
in Venetië alle Italiaanse harten doet smelten 
omdat haar dochtertje over een meterslange 
loper haar mammie tegemoet drentelt. Daar-
voor een zuchtende zieke boezem, wanneer 
Sissi in een kuuroord op het randje van de 
dood zweeft.
Ergens in datzelfde laatste deel wordt graaf 
Andrassy uit Hongarije verliefd op Sissi, Elisa-
beth, keizerin van Oostenrijk en koningin van 
Hongarije. Zij voelt ook wat voor hem. Je kunt 
het merken aan de versnelde ademhaling. Dat 
ook hier haar borsten driftig op en neer gaan, 
komt niet alleen omdat ze ingesnoerd zit in 
een zoveelste prachtige jurk. Vreemdgaan is 
natuurlijk geen optie. Immers, de liefde! Die 
verraad je niet.
Gerlinda Heywegen

1962 Il lavoro
Nu echt aan het werk!
Het was Luchino Visconti die Romy Schneider 
haar eerste serieuzere rol gaf. Ze was pas 
vierentwintig en droeg het enorme succes 
van de Sissi-trilogie op haar schouders. Was 
er een toepasselijker script denkbaar dan Il 
lavoro? ‘De baan’, is de titel, en dat is wat de 
jonge, verwende, wereldvreemde hertogin 
zoekt in Visconti’s film. Nadat ze heeft ontdekt 
dat haar man, een puberale uitvreter, het geld 
dat afkomstig is van haar vader uitgeeft bij de 
hoeren, besluit ze dat het tijd wordt het gewo-
ne leven te leren kennen. Maar ze brabbelt 
erover als een klein meisje, schiet van de ene 
suggestie (‘ik word typiste! o nee, ik kan niet 
typen’) naar de andere en geeft ondertussen 
geoefend de bediening opdrachten voor elke 
kleine handeling uit haar dagelijks leven (‘geef 
me die stoel’).
De rol biedt haar de gelegenheid een breder 
scala aan emoties en nuances te tonen. Maar 
het verhaal lijdt eronder, dat de hertogin zo’n 
leeghoofd is. Ze is in haar introspectie nog 
niet verder gekomen dan onvrede over het 
verstandshuwelijk met haar volledig egocen-
trische echtgenoot. Die op zijn beurt geen flard 
sympathie opwekt. De muziek van Nino Rota 
doet soms alsof het een komedie is, maar het 
is een tragedie. Dat wordt vooral zichtbaar in 
de laatste scène, waarin Schneider haar beste 
acteerprestatie geeft.
Il lavoro duurt vijftig minuten en was Visconti’s 
bijdrage aan Boccaccio ’70, vernoemd naar 
de liederlijke Renaissance-dichter van de 
Decamerone, naast Federico Fellini (met Anita 
Ekberg), Vittorio De Sica (met Sophia Loren) 
en de minder bekende Mario Monicelli (wiens 
zinvolle bijdrage bij vertoning vaak wordt weg-
gelaten). Voor Visconti was Il lavoro, met zijn 
sierlijke camerawerk in klassiek uitgelichte 
ruimten en zijn thematiek van ontheemde adel, 
een voorstudie van Il gattopardo (1963) – waar-
van het boek ergens op een bank slingert. Voor 

Schneider was het haar doorbraak als serieuze 
actrice. Ze was nu definitief geen sissy meer.
Kees Driessen

1969 La piscine
Internationale vedette
Deze film stamt uit de tijd dat de populaire 
Franse cinema onovertroffen was en nog 
gewoon overal in de bioscoop draaide. De tijd 
van vedetten wier faam de landsgrenzen over-
steeg.
In de broeierige thriller is de hitte van de Côte 

De Oostenrijkse actrice Romy Schneider 
overleed vijfentwintig jaar geleden. Het Film-

museum en Filmhuis Den Haag eren haar 
van 5 juli tot en met 29 augustus met een 

filmprogramma en tentoonstelling. Skrien 
eert haar ook, met een lijst persoonlijke favo-

rieten. De redacteuren schrijven in superla-
tieven over de mooie, tragische, begerens-
waardige en fenomenale actrice die moeite 

had aan haar Sissi-imago te ontsnappen. 
Films uit een tijd dat de populaire Franse 

cinema onovertroffen was en nog gewoon 
overal in de bioscoop draaide. De tijd van 

vedetten wier faam de landsgrenzen over-
steeg. Schneider maakte films met regis-

seurs die indertijd de Europese filmcultuur 
kleur gaven, zoals Luchino Visconti en Claude 

Sautet, en speelde met grote acteurs als 
Alain Delon en Michel Piccoli. Zo bewees ze 

langzamerhand dat ze wel degelijk kon acte-
ren. Met altijd die smeulende tragiek achter 
haar lichtblauwe ogen. Een tragiek die volop 

in haar privé-leven aanwezig was en waaraan 
ze op drieënveertigjarige leeftijd bezweek. 

Een veel te vroege dood. Ach, Romy!

Romy Schneider

Mooi, tragisch en
 begerenswaardig

Ludwig Sissi La piscine
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d’Azur tijdens een landerige zomervakantie 
voelbaar gemaakt. In het eerste half uur 
draait de camera langzaam om de halfnaakte 
lichamen van Romy Schneider en Alain Delon. 
Ze plagen elkaar. Vrijen aan de rand van het 
zwembad. Delon doet dat gepassioneerd, 
bijna agressief. Een agressiviteit die later in 
een ander, duisterder licht komt te staan. De 
waterdruppels glijden traag van hun perfecte 
lichamen. Dit is sensuele cinema, waar Fran-
çois Ozon goed naar gekeken heeft toen hij 
Swimming Pool (2002) maakte. Het hoofd van 
de toeschouwer raakt even verhit als dat van 
de twee geliefden. Ze achtervolgen elkaar door 
de struiken. Kussen weer vol overgave. Waar-
na Delon een twijgje ontdoet van wat blaadjes, 
Schneiders bikinibandje losmaakt en haar rug 
kietelt met het takje. Dan slaat hij haar. Steeds 
harder. Weer dat verlies van controle. Ze zijgt 
vol genot ineen. Tijd voor verkoeling.
Als Harry (Maurice Ronet) opduikt in het 
zomerhuis in St. Tropez komt er oud zeer 
naar boven. Jaloezie, afgunst; de nare kantjes 
van menselijke emoties. Harry was bevriend 
met Delon en had jaren eerder een relatie 
met Schneider – een verhouding waar Delon 
het fijne niet van weet. Voer voor zijn toch al 
achterdochtige geest. De dochter van Harry, 
gespeeld door een jonge Jane Birkin, speelt 
een cruciale, Lolita-achtige rol in de steeds 
hoger oplopende gevoelens.
In het laatste halfuur toont Romy Schneider 
zich een uitstekende actrice – wat wel eens 
wordt onderschat – als uit haar lichaamstaal 
en ogen stilaan duidelijk wordt dat zij zich rea-
liseert wat er op een fatale nacht gebeurd is.
André Waardenburg

1970 Les choses de la vie
Hartverscheurend mooi
Door dominante herinneringen aan de klas-
sieke meisjesdroom Sissi en haar veel te vroege 
dood zou je bijna vergeten dat ze daartus-
sen ook nog eens een flink aantal films heeft 
gemaakt met een indrukwekkende line-up aan 
regisseurs die indertijd de Europese filmcultuur 
kleur gaven. Met Luchino Visconti bijvoorbeeld, 
die haar nogmaals liet verschijnen als de 
Oostenrijkse koningin Elizabeth in Ludwig, zijn 
portret van de exuberante koning van Beieren. 
Alleen is Visconti’s Sissi een stuk minder naïef 
en onschuldig en is de wereld die hij in beeld 
brengt een façade van uiterlijk vertoon, waar-
achter decadentie, eenzaamheid en waanzin 
schuilgaan.

Ook speelde Schneider in die tijd in een aantal 
van die typische, vaak nogal zemelige Franse 
relatiefilms. Claude Sautets Les choses de la 
vie (1970) is eigenlijk ook wel zo’n film. Maar 
dan van een superieur soort, niet in de laatste 
plaats door de ingenieuze flashbackstructuur 
die begint met een spectaculair, in slowmotion 
afgedraaid auto-ongeluk. Het is Michel Piccoli 
die dit ongeluk ternauwernood overleeft om in 
zijn resulterende schemertoestand de relatio-
nele puinhopen te bezien die hij zwalkend tus-
sen echtgenote en minnares heeft veroorzaakt. 
Schneider, hartverscheurend mooi op zo’n 
jarenzeventigmanier, slank, gebronsd, geëpi-
leerde wenkbrauwen en een sluik scheiding-in-
het-midden-kapsel, speelt zijn minnares Hélè-
ne. In haar eerste scène heeft ze net een potje 
suggestieseks gehad met Piccoli. Op afstand is 
ze in vol ornaat te zien, naakt op het bed naast 
haar geliefde, maar zodra de camera dichterbij 
komt, knoopt ze bevallig een handdoek of zoiets 
om. Piccoli, borsthaar en geil goud kettinkje, 
steekt een postcoïtaal rokertje op en kust haar 
in haar hals. Als vrouw moet je eigenlijk altijd 
solidair zijn met de bedrogen echtgenote, woest 
zijn om het hormoongestuurde gedrag van 
de in midlifecrisis verkerende hoofdpersoon, 
maar ach, dit is wel Romy Schneider, die mooie, 
tragische en fenomenale Romy Schneider en 
daarom begrijp je Piccoli en dus zijn dilemma 
heel goed.
Kim van der Werff

1972 César et Rosalie
Guitig ongrijpbaar
‘Als ik bij hem ben, mis ik jou. Ben ik bij jou, dan 
mis ik hem.’ Zo vat Rosalie (Romy Schneider) 
haar dilemma samen in César et Rosalie (1972), 
een door-en-door Franse film van Claude 
Sautet over een driehoeksverhouding. Rosalie 
woont samen met César (Yves Montand), een 
rijke industrieel die voor zijn Rosalie in een blo-
zende schooljongen kan veranderen. Maar ze 
is nog steeds verliefd op de donkergelokte kun-
stenaar David (Samy Frey), die er ooit vandoor 
ging. Als ze hem weer tegenkomt kan het spel 
beginnen: Rosalie is vrij om te doen wat ze wil 
en dat zullen we weten. Dan is ze er weer met 
David vandoor, dan verlangt ze weer terug naar 
César... et ainsi de suite.
Net als in Jules et Jim (1962) van François Truf-
faut is niets wat het lijkt, waar het driehoekige 
liefde betreft. Maar hier gaat het allemaal wel 
erg ver: op zeker ogenblik is Rosalie vermist en 
komen César en David elkaar tegen. Ze beslui-

ten te gaan samenwonen, immers: alleen zij 
begrijpen elkaar in hun onvoorwaardelijke lief-
de voor Rosalie. En nu ja, industrieel? Schroot-
handelaar. En kunstenaar? Striptekenaar. Dit 
soort relativerende knipogen is typisch voor het 
universum van Sautet, die de ‘zorgeloze’ jaren 
zestig en zeventig zo leuk in beeld kan brengen.
César et Rosalie is als een oude Citroën. De film 
veert mee op de grillen van de personages, tus-
sen luchtigheid en drama. Een film met de altijd 
charmante Yves Montand, die als filmacteur in 
elke geste veel te veel Montand is en daarmee 
elke film iets theatraals geeft. Romy Schneider 
is guitig ongrijpbaar als de nu eens rijpe en zelf-
verzekerde, dan weer meisjesachtige Rosalie. 
En die Samy Frey is de mooiste man ooit in een 
film gesignaleerd – hij doet met zijn leren jasjes 
en onophoudelijk sigaretten opsteken denken 
aan het type-Truffaut, l’homme qui aimait les 
femmes: de kwetsbare Don Juan, zeg maar.
Colin van Heezik

1980 La mort en direct
De ware Romy
‘Je ne suis pas Sissi’, zei Romy Schneider wel 
eens. Zo, en met rollen in films van Claude 
Sautet in de jaren zeventig, trachtte ze haar 
Sissi-imago af te schudden. Het lukte maar 
gedeeltelijk, want bij Sautet was Schneider 
vooral de mooie en begeerlijke vrouw om wie 
alles draaide. Maar in een van haar laatste 
films, La mort en direct (1980) van Bertrand 
Tavernier, kwam een Schneider naar voren 
die misschien wel het dichtst bij haar ware zelf 
lag. ‘Ik heb het gevoel’, zei ze eens in een inter-
view, ‘dat van film tot film steeds duidelijker 
wordt wie ik echt ben.’
In een nabije toekomst, als de wetenschap erin 
geslaagd is de grootste ziekten te overwinnen, 
hoort Katherine Mortenhoe, een succesvol 
schrijfster, dat ze getroffen is door een onge-
neeslijke aandoening en nog maar enkele 
weken te leven heeft. Zij wordt gebeld door een 
brutale televisiezender die haar wil filmen voor 
het programma La mort en direct. Ze weigert, 
maar wordt uiteindelijk toch gefilmd, zonder 
het te weten, door Roddy, een cameraman 
bij wie een camera in de hersenen is geïm-
planteerd. Alles wat hij ziet, ook zijn intieme 
momenten met Katherine, ziet de televisiekij-
ker met hem.
De film is in meerdere opzichten gewaagd: het 
scenario, dat het fenomeen reality-televisie 
voorspelt, is een beangstigend realistisch 
toekomstvisioen; Tavernier draaide zijn film in 
Schotland, een weinig voor de hand liggende 
plek, omdat hij per se die grijze, onheilspel-
lende luchten en weidse landschappen wilde; 
en de eigenzinnige regisseur castte Romy 
Schneider en Harvey Keitel in de hoofdrollen, 
terwijl de producenten liever Jane Fonda en 
Richard Gere of Robert De Niro hadden gezien. 
Taverniers intuïtie was goed: het is een pracht-
film geworden, bevreemdend mooi.
Colin van Heezik  n

Les choses de la vie César et Rosalie La mort en direct



igenlijk hebben we het script meteen weer 
overboord gegooid’, zegt Peter Brosens. 
Samen met zijn partner Jessica Woodworth 
regisseerde hij in de winter van 2006 in de 
soms bittere kou van Mongolië hun eerste 
lange speelfilm Khadak. Elkaar aanvullend en 
bevestigend vertellen ze dat een film als Kha-
dak zich niet in een synopsis laat vangen. 
Woodworth noemt het een kwelling. Een 
metafysische film kun je niet opschrijven. 
Brosens is er nog feller in dan zijn rustiger 
formulerende vrouw. Hij: ‘Khadak is erva-
ringscinema. Onze film is een coproductie 
met de kijker. Wij weten bijvoorbeeld ook 
niet precies wat het einde van de film bete-
kent. Het maakt ook niet uit wat wij ervan 
vinden.’
Khadak is, zo veel is duidelijk, typische non-
narratieve cinema. Maar met de op zichzelf 
beeldschone scènes maken de Belg en de 
Amerikaanse ook een verhaal over politiek, 

sjamanisme en de liefde. Die accenten ver-
schuiven in de loop van de film om aan het 
eind samen te komen in, zoals ze het zelf 
noemen, een ‘revolutie zonder bloedvergie-
ten’.

Mongolië
Khadak toont in het begin, net als zovele 
films over Mongolië, het platteland. In een 
desolaat landschap staat een tent, een joert. 
Een jonge Mongool gaat te paard, wat oude-
ren zitten binnen. Maar Khadak is geen Mon-
golian Ping Pong (Hao Ning, 2005) of een 
Cave of the Yellow Dog (Byambasuren Davaa, 
2005). Voor Brosens en Woodworth geen exo-
tisme.
Het koppel ontmoette elkaar in Mongolië, 
terwijl ze allebei als documentairemakers aan 
het werk waren. Brosens en Woodworth heb-
ben de ambitie Cinema te maken. In landen 
waar hun hart ligt, met mensen van dat land 

zelf. De acteurs zijn deels professionals, deels 
amateurs. De hoofdrollen van Bagi en Zol-
zoya worden gespeeld door jonge amateurs 
(respectievelijk Batzul Khayankhyarvaa en 
Tsetsegee Byamba). Om hun vertrouwen te 
winnen, voerden de makers urenlange 
gesprekken met ze. Niet alleen over het ver-
haal van de film, maar over alles wat daarmee 
te maken had. De politieke situatie van het 
land bijvoorbeeld. ‘We wilden ze serieus 
nemen, we dachten dat we ze zo bij de film 
konden betrekken en we hoopten vooral dat 
ze ons zouden vertrouwen’, vertelt Wood-
worth.
Politiek ligt Khadak in Mongolië gevoelig. De 
film kan er niet vertoond worden. ‘Of we 
moeten er zelf duizend euro voor betalen per 
voorstelling’, zegt Brosens. ‘Dan kan het wel, 
in die ene zaal in hoofdstal Oelan Bator, in 
een slot van één tot drie uur ’s nachts.’

Feeëriek
Khadak vertelt over de verdwijnende noma-
dencultuur die volgens ‘de overheid’ 
bedreigd wordt door vage epidemieën. In de 
bijna feeërieke omgeving die de film toont, 
lijkt ook het verdrijven van Bagi’s familie 
soms op een verzinsel, een kwaad verzinsel 
in een boos sprookje. Met witte jassen en 
mondkapjes trekken mannen in militaire 
jeeps op tot aan Bagi’s joert om vee en tent 
met meubels en al te verwijderen. Mongolië 
trekt zo letterlijk op in de vaart der volkeren. 
Met de vele koolmijnen geld kan het land 
verdienen. Alles moet ervoor aan de kant. 
Van dat onbestemde decor met die ene boom 
en die ene joert is Khadak al snel verplaatst 

naar troosteloze sovjetarchitectuur. Half ver-
vallen flatgebouwen maken de film er niet 
minder mooi op. Dat decor noemt Woodworth 
postapocalyptisch. En tegelijk geeft het de 
film een ouderwetse sfeer. Het ademt de 
sfeer van films van Tarkovski, met name Stal-
ker (1979). Maar daarnaast stelt Woodworth 
nadrukkelijk dat de film ook vertelt over hoe 
slordig de mens omgaat met de natuurlijke 
hulpbronnen. Brosens bedacht de aanzet 
voor de film toen hij daarover een artikel las 
in The Economist.

Winter
Om in de barre omstandigheden van een 
Mongoolse winter te filmen moest alle appa-
ratuur worden aangepast aan de winter. Win-
terizing dus. Oliën in de camera’s moesten 
worden vervangen, net zoals de verschillende 
soorten metaal, die op verschillende manie-
ren krimpen door de kou. Het ontwikkelen 
van de film was daardoor spannender dan 
normaal. Het laboratorium liet Brosens en 
Woodworth wekelijks weten of er überhaupt 
wel wat op de film stond.
Meer problemen nog dan met de materialen 
gaf de crew zelf. Er waren veel zieken, vooral 
onder de Europeanen. Ze werden af en aan 
gevlogen. Niet alles werd door de kou veroor-
zaakt, ‘maar een hernia wordt met dertig 
graden onder nul niet snel beter natuurlijk’, 
aldus Woodworth. De crew had niet alleen 
last van de kou. Ze hadden volgens de 
makers ook behoorlijk wat te stellen met de 
ideeën van de regisseurs. ‘We hebben geen 
enkele keer met storyboards gewerkt bijvoor-
beeld’, zegt Brosens. ‘Dat kan helemaal niet 

bij wat wij voor ogen hadden. Als we Khadak 
waren gaan uittekenen hadden we onszelf zo 
beknot, dan was het een vreselijke film 
geworden. Dit soort cinema vraagt om impro-
visatie. Kijk, we wisten precies wat we wil-
den. Maar elke avond bedachten we pas hoe 
we de scène van de volgende dag zouden 
maken.’ Woodworth: ‘Daar moet de crew 
soms gek van zijn geworden. Zo ontstond ’s 
avonds in de bar, met tekeningen op een 
bierviltje, het idee om de laatste scène in een 
U-bocht te filmen. De camera moest van Zol-
zaya richting een boom bewegen, als zij daar 
een blauwe sjaal om bindt. Onze director of 
photography Rimvydas [Leipus, bekend van 
een aantal films van Sharunas Bartas, GH] 
had het snel bedacht: we leggen de tracks er 
recht naar toe. Maar dat wilden wij helemaal 
niet. Wij wilden dat met die bocht filmen. 

Dat doe je niet, vond Rimvydas weer. Zo was 
hij niet opgeleid. Maar we hebben voet bij 
stuk gehouden. Het kwam erop neer dat het 
een extreem moeilijke klus was. De camera 
moet steeds een beetje draaien en natuurlijk 

ook constant in focus blijven. Het was voor 
hem een echte tour de force. Je ziet helemaal 
niet dat die scène zo ingewikkeld is maar het 
was nogal wat. Allemaal met behulp van een 
bierviltje!’

Script
Er waren meer crewleden die dachten dat 
Brosens en Woodworth gek waren. Met het 
script, dat was gebruikt voor fondswerving, 
werd helemaal niet gewerkt. ‘En dus zagen ze 
niet hoe we de gedraaide scènes aan elkaar 
gemonteerd zouden krijgen. In het script 
staan dialogen en zo, omdat commissies van 
fondsen nu eenmaal houvast hebben aan een 
verhaal. Maar eigenlijk wilden wij vooral met 
totalen werken, veel plansequenties filmen 
en heel weinig dialoog! En zo hebben we het 
ook gedaan.’
‘Een film als Khadak maken is op geen enkel 
terrein makkelijk. Je krijgt er moeilijk geld 
voor, de omstandigheden zitten niet mee en 
je verkoopt niet makkelijk.’ Wat triest ver-
zuchten Brosens en Woodworth: ‘Voor dit 
soort cinema is het er met de jaren niet mak-
kelijker op geworden. Wat er tussen ons en 
de kijker – dus tussen maken en ontvangen – 
gebeurt, dat is een wereld waar je niet heel 
vrolijk van wordt.’ n

Khadak België/Nederland/Duitsland 2006 regie en scenario 
Peter Brosens en Jessica Woodworth camera Rimvydas  
Leipus montage Nico Leunen geluid Pepijn Aben en Rik Meier 
production design Agi Ariunsaichan Dawaachu productie 
Joost de Vries, Leontine Petit en Peter Brosens distributie 
Contact Film duur 104’ met Batzul Khayankhyarvaa, Tsetsegee 
Byamba, Damchaa Banzar

‘Het maakt niet uit wat  wij ervan vinden’
Regisseurs Peter Brosens en Jessica 

Woodworth hadden wel een scena-
rio voor Khadak, maar alleen voor de 

financiering. Op de Mongoolse set 
besloten ze ’s avonds wat ze de vol-

gende dag zouden doen. Tot wanhoop 
van een deel van de crew. ‘Als we Kha-
dak waren gaan uittekenen was het 

een vreselijke film geworden.’ 
Gerlinda Heywegen

Peter Brosens en Jessica Woodworth over Khadak
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‘Ik wacht op een goede film over mij.’ Met 
die woorden, in een brief van 24 april 1978 
aan de San Francisco Chronicle, tartte de 
beruchte seriemoordenaar Zodiac de kranten, 
politie en iedereen die hem probeerde te ont-
maskeren. Na bijna dertig jaar is door de 
nieuwe film van David Fincher zijn wachten 
eindelijk beloond – al kan Zodiac dat zelf 
waarschijnlijk niet meer constateren. Volgens 
cartoonist en Zodiac-expert Robert Graysmith 
is hij zo’n tien jaar geleden overleden.

Gevaarlijkste dier
Arthur Leigh Allen kreeg van zijn moeder 
voor zijn verjaardag een horloge van het merk 
Zodiac. Trots liet hij het zien aan een vriend. 
Omdat die niet erg geïnteresseerd reageerde, 
vertelde Arthur over het boek The Most Dan-
gerous Game van Richard Connell, dat een 
interessant spel beschreef: de jacht op men-
sen. Vooral de uitspraak ‘De mens is het 
gevaarlijkste dier’ had hem op een idee 
gebracht. Zijn vriend haalde z’n schouders op.
Op 20 december 1968 wachtte een man in een 
auto een jong stel op en schoot ze neer – de 
jongen overleefde het. Op de feestdag 4 juli 
sloeg hij opnieuw toe. Kort daarop ontving de 
San Francisco Chronicle een brief die aanving 
met: ‘Geachte redacteur, ik ben de moorde-
naar van de twee tieners, afgelopen kerst, bij 
Lake Herman & het meisje op 4 juli.’ Naast 
bewijzen dat hij de moorden had gepleegd, 
had hij een gecodeerde boodschap toege-
voegd. Wanneer die boodschap (waarvan twee 
andere delen naar andere kranten waren 
gestuurd) niet gepubliceerd zou worden, zou 
hij opnieuw toeslaan. Dat was het startschot 
voor een grootscheeps onderzoek, maar de 
FBI, National Security Agency en CIA konden 
de code niet kraken. Dat lukte pas toen een 
huisvrouw bedacht dat het woord kill er waar-
schijnlijk meerdere malen in voorkwam.
Op het schiereiland bij Lake Berryessa werd 
enkele maanden later een verliefd stel vast-
gebonden door een gemaskerde man in een 
merkwaardig zwart pak met een teken op de 
borst. Voor alle duidelijkheid schreef hij op 
de deur van hun auto het Zodiac-teken. Net 
als bij de Lake Herman-moorden kon de jon-
gen een beschrijving van de dader geven.
Bij volgende brieven waren afgescheurde 

delen bijgesloten van het overhemd van een 
taxichauffeur die hij had vermoord. De toon 
werd steeds uitdagender. Zijn eis dat de men-
sen in San Francisco en omgeving een button 
met zijn naam moesten dragen, werd nog niet 
zo serieus genomen. Maar toen hij dreigde 
een bus met schoolkinderen op te blazen hiel-
den velen hun kinderen thuis en reden de 
schoolbussen nauwelijks meer. Iedereen in 
dat gebied, onder wie een zevenjarige David 
Fincher, had het over niets anders dan Zodiac.
Een van zijn moordpogingen kon door 
Kathleen Johns worden beschreven. Op inter-
net is een interview met haar te beluisteren, 
waarin ze beschrijft hoe een gedienstige 
autobestuurder haar hielp met een zoge-
naamd los achterwiel en haar naar huis 
bracht. De hele opzet van die moord heeft 
zo’n sterke suspense-structuur dat schrijver-

cartoonist Robert Graysmith daarvan in zijn 
uitvoerig beschreven onderzoek naar de 
seriemoordenaar wel gebruik moest maken.

Een cartoonist wordt schrijver
Ten tijde van de Zodiac-moorden was Robert 
Graysmith cartoonist bij de San Francisco 
Chronicle. Hij was, net als collega en mis-
daadverslaggever Paul Avery, door de brieven 
van vele details op de hoogte en ontwikkelde 
theorieën over de mogelijke moordenaar. 
Aanvankelijk waren die vooral gebaseerd op 
verklaringen van psychologen en hand-
schriftdeskundigen, maar Graysmith raakte 
vooral geïnteresseerd in de door Zodiac 
gebruikte codes. Dat startte al met de letters 
EBEORIETEMETHHPITI, die als anagram moes-
ten worden gezien. Eén oplossing was ‘San 
Benito Mental Hospital’, maar zo’n zieken-
huis bestond niet. Met de toevoeging van een 
R, M en P (tenslotte maakte Zodiac vele spel-
fouten in z’n brieven) leek ‘Robert Emmet 
the Hippie’ een serieuze verwijzing.
Na jarenlang eigen onderzoek verscheen in 
1986 Graysmiths boek Zodiac, dat een inter-
nationale bestseller werd. Het boek bevat 
gedetailleerde beschrijvingen van de moor-

den, de resultaten van steeds doodlopende 
onderzoeken, de intriges op de achtergrond 
rond inspecteurs, de afgedwongen rol van de 
krant als doorgeefluik van Zodiacs brieven, 
alle voor het eerst openbaargemaakte brieven 
en telefoongesprekken van Zodiac en daar-
naast Graysmits eigen bevindingen.
Maar liefst dertig jaar heeft dat onderzoek 
hem gekost. Uiteindelijk kwam hij met aan-
wijzingen voor een dader. Zo bleken de codes 
en de brieven overgeschreven via een over-
headprojector en dus niet middels hand-
schriftkunde te interpreteren en lagen er vol-
gens hem diverse patronen aan de moorden 
ten grondslag: steeds op of in de buurt van 
een speciale dag, telkens in het weekend en 
vaak in de buurt van water. Dat laatste argu-
ment voert hij wel erg ver door, wanneer hij 
ook een moord op WASHington Avenue mee-

telt. ‘Robert Emmet the Hippie’ blijkt een bij-
naam van een oud-klasgenoot van de dader; 
het verhaal over het horloge blijkt te klop-
pen en de persoonsbeschrijvingen van over-
levenden wijzen in veel gevallen dezelfde 
kant op. Arthur Leigh Allen moet volgens 
Graysmith Zodiac zijn geweest en in een 
tweede boek Zodiac Unmasked zet de teke-
naar, die zich inmiddels tot een succesvol 
schrijver heeft ontwikkeld, alles nog eens 
overzichtelijk uiteen. Hoewel Allen in 1992 
op 58-jarige leeftijd is gestorven en de politie 
de zaak maar al te graag wil sluiten, hebben 
nieuwe DNA-technieken nog geen sluitend 
bewijs kunnen leveren. De dubbele postze-
gels op zijn brieven – ook weer zo’n constan-
te die onderdeel van het spel kan zijn 
geweest – leverden nog niet de benodigde 
informatie. De onderzoeken, die nog steeds 
lopen, zijn te volgen op talloze websites over 
onopgeloste moorden.

Zodiac en de film
Een van de sleutels tot het gedrag van Zodiac 
ligt in zijn vele verwijzingen naar films. The 
Most Dangerous Game, een klassiek geworden 
kort verhaal uit 1924 van Richard Connell, 

Boekverfilming Zodiac

Op verzoek 
van een   seriemoordenaar

Zodiac was een van de beroemdste seriemoordenaars uit de Amerikaanse geschiedenis. Dat 
hij zelf in zijn brieven aan de media voortdurend naar films verwees, maakte zijn levensver-

haal voor filmmakers des te interessanter. Zodiac inspireerde vele filmproducties, van Dirty 
Harry tot Seven. De regisseur van die laatste film, David Fincher, maakte nu Zodiac.

Harry Peters
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Iedereen in de San Fransisco Bay Area, onder wie een zevenjarige 
David Fincher, had het over niets anders dan de Zodiac



werd in 1932 verfilmd door Ernest B. 
Schoedsack. Robert Wise’ A Game of Death 
was op hetzelfde verhaal gebaseerd, evenals 
Johnny Allegro (Ted Tetzlaff, 1949), Run for 
the Sun (Roy Boulting, 1956) en nog vijf 
films. Zodiac heeft deze films gezien en van 
de Joseph Marzano-versie uit 1953 een opval-
lend detail gebruikt: het kostuum van Graaf 
Zaroff. Hoewel het maar één keer werd 
gebruikt (bij de moord bij Lake Berryessa), 
werd dit beeld (dat door Robert Graysmith 
werd getekend en in de krant geplaatst), het 
ultieme portret van de moordenaar.
Toch kwam de meeste inspiratie voor zijn 
moordserie waarschijnlijk van The Boston 
Strangler (Richard Fleisher, 1968). Nadat de 
film was uitgebracht, sloeg Zodiac met grote 
regelmaat toe. Toen hij in een van zijn brie-
ven The Exorcist (William Friedkin, 1973) ‘de 
beste satirische komedie’ noemde en later de 
San Fransisco Chronicle kapittelde over adver-
tenties voor Badlands (Terrence Malick, 1973) 
– ‘consternatie over uw slechte smaak’ – wer-
den ook die films met de moorden in verband 
gebracht. Vele onderzoekers hebben elk 
detail van de Zodiac-moorden geïnterpre-
teerd en de filmverwijzingen maakten onge-
twijfeld deel uit van zijn ‘spel’. De seriemoor-
denaar tartte de politie, journalistiek en jus-
titie op vele manieren en beweerde daar vaak 
bij dat hij slimmer was dan iedereen die hem 
wilde ontmaskeren. Op veel momenten lijkt 
het spel voor hem belangrijker dan de misda-
den zelf.

Die onderliggende logica inspireerde vele 
filmmakers. In 1971 maakte Tom Hanson de 
eerste Zodiac-film, die in San Francisco en 
omgeving werd ingezet om de misdadiger te 
kunnen pakken. In een merkwaardige men-
geling van marketing en politieassistentie 
konden de bezoekers op een briefkaart hun 
oplossing schrijven. De meest waarschijnlijke 
zou een geldbedrag ontvangen. De filmdistri-
buteur hoopte dat er een kaart van Zodiac 
zelf bij zou zitten, met een bruikbare aanwij-

zing. Een kaart met zijn handschrift werd 
echter nooit ontvangen.
De film Dirty Harry (Don Siegel, 1971) was op 
de moorden gebaseerd. Clint Eastwood speel-
de Harry Callahan, gemodelleerd naar onder-
zoeker David Toschi; Zodiac werd hier ‘de 
Scorpio-killer’. Er volgde een omvangrijke 
serie films. The Mean Season (Phillip Borsos, 
1985), The January Man (Pat O’Connor, 
1989), Exorcist III (William Peter Blatty, 
1990), Copycat (Jon Amiel, 1995), Millennium 
(televisieserie van onder anderen Chris Car-
ter, 1996), Nash Bridges (televisieserie van 
onder anderen Carlton Cuse, 1996), The Lim-
bic Region (Michael Pattinson, 1996), Zodiac-
Killer (Ulli Lommel, 2005), The Zodiac-Killer 

(Charles Adelman, 2005) en The Zodiac 
(Alexander Bulkley, 2005). Een film die veel 
details aan de Zodiac-moorden ontleende was 
Seven (David Fincher, 1995). Met name struc-
tuur en planning van de moorden, hun aan-
kondiging en de rol van boeken in het script 
van Andrew Kevin Walker waren op Zodiac 
geïnspireerd.

Fincher en Zodiac
De seriemoordenaar in Seven nam de zeven 
hoofdzonden (waarover hij gelezen had in de 
Bijbel, bij Petrarca en Dante) als uitgangs-
punt, waaruit vanzelf een dwingende struc-
tuur volgde. Samen met de indrukwekkend 
smerige beelden van Fincher en cameraman 
Darius Khondji leverde het een beklemmend 
resultaat op. Finchers fascinatie voor geweld 
en spel is duidelijk. Met Fight Club (1999) 
leidde dat zelfs tot een ultieme film over spe-
len met geweld, maar ook in The Game (1997) 
is het spelelement aanwezig, net als in Panic 
Room (2002) het geweld.
Toen Robert Graysmith zijn tweede boek over 
Zodiac had afgerond, leek Fincher de aange-
wezen regisseur voor een verfilming. Alexan-
der Bulkley, Charles Adelman en Uli Lommel 
gingen hem echter voor – hoewel die laatste 
eerder een copycat-film maakte. Bulkley’s 
film, die onlangs in Nederland op dvd werd 
uitgebracht, bewees dat het gegeven op zich 
nog geen garantie was voor een spannende 
of goede film. Zijn The Zodiac is feitelijk juist, 
maar door de platte, slechte vormgeving, het 
abominabele acteren en het merkwaardige 
perspectief van het zoontje van de politie-
agent toch een weinigzeggende productie.
Fincher doet het anders. Hij gaat uit van 
Graysmiths standpunten en interpretaties. 
Omdat die niet door iedereen worden 
omarmd, heeft Fincher nog tientallen inter-
views gehouden. Uiteindelijk kwam hij steeds 
uit bij de resultaten van Graysmith. Daarom 
heeft hij de tekenaar/schrijver zelf in het 

verhaal opgevoerd en het perspectief van de 
film volledig bij Graysmith gelegd. Daarmee 
is Finchers film een platform voor de schrij-
ver geworden. Tenminste, wanneer we het 
eerste deel buiten beschouwing laten.
De tweeënhalf uur durende film valt in drie 
delen uiteen. Op klassieke wijze start het 
verhaal met de Zodiac-moorden zelf. Analoog 
aan Bulkley’s film moeten de eerste moor-
den, waaronder die bij Lake Berryessa, ons 
overtuigen van de ernst van de situatie.  
Tegelijkertijd valt bij deze registratie in wei-
nig de hand van David Fincher te herkennen. 
Vervolgens verschuift de film naar het onder-
zoek van Robert Graysmith en misdaadver-
slaggever Paul Avery (een opvallende rol van 

Robert Downey jr.). In dit deel staat hun 
vasthoudendheid en onderlinge relatie cen-
traal, met veel scènes op de redactieburelen. 
Dat maakt het allemaal wat traag, ondanks 
een groot aantal plotontwikkelingen. In het 
laatste deel blijkt de film vooral geïnteres-
seerd in de effecten van deze langlopende 
onderzoeksfase op enkele hoofdpersonages. 
Avery raakt aan de drank, Toschi wordt van 
zijn taak ontslagen, Graysmith blijft gewoon 
doorgaan.
De typische stilistische handtekening van 
Fincher, zoals we die kennen uit zijn vorige 
films, beperkt zich tot enkele helikoptershots 
en de bouw van de Transamerica Pyramid. 
Dat levert schitterende beelden op, maar 
draagt het verhaal niet veel verder. Omdat 
ook de Thompson Viper Filmstream Camera 
(voor het eerst gebruikt in een major-produc-
tie) nauwelijks opvalt, of het moest zijn dat 
de maquillage nu storend zichtbaar is gewor-
den, is de film vooral een bewijs van degelijk-
heid. Finchers wens om een film zonder frat-
sen te maken is gerealiseerd. De wens van 
Robert Graysmith om zijn bewijsvoering aan-
vaard te krijgen is met deze nauwgezette ver-
filming ook vervuld en zelfs het wachten van 
Zodiac is beloond. Als hij nog leeft. n

Het interview met Kathleen Johns is te bestellen  
via www.aes-nihil.com/criminals.html.

Verenigde Staten 2007 regie David Fincher scenario James 
Vanderbilkt, naar de boeken van Robert Graysmith camera 
Harris Savides montage Angus Wall geluid Richard Hymns 
muziek David Shire production design Donald Grahan Burt 
productie Ceán Chaffin, Brad Fischer, Mike Medavoy, Arnold 
Messer en James Vanderbilt distributie Warner Bros. duur 
158’ met Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., 
Anthony Edwards, Chloë Sevigny, Philip Baker Hall

The Zodiac Verenigde Staten 2005 regie Alexander Bulkley  
distributie Indies HE

Robert Graysmith, Zodiac. Berkley Books, New York 1986
Robert Graysmith, Zodiac Unmasked. Berkley Books,  
New York 2002
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Een van de sleutels tot het gedrag van Zodiac 
ligt in zijn vele verwijzingen naar films
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Het is nu drie maanden geleden dat ik het 
Binger Filmlab-semester afrondde in het 
gebouw aan de Nieuwezijdsvoorburgwal in 
Amsterdam. Op hetzelfde moment dat ik mijn 
diploma in ontvangst nam, belde mijn moeder 
op om te vragen of ik naar huis kon komen. 
Ze was op mijn negen maanden oude dochter-
tje aan het passen en dacht zelf iets verkeerds 
te hebben gegeten. Ik vond haar thuis bleek 
uitgestrekt op het bed naast mijn krijsende 
dochtertje. n Door de daaropvolgende ellen-
de – de ontdekking van een hersenbloeding 
in mijn moeders hoofd en de gevolgen daar-
van – vergat ik mijn diploma helemaal. Ik 
vond hem pas vorige week terug in de specia-
le Binger-tas die bij de gelegenheid was uitge-
reikt.
Toch is Binger een van de meest indrukwek-
kende werkervaringen in mijn leven geweest. 
Het begon een jaar geleden met Ido Abram, 
die ik nog kende van de CineMart van het 

International Film Festival Rotterdam. Hij 
vertelde me over zijn aanstelling als directeur 
van het Binger en vroeg me hoe ik het zou 
vinden om deel te nemen aan het volgende 
semester. Ik was toen hoogzwanger en bezig 
mijn tweede speelfilm Figner, the End of a 
Silent Century (2006) af te werken in Parijs.
Over het Binger had ik al eerder gehoord, 
maar vooral in negatieve zin. Dat het een Hol-
lywood-gerichte cursus was, waar je leerde 
hoe het moest. Een soort vervolg van de Film-
academie, voor als je nog langer wilde door-
studeren. Nou, ik had mijn portie wel gehad. 
Ik was zeventien toen ik naar de Filmacade-
mie ging. Het was voor mij een hopeloos vier-
jarenplan geweest, waarin ik langzaam was 
gaan begrijpen dat wat ik zocht niet eenvou-
dig kon worden onderwezen.

Supermarkt en utopie
Wat Ido Abram voorstelde was een gesloten 
gemeenschap waarbinnen op uiterst gecon-
centreerde wijze aan een scenarioproject kon 
worden gewerkt, terwijl je workshops kreeg 
aangeboden die je ‘net als in de supermarkt in 
je mandje kon doen’. Na vijf maanden had je 
dan een volledig scenario geschreven, waar-
mee je aan de slag kon.
Ik ging naar huis en dacht over alles na. Wat 
ik tot nu toe had gedaan. Wat ik had willen 

doen maar nog niet had gedaan. Mijn tweede 
speelfilm was bijna af en mijn eerste kindje 
bijna geboren. Twee zware dingen tegelijker-
tijd afmaken impliceerde een aankomende 
professionele leegte die nodig gevuld zou 
moeten worden. Was het niet interessant om 
nog eens filmonderwijs te volgen, nu ik ouder 
was en er misschien juist beter iets van kon 
leren? Ik droomde er een beetje over en ver-
gat het toen weer. Het dagelijkse leven geeft 
weinig ruimte voor dat soort plannen.
Maar enige tijd later spiegelde Ido Abram mij 
nog eens voor hoe bijzonder het voor mij zou 
zijn om na al die jaren van eenzaam worstelen 
anderen tegen te komen die precies zo bezig 
waren als ik. Wist ik wel dat ik niet de enige 
was? Goed, dat van het doorbreken van die 
eenzaamheid heeft het dan misschien gedaan. 
Ik stelde me voor dat het toch mogelijk zou 
moeten zijn om anderen tegen te komen die 
hetzelfde gevecht leverden. Een utopie. La 
cour des miracles (uit Victor Hugo’s Les misé-
rables), zoals mijn vriend later spottend zou 
zeggen als hij ons met zijn dertigen bij elkaar 
zag. En het moet gezegd worden: dertig film-
talenten bij elkaar is wel erg veel.

Tien dagen
De eerste dag zaten we in een grote kring. 
Het begon met een toespraak in het Engels – 

zoals verder alles in het Engels zou zijn – van 
artistiek directeur Marten Rabarts, waarin 
gesteld werd dat we vanaf nu het woord ‘stu-
dent’ niet meer mochten gebruiken. We 
waren geen students maar participants, het 
Binger was geen school maar een Filmlab, de 
docenten waren geen teachers maar tutors en 
we kregen geen lessons maar workshops. Deze 
aaneenschakeling van verboden bezorgden 
mij lichtelijk maagkrampen. Daarna werd 
iedereen gevraagd zich voor te stellen. Het 
was heel erg warm en de grote ventilatoren 
aan het plafond roerden de warme lucht door 
de zaal. Voor iemand als ik, die altijd moeite 
heeft gehad met grote groepen, waren de der-
tig intro’s achter elkaar meer dan ik kon ver-
werken.

De volgende dag bleef ik dan ook thuis. Ido 
Abram belde op en vroeg wat er aan de hand 
was.
‘Ziek’, zei ik.
Maar hij geloofde mij niet.
‘Ik weet niet of ik het nog doe’, gaf ik uitein-
delijk toe.
‘Je moet jezelf tien dagen geven’, zei hij. 
‘Tien dagen en dan vind je het leuk.’

Telkens wanneer ik in de vijf maanden die 
daarop volgden overal het land aan had en 

nergens meer in geloofde, was een bezoek aan 
Ido’s kantoor genoeg om de dingen weer in 
een positieve context te zien. Dan rookten we 
samen een verboden sigaretje en maakte hij 
me weer aan het lachen. Ik heb maar zelden 
een mens gezien die zijn eigen eerlijkheid zo 
constructief wist te gebruiken en zo’n vermo-
gen tot sociaal gedrag had, gepaard met een 
ongelofelijke gevoeligheid. Ik heb hem in al 
die tijd maar één keer uit zien vallen en dat 
was in een situatie waarin hij op onacceptabe-
le wijze geconfronteerd werd met het allerle-
lijkste gedrag.
Op zijn aandringen begaf ik mij dus de vol-
gende dag naar de Nieuwezijdsvoorburgwal. 
Het was warm en zweterig in het lokaaltje 
waar we nu om een langwerpige tafel bij 
elkaar zaten. n De Hongaars-Amerikaanse 
regisseur/scenarist Gyula Gazdag liet de der-
tig aanwezigen zichzelf en hun projecten 
opnieuw voorstellen. De een sprak te veel, de 
ander te weinig. Als snel kwam ik tot het 
besef dat we bijna allemaal besmet waren met 
de bekende filmmakerziekte die je oploopt 
door te veel jaren van vechten voor fonds-
geld, verkoopbaarheid, kijkcijfers en kassuc-
cessen.  
Bijna niemand durfde het eenvoudigweg te 
hebben over wat hem aan een project fasci-
neerde. Dat ging zo een week door. Gyula 

Gazdag luisterde aandachtig naar de dertig 
losgeslagen filmtalenten. Soms wel drie keer 
op een dag. Steeds opnieuw werd ons 
gevraagd om onszelf en ons project voor te 
stellen. Door deze marteltechniek toe te pas-
sen, werd langzamerhand iedereen moe en 
begon men de waarheid los te laten. Op dat 
moment waren ook de tien dagen voorbij en 
wilde ik niet meer weg.
Mijn dochtertje was inmiddels drie maanden 
oud en mijn moeder was naar Amsterdam ver-
huisd om op haar te passen, terwijl ik iedere 
dag naar het Filmlab ging. Tussen de middag 
kwamen ze dan met zijn tweetjes naar het 
Binger-gebouw, n zodat ik mijn dochtertje de 
borst kon geven. Ondertussen werd zij dan 
meertalig opgevoed door de dertig deelnemers 
uit alle delen van de wereld die haar van alle 
kanten kwamen bewonderen. Het was voor 
mij de eerste keer in mijn leven dat ik zo veel 
mensen tegenkwam die evenals ikzelf drieta-
lig waren opgevoed. Van haar kant heeft mijn 
dochtertje er een heleboel ooms en tantes aan 
overgehouden, die iedere week op duizenden 
kilometers afstand haar ontwikkeling nauw-
gezet volgen per internet.

Mijn project
Het advies dat ik uiteindelijk van Gyula Gaz-
dag kreeg was om eerst te begrijpen wat voor 

Van september 2006 tot febru-
ari 2007 volgde regisseur 

Nathalie Alonso Casale een 
semester aan het Amster-

damse Binger Filmlab. Een 
‘ontwikkelingscentrum’, dat 

internationale filmmakers 
ondersteunt bij hun projecten 
en werkwijze met behulp van 

collega-filmmakers, mentors 
en adviseurs. Voor Skrien 

brengt Alonso Casale verslag 
uit. ‘Van alle dertig filmtalen-
ten bleek ik de enige die een 

boek wilde verfilmen.’

Tien dagen 
en dan vind 

je het leuk

Binger Filmlab
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mij de noodzaak was om het verhaal te vertel-
len. Daarna zou ik volgens hem geen enkele 
moeite meer hebben om een scenario te 
schrijven. Ik besefte toen dat ik me die vraag 
nog nooit had gesteld, terwijl hij wel de 
essentie van iedere film bevat.
Van alle dertig filmtalenten bleek ik de enige 
te zijn die een boek wilde verfilmen. De ande-
re deelnemers hadden allemaal eigen verha-
len. Bij een boek is het niet zo dat iedereen 
hetzelfde leest. En dat geldt des te meer voor 
het werk van een schrijver als Gerard Reve, 
waarbij de lezer voor zichzelf een evenwicht 
mag zoeken tussen de flauwe humor, het 
sombere noodlottige van de dagelijksheid, het 
sadisme van de engelachtige onschuld en de 
uit nood geboren, meest gemene praktijken. 
Deze en meer elementen staan tegelijkertijd 
in een soort absolute verhouding tot elkaar 
die het bijna onmogelijk maakt er één weg te 
laten zonder het karakter van de vertelling 
aan te tasten.
Ik was al twaalf jaar bezig met een scenario 
gebaseerd op Gerard Reve’s Werther Nieland. 
Een vijftal jaren onder leiding van producent 
René Scholten, onder andere in samenwer-
king met scenarist Stan Lapinski. De novelle 
was in de loop der jaren zodanig aan verdui-
delijking onderhevig geweest dat het Revi-
aanse er in feite af was geraakt. Het project 

was daarom jarenlang blijven liggen.
Mijn eerste poging om de basisprincipes van 
de novelle op de andere deelnemers over te 
brengen was een totale mislukking. Vervuld 
met passie vertelde ik tijdens de ‘Tone, Genre 
& Style’-workshop van de Canadees-Ameri-
kaanse scenarist Ken Dancyger dat mijn elfja-
rige hoofdpersoon door middel van rituelen 
met dode dieren de onbegrijpelijke werkelijk-
heid tracht te bezweren. Hij wees mij erop dat 
ik misschien het verhaal van een toekomstige 
seriemoordenaar aan het vertellen was.
Het onbegrepen zijn bracht een verschrikke-
lijke woede bij mij teweeg, die werd verergerd 
omdat andere deelnemers dachten te helpen 
door hun bewondering te uiten voor het feit 
dat ik het verhaal van een crimineel in wor-
ding durfde te vertellen. Eigenlijk hoefde ik 
alleen maar te zorgen dat het psychologisch 
zou kloppen. Waarom werd hij tot die moord-
lustige driften gedreven? Misschien omdat hij 
homoseksueel was, maar daarin niet serieus 
werd genomen?
In de weken daarna herlas ik het boek en 
kwam ik tot de conclusie dat het probleem te 
wijten was aan het feit dat het boek in het 
Nederlands was. Niemand behalve ik kon het 
boek lezen. Alleen een goede vertaling naar 
het Engels zou dus kunnen bijdragen tot de 
basis van begrip die ik van de andere deelne-

mers nodig had om er samen aan te kunnen 
werken.

Scenario-ontwikkeling
Inmiddels was ons gevraagd om de projecten 
van de andere deelnemers in volgorde van 
waardering op een lijst te zetten. Op basis 
daarvan werden we in ingedeeld in groepjes 
van vijf. Eén keer in de maand kwamen die 
vijf een halve dag samen met een tutor om 
het gedane werk te bespreken. Het liefst had 
ik mijn groepje en mijn tutor (de Tsjechisch-
Amerikaanse scenarioschrijver Martin Daniel) 
voor de rest van mijn leven gehouden. In 
feite was dit het onderdeel waarbij je zowel 
het meest eenzaam als het meest omringd 
was. Er was dan wel een enorme discipline 
nodig om een maand lang thuis te werken, 
maar de wetenschap dat de groep het daarna 
zou lezen en er commentaar op zou geven sti-
muleerde mij enorm. Tot dan toe had ik alleen 
maar geschreven voor producenten en film-
fondscommissies. Geen mens had zich ooit in 
mijn schrijven als schrijver verdiept.
De Script Development Sessions duurden een 
halve dag en eiste de volledige aandacht en 
voorbereiding van de deelnemers. Iedereen 
had de laatste versie van het werk gelezen en 
zijn opmerkingen per e-mail aan de auteur 
doen toekomen. Daarna werd er tijdens de 

sessie gezocht naar oplossingen voor de pro-
blemen. Nooit heeft iemand geprobeerd me 
een oplossing op te dringen. De groep ver-
diepte zich voornamelijk in wat ik precies 
probeerde te vertellen en hoe ze me daarbij 
konden helpen.
Bij gebrek aan beter was ik uiteindelijk zelf 
tot vertalen overgegaan. De Nieuw-Zeelander 
Mick Rose nam de taak op zich om mijn ‘gere-
vianiseerde’ Engels in goede banen te leiden. 
Na twee maanden konden we eindelijk echt 
aan de slag met wat ik inmiddels zelf had ver-
teld en wat er in de originele novelle stond. 
De eerste reacties waren geweldig. Martin 
Daniel prees de dosis humor die in de novelle 
aanwezig was en moedigde mij aan die in het 
script vooral niet te verwaarlozen. Anderen 
werden verrast door de wereld van Reve, met 
zijn treurige natuurdetails die de gemoeds-
toestanden van de hoofdpersoon dicteren en 
een logische aanleiding geven tot zijn manier 
van handelen.

Andere projecten
Behalve je eigen project moest je ook dat van 
twee andere mensen volgen. Ik koos het Isra-
elische project Bena van Niv Klainer en Storm 
in a Cup van de Georgische Zaza Rusadze. 
Beide projecten stelden me een beetje teleur. 
Bena was eigenlijk al af toen we eraan begon-

nen te werken en de sessies waren dus een 
soort egostrelende bijeenkomsten waarbij 
iedere vorm van kritiek door de regisseur bij 
voorbaat werd afgewezen. n
Storm in a Cup had mij in het begin gechar-
meerd vanwege zijn onmogelijkheid. Zaza 
Rusadze wilde een film maken waarin vooral 
filosofie, kunst en muziek een beslissende rol 
zouden spelen in het metaforisch weergeven 
van iets dat leek op het systeem van de Sov-
jet-Unie. Maar Zaza toonde ons een reproduc-
tie van het schilderij Lavender Mist van Jack-
son Pollock, terwijl hij uitriep: ‘Dit is de struc-
tuur van mijn film!’ en verbood iedereen om 
op wat voor manier dan ook concreet te zijn 
over zijn project. Al gauw werd wat eerst 
charmant had geleken een concept waarin ik 
mij enigszins voelde opgesloten. Maar het vol-
gen van iemand anders’ project was wel een 
belangrijk onderdeel van het Filmlab. Het 
dwong mij ertoe om datgene wat ik zelf 
geleerd had voor iemand anders in praktijk 
om te zetten.

Kerst en een nieuw jaar
De feestdagen bracht ik schrijvend door in 
Parijs. Het nieuwe jaar was mijn deadline voor 
de eerste volledige versie van het scenario die 
in een laatste Script Development Session zou 
worden besproken.

Daarna werden regisseurs van buitenaf uitge-
nodigd om enkele scènes uit de scenario’s met 
echte acteurs te komen regisseren. Martin 
Koolhoven kreeg Werther Nieland toegewezen 
en vertrouwde mij in een tweegesprek toe er 
eigenlijk niets mee te kunnen. En ergens was 
dat een geruststellende gedachte. Tenslotte 
wil ik mijn scenario liever zelf regisseren.
Een interessante workshop was die van Ate de 
Jong. n Hij liet de acteurs de scènes uit een 
Indiaas script op tien verschillende manieren 
spelen, waardoor de mogelijke verschillende 
interpretaties van de scènes zichtbaar werden 
gemaakt.
Eind januari vroeg Gertjan Zuilhof van het 
Rottterdamse filmfestival mij om tijdens het 
festival een ‘Script on Stage’ te komen doen. 
Ik verzamelde de mensen uit mijn groep en 
we verdeelden de rollen uit het scenario van 
Werther Nieland. Een kleine mise-en-scène 
was genoeg om de voordracht van het script 
succesvol te laten verlopen. n Er werd 
gesproken over een mogelijke nieuwe trend. 
Andere Filmlab-deelnemers wilden ook een 
‘Script on Stage’.
De laatste maand was een afscheidsmaand. Ik 
wist dat ik sommige mensen nooit meer zou 
zien. Ik droomde alweer over een volgend 
Filmlab. Het dagelijkse leven geeft weinig 
ruimte voor dat soort plannen.  n

‘Het liefst had ik mijn 
groepje en mijn tutor voor 
de rest van mijn leven 
gehouden’
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        het Cinema Regained-programma van 
het afgelopen International Film Festival 
Rotterdam was Perry Henzells No Place Like 
Home een van de meest bijzondere aanwin-
sten. Niet, zoals het merendeel van het pro-
gramma, een onderbelichte of vergeten klas-
sieker of een nieuwe film die zich richt op 
het verleden, maar letterlijk ‘herwonnen 
cinema’.
Midden jaren zeventig werd de film gescho-
ten als opvolger van Henzells The Harder 
They Come (1972), maar het ruwe materiaal 
raakte door verscheidene tegenslagen zoek. 
Recent werd het materiaal teruggevonden en 
maakte Henzell de film met enig nieuw 
beeldmateriaal eindelijk af. Het was pas zijn 
tweede, maar ook zijn laatste film; Henzell 
overleed een dag voor de première in zijn 
thuisland Jamaica.
Het onderwerp van Henzells films was Jamai-
ca. Hoewel het eiland vaak te zien is in films, 
zijn die zelden Jamaicaans. Filmwetenschap-
per Emiel Martens doet onderzoek naar de 
inheemse cinema van Jamaica en zag Hen-
zells No Place Like Home voor het eerst in 
Rotterdam. Na afloop van de vertoning 
noemt hij de film binnen de Jamaicaanse 
cinema zowel een uitzondering als een inspi-
rerend voorbeeld.
Henzells The Harder They Come had bij zijn 
uitbreng in 1972 in Jamaica veel succes. De 
film sprak de Jamaicanen aan met zijn poli-
tiek bewuste thema’s (onderdrukking, globa-
lisering, racisme) en bleek vervolgens ook 
internationaal aan te slaan. De gelijknamige 
titelsong van reggaezanger en hoofdrolspeler 
Jimmy Cliff werd een internationale hit en 
introduceerde, samen met de film, de begrip-
pen ‘rastafari’ en ‘reggae’ in Noord-Amerika 
en Europa. No Place Like Home, waarin een 
blanke zakenvrouw uit New York Jamaica 
leert kennen tijdens de opnames van een 
zeepreclame, sluit naadloos aan op de klas-
sieker. Ook al is de film wat minder agressief 
van toon – minder geweld en meer van reg-
gae doordrenkte observaties van het dage-
lijkse leven – het sociale commentaar volgt 
dezelfde thema’s. Henzell is hiermee niet 
alleen de grondlegger van de Jamaicaanse 
film, maar ook degene die nu, vijfendertig 
jaar later, weer enige ruchtbaarheid creëert 
voor deze nationale cinema, ook al is deze 
beperkt gebleven tot het festivalcircuit. Tus-
sen de releases van Henzells twee films zijn 
er buiten Jamaica nauwelijks Jamaicaanse 
films te zien geweest. Met zo weinig interna-
tionale erkenning kan men zich afvragen wat 
er zich in de tussentijd in Jamaica afspeelde. 
Is de Jamaicaanse cinema volledig naar bin-
nen gericht? Ontbreekt het aan kwaliteit? Is 

er eigenlijk wel sprake van een Jamaicaanse 
cinema en zo ja, hoe valt deze nationale 
cinema dan te definiëren?

NATIONALE CINEMA
Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden 
woonde Martens enige tijd op Jamaica, waar 
hij alle kopstukken uit de Jamaicaanse film-
industrie interviewde – inclusief Henzell, 
vlak voor zijn dood. Momenteel schrijft Mar-
tens hierover zijn proefschrift bij Mediastu-
dies aan de Universiteit van Amsterdam. 
Hebben wij volgens hem een verkeerd beeld 
van de Jamaicaanse cinema? Martens: ‘Ik zou 
haast zeggen dat er geen beeld is. De Jamai-
caanse films zijn op de internationale markt 
zo marginaal dat ze niet opvallen. De meeste 
meer kunstzinnige films halen ook de inter-
nationale filmhuizen niet. One Love (een 
Noors/Brits/Jamaicaanse coproductie van 
Rick Elgood en Don Letts, 2003) was de eer-
ste film die hier gewoon in de videotheek te 
krijgen was, de rest is niet of amper te vin-
den. Mensen zullen bij Jamaica daarom eer-
der denken aan Hollywood-films als Amistad 
(Steven Spielberg, 1997), Cool Runnings (Jon 
Turteltaub, 1993) of How Stella Got Her 
Groove Back (Kevin Rodney Sullivan, 1998).’
Martens zet de Jamaicaanse cinema liever in 
een breder perspectief, als onderdeel van de 
Caribische cinema. ‘Het woord cinema impli-
ceert een industrie; die is er eigenlijk niet. 
Jamaicaanse cinema, of Caribische cinema, 
wordt dan ook vaak meer gezien als ideologi-
sche stroming, zoals derdewereldcinema, 

Latijns-Amerikaanse cinema of African-Ame-
rican cinema. Het probleem van deze visie is, 
dat er weinig beweging in de stroming zit, 
omdat er in het hele gebied weinig films 
worden gemaakt. En de films die wel ver-
schijnen passen eigenlijk niet goed binnen 

deze ge-dachte, omdat het juist actiefilms 
zijn, imitaties van de Afro-Amerikaanse 
gangstercultuur.’
Na Henzells The Harder They Come volgde vol-
gens Martens een omslag van politiek engage-
ment naar een meer op winst gerichte cinema 
voor een groot publiek. Deze omslag was ove-
rigens niet direct te merken. ‘Als je naar de 
Jamaicaanse filmgeschiedenis kijkt, kan je 
eigenlijk alleen maar spreken van incidenten. 
Als iemand eens een keer een koffer met geld 
had, dan werd er een film gemaakt. Eén film-
maker heeft een keer het verhaal geschreven 
voor The Full Monty (Peter Cattaneo, 1997) en 
heeft daarmee kapitaal opgebouwd en daar 
financiert hij alles van. Of een hoteleigenares-
se, die wilde gewoon een film over haar eigen 
leven zien en heeft een filmmaker aange-
klampt. Een van de mooiste Jamaicaanse films 
qua cinematografie, One Love, wist geld bin-
nen te slepen vanuit Engeland en Noorwegen, 
mede omdat de regisseur zelf Brits is. Deze 
regisseur financiert zichzelf deels, net als de 
jonge filmmakers, door muziekvideo’s te 
maken. Voor The Harder They Come was het 
Chris Blackwell, van het Britse Island Records, 
die erachter zat.’
Blackwell wordt met zijn Island Records al 
snel de machtigste figuur in de Jamaicaanse 
filmindustrie. Hij is ook een van de redenen 
voor de uiteindelijke omslag van inhoud naar 
puur vermaak. Vroege successen als The Har-
der They Come en Countryman (Dickie Jobson, 
1982) tot de modernere, op digitale video 
gedraaide films als Dancehall Queen (Rick 

Elgood en Don Letts, 1997) en Third World Cop 
(Chris Browne, 1999) kwamen allemaal tot 
stand met Island Records’ geld. Via dit bedrijf 
lijkt de invloed van de vroegere heerser uit 
Jamaica’s koloniaal verleden, Engeland, nog 
altijd groot. ‘Het British Film Institute geeft 
Jamaicaanse filmmakers ook nog wel eens 
geld en door het koloniale verleden zijn er 
natuurlijk veel Jamaicanen in Engeland. Deze 
zamelen dan geld in, omdat zij de verhalen 
uit Jamaica willen zien. Als je het zo bekijkt 
kan je wel zeggen dat er eigenlijk nooit een 
puur Jamaicaanse productie is geweest.’ Met 
Brits geld gemaakt of niet, Dancehall Queen 
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gevallenHet doek is

Cinema de la Monnaie & Cinema Palace, 1912
Een stukje Singel, bekend van de Bloemenmarkt, en de Munttoren. Aan de kade worden grote zakken 
gelost, verder gebeurt er weinig. Wie wat wil beleven, moet precies aan de andere kant zijn, aan de 
voorkant van de grote panden. Want de entrees van de Cinema Palace (het grote gebouw links) en de 
Cinema de la Monnaie met taverne (het rode gebouw ernaast) bevinden zich in de Kalverstraat. Wie 
zijn neus op de kaart drukt, kan de naam van de laatste bovenaan de gevel lezen. De ingang van het 
theater dat eind november 1912 zijn deuren opende, is behoorlijk, met een grote timpaan, waarvan de 
achterkant duidelijk te zien is boven de achtergevel van de Palace. Het gebouw is ontworpen door J.F. 
Staal, later verantwoordelijk voor de verbouwing van het Desmet theater, en vele andere gebouwen in 
Amsterdam.
In 1914 krijgt de Cinema de la Monnaie in handen van Jean Desmet een nieuwe naam, ‘De Munt’. Van 
binnen is er ook minder grandeur. Grootse films vertoont Desmet uitsluitend ernaast, in de Palace, 
waar hij vanaf de opening in december 1912 al directeur van is. Desmet bezit meerdere panden in het 
blok en hoopt er ooit een groot zalencomplex van te maken, maar zo ver komt het niet. De Munt wordt 
in 1916 alweer overgenomen. Het sluit in 1949, om na een grondige verbouwing opnieuw te openen 
als de Plaza. De tempelvormige gevel blijft tot in de jaren zeventig overeind. Niet iedereen zal zich die 
nog voor de geest kunnen halen, maar die van de Palace wellicht wel. Na een grondige verbouwing 
door het Tuschinski-concern heet het vanaf 16 april 1927 de Roxy. De kledingzaak die er sinds 1983 
zit, heeft pas onlangs de karakteristieke voorgevel onherkenbaar gemaakt. De achtergevel is, na de 
brand in de gelijknamige discotheek van enkele jaren geleden, verdwenen en vervangen door een 
deel van winkelcentrum Kalvertoren.
Roloff de Jeu

Dit is de vijfde aflevering van een serie ansichtkaarten met oude bioscopen uit de collectie van de auteur.
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en Third World Cop deden het goed bij het 
Jamaicaanse publiek. ‘Dat waren de eerste 
twee films die boven het succes van The Har-
der They Come uitkwamen qua bezoekersaan-
tallen. Daar dan, internationaal is The Harder 
They Come nog steeds de grootste hit.’ Maar 
de grootste hit van wat, dat blijft de vraag.

ACADEMISCHE CONSTRUCTIE
Terug naar het begrip ‘nationale cinema’. Mar-
tens wil er het liefst vanaf: ‘Je kunt kijken 
naar de productie: wie financiert het, wie 
heeft het eigenlijk in handen? Of je kijkt naar 
de inhoud, naar de vorm: is het een ‘Jamai-
caans verhaal’? En wie werkt erin mee; als de 
regisseur en de acteurs Jamaicaans zijn, dan 
wordt de film vaak wel als Jamaicaans gezien.’ 
Zo wordt de Jamaicaanse cinema ineens een 
stuk groter: ‘Een deel van de Britse cinema is 
ook Jamaicaans. Een deel van de Canadese 
cinema is ook Jamaicaans (beide landen heb-
ben grote groepen Jamaicaanse immigranten; 
RG). Door de diaspora is het allemaal zo trans-
nationaal. Babymother (Julian Henrique, 
1998) is een film van een Brits-Jamaicaanse 

filmmaker over een Jamaicaanse wijk in Lon-
den. Dat noem ik ook gewoon een Jamaicaan-
se film, en tegelijkertijd ook een Britse film. 
Die nationale contexten, die kunnen eigenlijk 
niet meer, zeker omdat er meer Jamaicanen 
buiten dan binnen Jamaica wonen. Je moet 
het hele concept van Jamaicaanse cinema veel 
wijder zien en dan zie je dat er eigenlijk best 
veel films geproduceerd worden door Jamaica-
nen in het algemeen. Of door Caribische men-
sen in het algemeen. Het begrip ‘nationale 
cinema’ gaat eigenlijk niet meer op, ook niet 
voor de Nederlandse cinema. Toch gaan de 
meeste discussies rondom de term Jamaicaan-
se cinema over de inhoud; of er in een film 
wel een Jamaican worldview zit. Maar ja, wat 
is dat? Het gaat uit van een essentialistische 
nationale identiteit die er eigenlijk niet is; het 
is een idee, een constructie.’
Dit blijkt ook te gelden voor de eerder 
genoemde term ‘Caribische cinema’ als bind-
middel om lastig op zich te bespreken landen 
bij elkaar te pakken. Binnen deze cinema pas-
sen naast Jamaica de voornamelijk Engelstali-
ge Cariben als Trinidad, Barbados, St. Lucia 
en, in mindere mate, Cuba. ‘Het is vooral een 
theoretische, een academische constructie. De 
intellectuelen willen het op deze manier naar 
voren brengen, dat de films passen in andere, 
vergelijkbare filmproducties zoals Latijns-
Amerikaanse cinema. De vraag is of dat eigen-

lijk wel zo is. De oude garde filmmakers had 
gewoon nooit films uit deze tradities gezien. 
In de jaren zeventig maakten ze wel politiek 
geëngageerde films, maar in de jaren tachtig 
en zeker in de jaren negentig draaide het om 
commercie.’ Filmmakers uit deze stroming 
vormen in ieder geval geen blok: ‘Dan vraag je 
of ze de Caribische film als beweging zien en 
of ze zich hierdoor laten beïnvloeden en dan 
hebben ze eigenlijk nog nooit een Caribische 
film gezien.’

NIEUWE GARDE
Toch lijkt hier langzaamaan verandering in te 
komen. Een jonge groep Jamaicaanse filmma-
kers genoot zijn opleiding op Amerikaanse 
filmacademies, zag daar een grotere variëteit 

aan films dan ze in eigen land hadden kun-
nen zien en is nu terug om hun kennis om te 
zetten in Jamaicaanse films. Henzells No 
Place Like Home ging in Jamaica in première 
op het door deze groep filmmakers opgezette 
Flashpoint Film Festival. Op dit festival zijn 
naast Jamaicaanse producties ook andere 
Caribische titels te zien, evenals moeilijker te 
lokaliseren diasporafilms. Deze groep filmma-
kers wil engagement terugzien in de Jamai-
caanse film en streeft naar een ongekende 
productie van zes films per jaar. Of dat realis-
tisch is, blijft voorlopig onduidelijk.
Naast Island Records’ grip op de productie 
bestaat er aan de vertoning- en distributie-
kant een monopolie van Palace Entertain-
ment. Dit bedrijf bezit alle zalen op Jamaica 
en heeft opvallend veel invloed. ‘Ik heb met 
de eigenaar gesproken, Douglas Graham, en 
hij zegt dat hij alles wel wil zien maar als hij 
het kwalitatief niet goed vindt dan vertoont 
hij het niet. Hij leest ook wel scenario’s door. 
Op die manier heeft hij ook controle over de 
productie. En als een film het niet goed doet 
in de bioscoop haalt hij ze eruit. Ze worden 
niet beschermd omdat het Jamaicaanse films 
zijn; hier zouden films met tegenvallende 
bezoekersaantallen nog iets langer draaien 
omdat het Nederlandse producties zijn.’
Niettemin verwacht Martens veel van deze 
groep nieuwe jonge filmmakers, ook al maak-
ten ze tot nu toe voornamelijk romantische 
komedies. De uiteindelijke release van Hen-
zells No Place Like Home lijkt een keerpunt 
voor de Jamaicaanse cinema. ‘De jonge film-
makers noemen Perry Henzell hun held. Het 
is de eerste filmmaker die de inspanning vol-
bracht om een Jamaicaanse film te maken en 
die politieke, sociaal geëngageerde films 
maakte. Ik denk dat ze enorm blij waren dat 
ze de film op het Flashpoint Film Festival 
konden vertonen.’
‘Het tragische is dat Henzell een dag voor de 
vertoning overleed. Het festival werd meteen 
een eerbetoon aan Henzell en dit heeft ook 
wel het een en ander in gang gezet.’ No Place 
Like Home mag dan oorspronkelijk uit de 
jaren zeventig komen, Henzells herwonnen 
film blijkt nog altijd toonaangevend. De film 
kan de inspiratie vormen voor een nieuwe 
Jamaicaanse of Caribische cinema, verenigd 
in vorm en, belangrijker nog, inhoud. ‘Vooral 
doordat hij laat zien dat het kan, zo’n film 
maken, en dat het succesvol kan zijn.’ n

Voor meer informatie over het Flashpoint Film Festival:  
www.flashpointfestival.com. 
The Harder They Come is door Revolver Entertainment 
onlangs opnieuw uitgebracht op dvd, met veel extra's.
Te bestellen via www.revolvergroup.com.

‘ JE KAN WEL ZEGGEN 
DAT ER EIGENLIJK NOOIT 
EEN PUUR JAMAICAANSE 
PRODUCTIE IS GEWEEST’No Place Like Home



28 Skrien juni/juli 2007 juni/juli 2007 Skrien 29

Een zonnig terras, aan de rand van het hotel-
zwembad. Begin april, het Buenos Aires Fes-
tival de Cine Independiente, Bafici, is net 
begonnen. Ilse Hughan is terug in de stad 
waar zij sinds 2003 zo’n zes maanden per jaar 
woont. Net als in Amsterdam is ze hier thuis. 
Met een enthousiast ‘Hola!’ en een Argen-
tijnse kus op de wang begroet ze vrienden en 
bekenden. In de loop van het festival worden 
dat er steeds meer. Samen met Violeta Bava, 
die ook programmacoördinator is van het 
Bafici, is zij directeur van de coproductie-
markt BAL, waar Latijns-Amerikaanse film-
makers de kans krijgen hun projecten te pre-
senteren aan potentiële partners in de film-
industrie. Maar wat sommige van haar 
gesprekspartners verder tot de verbeelding 
spreekt, is dat zij in de selectiecommissie zit 
van het Hubert Bals Fonds (HBF), het fonds 
van het Rotterdamse filmfestival dat filmma-
kers uit ontwikkelingslanden ondersteunt. 
Van de ruim zeshonderd filmprojecten die 
het HBF de afgelopen twintig jaar heeft 
gesteund, kwamen er ruim honderd uit 
Latijns-Amerika, waarvan zo’n veertig uit 
Argentinië. Zo’n gek idee is het dus niet dat 
filmmakers bij haar hun kansen peilen of 
hopen via een gesprek alvast een voorsprong 
te kunnen nemen op andere gegadigden.

Grootvader
Het werk voor het HBF, dat Hughan sinds 
1992 doet, houdt in dat zij samen met colle-
ga-commissieleden tweemaal per jaar een 
paar honderd projecten leest. Voor wat haar 
hoofdbezigheden betreft begint Hughan 
gemiddeld elke zeven jaar met iets nieuws, al 
heeft haar leven altijd in het teken gestaan 
van film. ‘Mijn grootvader was bioscooppio-
nier Jean Desmet uit Brussel, die met een 
kermistent door Nederland en België reisde 
en in die tent zijn films liet zien. Later richt-
ten zijn broers en hij de eerste vaste biosco-
pen op. Een daarvan was Parisien aan de 
Amsterdamse Nieuwendijk, die mijn moeder 
later beheerde en waarvan ik het interieur 
begin jaren negentig naar het Filmmuseum 
verhuisde. Als kind was ik vaker daar dan 

thuis. Op een eigen krukje in de cabine keek 
ik naar alle films.’
‘Aan de Filmacademie werd ik niet toegela-
ten, maar ik beschouw alles wat ik tot nog 
toe gedaan heb als een filmacademie in de 
praktijk. Goed kijken leerde ik toen ik in de 
jaren tachtig begon als een van de eerste 
opgeleide filmondertitelaars in Nederland. En 
als productieassistent ontdekte ik hoe het er 
op filmsets aan toe gaat. Heel hectisch, een 
sociale snelkookpan, waar niet iedereen 
tegen kan. Maar ik vond het fantastisch.’ Na 
samen met Rieks Hadders een aantal jaren op 
de distributieafdeling van het Filmmuseum te 
hebben gewerkt, zette ze in 1992 onder de 
bedrijfsnaam van haar grootvader, Fortuna 
Films, een sales agency op, gericht op de 
internationale verkoop van documentaires. 
En in 2000 kwam ze voor het eerst naar 
Argentinië.

‘Dat was heel onverwachts’, vervolgt ze. ‘Aan 
het einde van een HBF-vergadering werd 
gevraagd wie er zin had om de volgende 
week naar Patagonië te gaan. Vanuit Argenti-
nië was het verzoek binnengekomen of 
iemand van het HBF een bijdrage kon leveren 
aan een workshop voor jonge Latijns-Ameri-
kaanse filmmakers over ‘pitchen’, het aan de 
man brengen van een filmproject. Dat paste 
precies bij wat het HBF wil: filmmakers een 
steuntje in de rug geven en hen stimuleren 
vooral zelf te zorgen voor verdere financie-
ring. Voordat ik er erg in had stak ik mijn 
hand op. Een week later zat ik inderdaad in 
Patagonië.’ De workshop werd zo’n succes, 
dat hij dit jaar voor de zesde keer is georga-
niseerd, door de stichting TyPA, waarvan 
Hughan een van de twee bestuurders is.

Buenos Aires
Maar dat kon zij in 2000 nog niet weten. ‘Ik 
dacht dat dit enige keer zou zijn dat ik in 
Argentinië was, dus plakte ik er een weekje 
Buenos Aires aan vast. Maar ik viel als een 
blok voor die stad. Ik was daarom blij dat ik 
vervolgens een paar keer de kans kreeg om 
opnieuw naar Buenos Aires te gaan: Quintín, 
de toenmalige directeur van het Bafici, vroeg 
me voor de jury voor de sectie korte films 
van Bafici 2001, eind dat jaar waren er weer 
pitching-workshops en in 2002 kwam het 
verzoek om, naar voorbeeld van de Rotter-
damse Cinemart, een coproductiemarkt voor 
Latijns-Amerikaanse filmmakers op te zetten, 
wat dus het latere BAL werd (Buenos Aires 
Laboratory).’
‘Dat laatste was aanvankelijk niet eenvou-
dig’, vertelt ze. ‘Argentinië is voor iedereen 
ver weg, de (festival)agenda’s van de mensen 
van de industry zitten altijd boordevol en het 
Bafici kan voor deze gasten geen reiskosten 

betalen. We hebben dus ontzettend veel 
moeten praten. Het eerste jaar hadden we 
acht industry-deelnemers, dit jaar waren het 
er dertig. Inmiddels staat het dus. Filmma-
kers zijn enthousiast omdat het een unieke 
kans is hun projecten te presenteren. Maar 
wat vooral telt, is dat wij als een soort kwali-
teitszeef fungeren en de potentiële copro-
ductiepartners hier kunnen kiezen uit de 
beste projecten die op dit moment in Latijns-
Amerika in de ontwikkelingsfase verkeren.’

Boerderij
Ondertussen begint Hughans werk zich van 
de zijlijn van de filmwereld te verschuiven 
naar het midden. In 2004 werkte zij als 
coproducent mee aan de tweede film van 
Argentijn Lisandro Alonso, Los muertos. ‘Het 
idee dat ik dat zou doen ontstond geleidelijk. 
Ik had Lisandro leren kennen bij de pitching-
workshops en zijn nieuwe project vond ik 
interessant. Zijn script telde maar vieren-

twintig pagina’s en de producenten met wie 
hij op dat moment werkte wilden meer. Toen 
hij na afloop besloot om naar de boerderij 
van zijn ouders te gaan, in de provincie La 
Pampa, vroeg hij of ik meeging. Ik stelde 
voor dat hij in plaats van te schrijven alvast 
een paar scènes zou filmen. Dat werkte. Toen 
besloten we verder samen te werken.’
Het werd een succes: de film kwam er en 
werd geselecteerd voor het filmfestival van 

Cannes. ‘Dat maakte de weg vrij om verder te 
gaan. Ook voor Fantasma (2006), Lisandro’s 
volgende film, werkten we samen. Toch is 
het altijd weer spannend of het gaat lukken. 
Het gebeurt niet vaak dat je voor het filmen 
al het hele budget rond hebt. Ze zijn er hier 
gemakkelijker in om maar alvast te beginnen 
met het beetje dat je hebt en veel te improvi-
seren. En als je erin gelooft, stop je er zelf 
ook geld in, met het risico dat je dat er nooit 
uithaalt. Dat risico was er gelukkig niet voor 
Hamaca Paraguaya, de debuutfilm van de 
Paraguayaanse regisseuse Paz Encina, de 
derde film die ik coproduceerde. Daar speelde 
een ander probleem. Er worden vrijwel geen 
films gemaakt in Paraguay – dit was de eerste 

in meer dan dertig jaar – en dus is er geen 
enkele infrastructuur voor een filmproductie. 
Paz wilde uiteraard per se in Paraguay zelf 
filmen, op het platteland. Alles moest uit 
Buenos Aires worden aangesleept en weer 
teruggestuurd, organisatorisch behoorlijk 
ingewikkeld. Maar het ging allemaal geweldig 
en er is wat mij betreft een heel bijzondere 
film uitgekomen.’

Verrassing
En net als Fantasma werd Hamaca Paraguay 
geselecteerd voor Cannes 2006. ‘Dat was 
opnieuw een verrassing, heel leuk. Cannes is 
heel gesloten, maar als je geselecteerd bent 
dan gaan alle deuren opeens voor je open.’ 
Ter plaatse althans, weet ze nu. Een uitnodi-
ging van de Franse regisseur Philippe Gran-
drieux (Sombre, 1998; La vie nouvelle, 2002) 
om zijn derde film te coproduceren moest zij 
uiteindelijk afslaan, omdat het Nederlands 
Fonds voor de Film haar subsidieaanvraag 
niet in behandeling wilde nemen. De reden: 
het fonds steunt alleen producenten die 
voorafgaand aan de aanvraag minstens een 
jaar aaneengesloten in Nederland gevestigd 
zijn geweest en die het produceren van films 
als hoofdactiviteit hebben. ‘Dat ik al drie 
films buiten Nederland heb gecoproduceerd 
speelt blijkbaar geen rol.’ Ze kan er niet over 
uit. ‘Hoe leg je dat uit aan Grandrieux of aan 
Argentijnen? Iedereen gaat ervan uit dat 
Nederland er trots op is dat drie van mijn 
films voor Cannes zijn geselecteerd. Door 

deze manier van werken plaatst Nederland 
zich buiten de internationale filmwereld. 
Jammer, dat internationale producties zo aan 
Nederland voorbijgaan en Nederlandse facili-
taire bedrijven opdrachten mislopen.’ 
Ondertussen is Hughan druk bezig met de 
voorbereidingen van Alonso’s vierde film, 
Liverpool. In juli en augustus worden daar-
voor in winters Patagonië de opnamen 
gemaakt. Voordat ze afreist naar Cannes, pro-
beert Hughan bovendien nog wat meer in 
Buenos Aires thuis te raken en heeft ze haar 
zoveelste tangoles gehad. ‘Als het aan het 
Filmfonds ligt, dan blijf ik voorlopig alleen 
films maken vanuit Argentinië. Jammer, 
maar een ramp is dat nu ook weer niet!’n

De Nederlandse producent Ilse Hughan vanuit Buenos Aires

‘Nederland plaatst zich 
                         buiten de
                         internationale  filmwereld’

Latijns-Amerikaanse filmmakers zien Ilse Hughan als degene die 
ervoor kan zorgen dat hun film gefinancierd en dus gedraaid kan 
geworden. Maar terwijl zij inderdaad een enkeling de filmwereld 

binnenloodst, houdt het Nederlands Fonds voor de Film de deur voor 
haar gesloten. ‘Hoe leg je dat uit aan Grandrieux?’  Anke Welten

‘ Iedereen gaat ervan uit dat Nederland trots is dat drie van 
mijn films voor Cannes zijn geselecteerd’

‘Als kind was ik vaker in 
Parisien dan thuis. Op een 

eigen krukje in de cabine 
keek ik naar alle films’

Ilse Hughan

Parisien
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‘De kwaliteit van het laboratorium waar ik 
mijn films laat ontwikkelen gaat achteruit. 
Het is steeds moeilijker om goede prints te 
krijgen, omdat er minder 16mm-films worden 
gemaakt. Ook de projectie in bioscopen is 
niet meer wat het geweest is. Verouderde 
apparatuur wordt niet meer vervangen en 
projectoren worden slecht schoongehouden. 
Dat maakt mijn leven ellendig.’
Zijn hele carrière draait James Benning 
(1942) al op 16mm, het favoriete formaat van 
veel experimentele filmmakers. Hij maakte 
zijn eerste (kort)film Did You Ever Hear That 
Cricket Sound? in 1971 en heeft sindsdien 
een oeuvre opgebouwd van zo’n veertig korte 
en lange films. Maar nu staat de 16mm-film 
op het punt te verdwijnen.
Niet het negatiefmateriaal, zoals dat gemaakt 
wordt door firma’s als Kodak en Fuji. Dat 
blijft nog wel even bestaan omdat ook televi-
siemakers het gebruiken. ‘Het probleem zit 
’m in de laboratoria in Californië waar ik mijn 
negatieven laat ontwikkelen’, zegt Benning 
mismoedig. ‘Voor grote 35mm-opdrachten 
maken ze duizenden prints, waarmee ze veel 
geld verdienen. Mijn werk levert weinig op 
en wordt daarom niet aan de beste technici 
gegeven. Een ander probleem is dat de labo-
ratoria 16mm niet meer op 16mm printen, 
maar op een 35mm-film die ze vervolgens 
splitsen. Zo kunnen ze dezelfde machines 
gebruiken, maar soms levert dat vreemde uit-
glijders op in het beeld.’

Links
Met zijn grijze haren en versleten houthak-
kershemd lijkt Benning wel een oude hippie. 
Zijn ideeën zijn uitgesproken links, zeker naar 

Amerikaanse standaarden. Zo noemt hij zijn 
film Ten Skies (2004), vertoond op het afgelo-
pen filmfestival van Rotterdam, een pleidooi 
voor vrede en een statement tegen de oorlog 
in Irak. Regelmatig neemt hij het woord 
‘systeem’ in de mond, om aan te geven dat hij 
daar nooit bij heeft willen horen.
Desalniettemin overweegt hij nu over te 
stappen op de dominante beelddrager van de 
toekomst, de digitale camera. ‘Ik ben op dit 
moment twee films aan het voltooien en ik 
ontvang slechte print na slechte print. Daar-

om denk ik dat ik hierna overga op high defi-
nition. Dat is betaalbaar en hoewel het digi-
tale beeld niet zo goed oogt als film, ziet het 
er nog altijd beter uit dan een slecht gepro-
jecteerde 16mm-film. Ik kan me ertegen blij-
ven verzetten, maar dat heeft weinig zin 
vrees ik.’
Benning koos in de jaren zeventig voor 
16mm omdat hij goedkoop films wilde 
maken. ‘35mm was geen optie, zelfs al had ik 
het geld bij elkaar kunnen brengen. En het 
klinkt misschien een beetje snobistisch, maar 
ik wilde niet verbonden raken met de 35mm-

filmindustrie van Hollywood.’ Als esthetisch 
argument voert hij aan dat zijn films er op 
35mm of 70mm weliswaar spectaculair, maar 
ook te glossy uit zouden zien. ‘Bijna zoals de 
foto’s in een koffietafelboek.’
Zijn eerste films draaide de regisseur met een 
kleine Bolex, in zijn woorden indertijd de 
camera van de avant-garde. ‘Hij is goed te 
dragen, dat is handig als je op veel plekken 
wilt filmen. Maar de shots die je kunt draaien 
duren maximaal een minuut. Toen ik langere 
shots wilde gaan maken, verruilde ik hem 
daarom voor een elektronische Bolex.’

Verstrijken
Het verstrijken van tijd speelt in zijn werk 
een belangrijke rol. Benning, die wiskunde 
studeerde, gebruikt tijd vaak met mathema-
tische precisie. Zo bestaat Ten Skies uit tien 
shots van tien minuten van de luchten boven 
zijn woonplaats Val Verde in Californië. Het-
zelfde procédé paste hij toe in 13 Lakes, der-
tien shots van tien minuten, gevuld met vijf-
tig procent landschap, vijftig procent lucht. 
‘Het gaat me in mijn films om de relatie tus-
sen tijd en ruimte’, vertelt de Amerikaan. ‘De 
laatste is een functie van de eerste: tijd beïn-
vloedt de manier waarop we de ruimte waar-
nemen. In 13 Lakes en Ten Skies film ik een 
omgeving gedurende een periode van tien 
minuten. In die tijd verandert je idee van 
plaats volledig, doordat de omgeving con-
stant in beweging is.’
In Ten Skies doet Benning een poging de lucht 
tot in detail te observeren en te bestuderen. 
De camera staat stil, waardoor de nadruk 
komt te liggen op wat er binnen het kader 
gebeurt. Grote wolkenpartijen zien we lang-
zaam van vorm en kleur veranderen. ‘Ik was 
geïnteresseerd in de dramatiek van de lucht, 
de vloeibaarheid van de wolken’, zegt hij. ‘De 
camera beweegt niet, omdat ik wilde dat 
alleen de lucht zou bewegen. Een beetje het 
idee van een bewegend schilderij. Soms is de 
beweging erg plotseling, soms erg dramatisch 
en soms bijna narratief. Net alsof er een 
begin, midden en eind in een shot zitten.’

‘Voor mij was het net zo belangrijk wat er bui-
ten het kader gebeurde als erbinnen. Ik was 
geïnteresseerd in de manier waarop de lucht 
verandert als reactie op het landschap eron-
der. Daaraan paste ik de geluidsband aan. Als 
je naar een lucht kijkt die het product is van 
een bosbrand, kun je de helikopters horen die 
het vuur blussen. Op het moment dat de 
zwarte rook dan eindelijk het kader binnen-

komt, kun je zien dat het water op het vuur 
de lucht verandert. Er is een verband tussen 
wat er in het landschap gebeurt en de lucht. 
De lucht is een functie van het landschap.’

Uitdaging
Hoewel het noodgedwongen is, noemt Ben-
ning digitaal filmen een uitdaging. Hij zal 
zich moeten aanpassen aan een nieuwe dra-

ger. ‘Ik moet opnieuw bedenken hoe ik beel-
den opneem. Zo vind ik high definition er erg 
scherp uitzien, het is haast hyperrealistisch. 
Ik weet niet of er een manier is om dat te 
verzachten. Veel dingen zijn natuurlijk het-
zelfde. Er is een kader, je maakt composities 
en je kunt de ruimte buiten het beeld 
gebruiken. Toch denk ik dat ik niet dezelfde 
soort films kan maken als nu.’
Een van de veranderingen, denkt Benning, 
zal shotlengte zijn. Nu ziet hij zich beperkt 
tot het draaien van beelden van maximaal 
elf minuten, maar met een digitale camera 
zou dit praktisch onbeperkt zijn. ‘Dat zou 

me in staat stellen om mijn meditaties nog 
meditatiever te maken en omdat het goed-
koper is, kan ik misschien zelfs een installa-
tie bouwen voor een museum of galerie 
waarvoor ik een omgeving niet tien minuten 
bestudeer, maar een hele week. Zodat men-
sen op verschillende momenten van de dag 
in en uit kunnen lopen om diezelfde plaats 
op steeds een andere manier te ervaren. 
Uiteraard zouden ze alleen mijn visie op de 
omgeving zien, door de manier waarop het 
kader gebruikt is.’
Het is dan wel zaak, aldus Benning, te zorgen 
dat het publiek niet meteen wegloopt. Men-
sen bekijken filminstallaties volgens hem nu 
vaak alsof het schilderijen zijn, gemiddeld 
zo’n tien à twintig seconden. ‘Ik denk omdat 
ze verward zijn. Ze weten gewoon niet hoe 
een installatie te benaderen. Ik zou hen 
graag leren naar installaties te kijken, zoals 
ik met mijn bioscoopfilms mensen leer anders 
naar het scherm te kijken.’ n

Lees meer over James Benning op het online filmmagazine 
Senses of Cinema: www.sensesofcinema.com/contents/04/33/
james_benning.html (een interview) en .../contents/05/36/
james_benning.html (een analyse van 13 Lakes).

Zelfs verstokte 16mm-filmers overwegen tegenwoordig over te stappen op high definition. 
Onder hen de Amerikaanse experimentele filmmaker James Benning. ‘Hd is betaalbaar en het 

digitale beeld ziet er nog altijd beter uit dan een slecht geprojecteerde 16mm-film.’
Niels Bakker

‘ Met een digitale camera kan ik mijn 
meditaties nog meditatiever maken’

Experimenteel filmmaker  
James Benning over de overstap  
van 16mm naar digitaal‘Verzet heeft  weinig zin’

Internet
Voor een onafhankelijk filmmaker is het vrijwel onbetaalbaar om films opnieuw door het lab te laten 
printen. Nu ook de kwaliteit van de prints achteruitgaat en een aantal van zijn films dreigt te vergaan, 
onderhandelt James Benning met enkele partijen, waaronder het Oostenrijkse Filmmuseum, over de 
overname van zijn complete archief. ‘Zij kunnen mijn films dan digitaliseren en eventueel uitgeven op dvd’, 
hoopt hij. ‘Als dat lukt, zet ik ze misschien wel gratis op internet, omdat ik denk dat ik mijn films te lang heb 
weggehouden van mijn publiek vanwege mijn haat tot zelfpromotie.’

Ten Skies 

FO
TO

 R
U

U
D

 J
O

N
K

ER
S



32 Skrien juni/juli 2007 juni/juli 2007 Skrien 33

CannesCannes



34 Skrien juni/juli 2007 juni/juli 2007 Skrien 35

Cannes Cannes



36 Skrien juni/juli 2007

Mark Burns
71, LONDEN, 7 MEI, 

KANKER

Engels acteur. Ster van A Day at the 
Beach (Simon Hesera, 1970; de eer-
ste verfilming van Heere Hee-
resma’s Een dagje naar het strand). 
Speelde bijrollen en second leads in 
bekendere titels als The Charge of 
the Light Brigade (Tony Richardson, 
1968), The Adventures of Gerard 
(Jerzy Skolimowski, 1970), Morte a 
Venezia/Death in Venice (als Alfred; 
Luchino Visconti, 1971), Ludwig (als 
Hans von Bülow; Visconti, 1972), 
Juggernaut (Richard Lester, 1974), 
Rosebud (Otto Preminger, 1975), te-
genover Joan Collins in The Stud 
(Quentin Masters, 1978) en The 
Bitch (Gerry O’Hara, 1979), in Eye-
witness (Peter Yates, 1981) en The 
Wicked Lady (Michael Winner, 

1983).

Kitty Carlisle
96, NEW YORK, 17 APRIL, 

DOODSOORZAAK ONBEKEND

Amerikaans zangeres en actrice, 
pseudoniem van Catherine Conn. 
Belangrijkste rol tegenover The 
Marx Brothers in A Night at the Ope-
ra (Sam Wood, 1935). Ook in She 
Loves Me Not (Elliott Nugent, 1934) 
en in gastrollen in Radio Days 
(Woody Allen, 1987) en Six Degrees 
of Separation (Fred Schepisi, 1993). 
Weduwe van Broadway-auteur en -

producent Moss Hart.

Jean-Pierre Cassel
74, PARIJS, 19 APRIL, 
NA EEN LANGE ZIEKTE

Frans acteur en danser, pseudo-
niem van Jean-Pierre Crochon. Ster 

van vele Franse en internationale 
films. Debuteerde in Saluti e baci 
(Maurice Labro en Giorgio Simonel-
li, 1953). Eerste bekendheid door 
hoofdrollen in komedies van Philip-
pe de Broca: Le farceur, 1960 en de 
episode L’avarice in Les sept pé-
chés capitaux, 1962. Titelrol in Can-
dide ou l’optimisme au XXme siècle 
(Norbert Carbonnaux, 1960) en Le 
caporal épinglé (Jean Renoir, 1962). 
Voorts onder veel meer Those Mag-
nificent Men in Their Flying Machi-
nes (Ken Annakin, 1965), Paris 
brûle-t-il?/Is Paris Burning? (René 
Clément, 1966), Oh What a Lovely 
War! (Richard Attenborough, 1969), 
L’armée des ombres (Jean-Pierre 
Melville, 1969), La rupture (Claude 
Chabrol, 1970), Malpertuis (Harry 
Kümel, 1971), Le charme discret de 
la bourgeoisie (Luis Buñuel, 1972), 
als koning Lodewijk XIII in The Three 
Musketeers (Richard Lester, 1973) 
en The Four Musketeers (Lester, 
1974), Le mouton enragé (Michel 
Deville, 1974), Murder on the Orient 
Express (Sidney Lumet, 1974), Doc-
teur Françoise Gailland (Jean-Louis 
Bertucelli, 1976), Folies bourgeoi-
ses/The Twist (Chabrol, 1976), Who 
Is Killing the Great Chefs of Europe? 
(Ted Kotcheff, 1978), Les rendez-
vous d’Anna (Chantal Akerman, 
1978), Nudo di donna (Nino Manfre-

di, 1981), La truite (Joseph Losey, 
1982), Young Toscanini (Franco Zef-
firelli, 1988), als dr. Paul Gachet in 
Vincent & Theo (Robert Altman, 
1990), The Favour, The Watch and 
The Very Big Fish (Ben Lewin, 1991), 
L’enfer (Chabrol, 1994), Prêt-à-por-
ter (Altman, 1994), Michel Vaillant 
(Louis-Pascal Couvelaire, 2003) en 
Mauvaise foi (Roschdy Zem, 2006). 
César-nominatie voor La cérémo-
nie (Chabrol, 1995). Speelde tegen-
over zijn zoon Vincent Cassel in Mé-
tisse (Mathieu Kassovitz, 1993) en 
Les rivières pourpres (Kassovitz, 
2000). Speelt Panoramix in het nog 
uit te brengen Astérix aux jeux olym-
piques (Frédéric Forestier en Tho-

mas Langmann, 2008).

Pieke Dassen
80, MAASTRICHT, 18 APRIL, 
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Nederlands poppenspeler en ac-
teur, eigenlijk Pierre Hubertus Das-
sen. Bij het grote publiek bekend 
door zijn optreden in het kindertele-
visieprogramma De film van Ome 
Willem. Twee filmrollen, in Guido 
Pieters’ debuutfilm Vaarwel (1973) 
en als missionaris in Doodzonde 

(René van Nie, 1978).

Curtis Harrington
78, HOLLYWOOD HILLS, 6 MEI, 
COMPLICATIES VAN BEROERTE

Amerikaans regisseur, scenario-
schrijver, producent en acteur. 
Werkte samen met Kenneth Anger 
(voor wie hij in 1951 het camerawerk 
deed van de Hollywood-hommage 
Puce Moment), Maya Deren en an-
dere coryfeeën van de Amerikaanse 
avant-gardefilm. Maakte vanaf zijn 
veertiende jaar in eigen beheer, on-
der invloed van onder meer James 
Whale en Jean Cocteau, vele korte 

films op 8mm en 16mm, zoals The 
Fall of the House of Usher (1942), 
Fragment of Seeking (1946), Picnic 
(1948), On the Edge (1949), Dange-
rous Houses (1952), The Assignati-
on (1953) en The Wormwood Star 
(1955). Daarna werkzaam in de Hol-
lywood-industrie, onder meer als 
assistent van producent Jerry Wald 
en sinds 1955 als associate produ-
cer bij Fox. Schreef of regisseerde 
campfilms onder het pseudoniem 
John Sebastian (Voyage to the Pre-
historic Planet, 1965). Vanaf 1963 
(Night Tide met Dennis Hopper in de 
hoofdrol) vooral regisseur van hor-
rorfilms, zoals Queen of Blood (weer 
met Hopper; 1966), de hit Games 
(met Simone Signoret; 1967), What’s 
the Matter with Helen? (1971), 
Whoever Slew Auntie Roo? (1971), 
Killer Bees (met Gloria Swanson; 
1974), Ruby (1977), Mata Hari (de in 
Hongarije opgenomen Cannon-ver-
sie met Sylvia Kristel in de titelrol; 
1985) en een korte remake van zijn 
allereerste film, Usher (2002). Ac-
teur in The Inauguration of the 
Pleasure Dome (Anger, 1955), Or-
son Welles’ onvoltooide The Other 
Side of the Wind (opnamen 1972) en 
als gast op het feestje van George 
Cukor in Gods and Monsters (Bill 

Condon, 1998).

Hans Koning
85, EASTON CT, 13 APRIL, 
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Oorspronkelijk Nederlands schrij-
ver, pseudoniem van Hans Konings-
berger. Voormalig journalist van on-
der meer De Groene Amsterdam-
mer, correspondent in Jakarta di-
rect na de Indonesische onafhanke-
lijkheid. Sinds 1951 in Amerika, ge-
naturaliseerd in 1978. Zijn roman A 
Walk With Love and Death werd ver-
filmd (John Huston, 1969) en Koning 
bewerkte zelf zijn roman The Revo-
lutionary tot een film over een link-
se activist (gespeeld door Jon 
Voight; Paul Williams, 1970). In Oos-
tenrijk werd Konings boek over de 
man die de Eerste Wereldoorlog 

deed ontvlammen verfilmd: Gavre 
Princip – Himmel unter Steinen (Pe-
ter Patzak, 1990). Speelde een gast-
rol in de Mexicaanse verfilming van 
Carlos Fuentes’ Un alma pura (Juan 

Ibañez, 1965).

James Lyons
46?, NEW YORK, 12 APRIL, 
COMPLICATIES VAN AIDS

Amerikaans editor. Werkte vooral 
met regisseur Todd Haynes: Poison 
(1991), de korte film Dottie Gets 
Spanked (1993), Safe (1995), Velvet 
Goldmine (1998) en Far from Hea-
ven (2002). Monteerde ook First 
Love, Last Rites (Fipresci-prijs Rot-
terdam; Jesse Peretz, 1997), The 
Virgin Suicides (Sofia Coppola, 1999), 
The Château (Peretz, 2001), Prozac 
Nation (Erik Skjoldbjaerg, 2001), 
Imaginary Heroes (Dan Harris, 
2004) en de documentaire A Walk 
Into the Sea: Danny Williams and 
the Warhol Factory (Esther Robin-
son, 2007). Gastrollen in Poison, 
Safe, The Château, Swoon (Tom Ka-
lin, 1992) en I Shot Andy Warhol (als 
Billy Name; Mary Harron, 1996), als-
mede de hoofdrol in Post Cards 
from America (Steve McLean, 1994).

József Madaras
69, MÁRIAHALOM, 24 APRIL, 
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Hongaars acteur. Alom aanwezig in 
de hoogtijdagen van de Hongaarse 
kunstzinnige film. Speciale juryprijs 
in Locarno voor zijn hoofdrol in Pók-
foci/Spider Football (János Rózsa, 
1976). Vooral bekend door werk voor 
regisseur Miklós Jancsó, veelal als 
priester of andere sacrale vaderfi-
guur: Szégenylegények/The Round-
Up (1966), Csillagosok, katonák/De 
roden en de witten (1967), Sirokkó 
(1969), Fényes szelek/De confronta-
tie (1969), Égi bárány/Agnus Dei 
(1970), La pacifista (1970), Még kér a 
nép/Rode psalm (1972), Szerelmem, 
Elektra/Elektreia (1974), Allegro 
barbaro: Magyar rapszódia 2 (1978), 
Magyar rapszódia (1979), Zsarnok 
szíve/Het hart van de tiran (1980), de 
televisieserie Dr. Faustus (1982) en 
Szörnjek évadja/Season of Monsters 
(1987). Voorts onder veel meer in 

Germinal (Yves Allégret, 1963), Apa/
De vader (István Szabó, 1966), Hori-
zont (Pál Gábor, 1971), Budapesti 
mések/Budapest Tales (Szabó, 
1976), Az eröd/De vesting (Miklós 
Szinetár, 1979) en Rokonok (Szabó, 
2006). Regisseerde zelf Az eltüss-

zentett birodalom (1985).

Marion Michelle
93, OMGEVING VAN PARIJS, 30 APRIL, 

NA EEN LANGE ZIEKTE

Amerikaans fotograaf, camera-
vrouw, scenarist en documentaire-
maker, eigenlijk Marion Koblitz. 
Aanvankelijk fotograaf uit de kring 
van Paul Strand. Ontmoette in 1944 
in Hollywood documentairemaker 
Joris Ivens. Twee dagen na zijn hu-
welijk met Helen van Dongen, be-
gon Ivens een relatie met Michelle, 
die zou voortduren tot 1951. Hij vroeg 
haar mee te gaan naar Nederlands-
Indië, waar hij werd benoemd tot 
filmcommissaris. Michelle deed het 
camerawerk voor de in Sydney op-
genomen propagandafilm tegen de 
Nederlandse  
regering, Indonesia Calling (1945). 
Ook schreef ze voor Ivens het sce-
nario van de omnibusdocumentaire 
Pierwsze lata/The First Years (1949). 
Maakte onder meer een reportage 
over het communistische Fête de 
l’Humanité (1953) en een vervolg op 
het Bulgaarse deel van The First 
Years, onder de titel Masters of the 
Rain (1968). Ook schreef ze het sce-
nario voor de Macedonische speel-
film Miss Ston (Zivorad Mitrovic, 
1958). Een van de oprichters van de 
Association Internationale des Do-
cumentaristes (AID), waarvoor ze de 
nieuwsbrief redigeerde. Secretaris 
(1957-68) van de Fédération Interna-
tionale des Archives du Film (FIAF). 
Jurylid van IDFA (1991). Schonk haar 
fotocollectie aan het George East-
man House in Rochester en de Eu-
ropese Stichting Joris Ivens in Nij-

megen.

Barry Nelson
86, BUCKS COUNTY PA, 7 APRIL,

 DOODSOORZAAK ONBEKEND

Amerikaans acteur, pseudoniem 
van Robert Haakon Nielsen. Gaat de 
geschiedenis in als de allereerste 
vertolker van James Bond, in een 
televisiefilm naar Casino Royale (als 
de Amerikaanse spion Card Sharp 
Jimmy Bond in de serie Climax!; 
William H. Brown jr., 1954). MGM-
contractspeler, die debuteerde in 
Shadow of the Thin Man (W.S Van 
Dyke, 1942). Onder meer in Dr. 
Kildare’s Victory (Van Dyke, 1942), 
Bataan (Tay Garnett, 1943), A Guy 
Named Joe (Victor Fleming, 1943) 
en Winged Victory (George Cukor, 
1944). Werkte later bijna alleen voor 
televisie, enkele filmrollen: de origi-
nele Airport (George Seaton, 1970), 
Pete ’n Tillie (Martin Ritt, 1972) en 
als Stuart Ullman in The Shining 

(Stanley Kubrick, 1980).

Justine Saunders
54, SYDNEY, 15 APRIL, 

KANKER

Australisch actrice met aboriginal 
achtergrond. Speelde onder meer 
in The Chant of Jimmie Blacksmith 
(Fred Schepisi, 1978) en hoofdrollen 
in The Fringe Dwellers (Bruce Be-
resford, 1986) en Bis ans Ende der 
Welt/Until the End of the World 

(Wim Wenders, 1991).

Gordon Scott
79, BALTIMORE, 30 APRIL, 

GEVOLGEN VAN HARTOPERATIE

Amerikaans acteur, pseudoniem 
van Gordon M. Werschkull. Ontdekt 
als gespierde badmeester in Las 
Vegas. Speelde Tarzan in zes films, 
als opvolger van Lex Barker: Tar-
zan’s Hidden Jungle (tegenover la-
tere echtgenote Vera Miles; Harold 
D. Schuster, 1954), Tarzan and the 
Lost Safari (H. Bruce Humberstone, 
1955), Tarzan’s Fight for Life (Hum-
berstone, 1958), Tarzan and the 
Trappers (Charles F. Haas en Sandt 
Howard, 1958), Tarzan’s Greatest 
Adventure (John Guillermin, 1959) 
en Tarzan the Magnificent (Robert 
Day, 1960). Werd als alle fysiek sterk 
ontwikkelde B-sterren naar Rome 
gehaald voor een serie peplum-

films.

Laurens Straub
62, BERLIJN, 19 APRIL, 

KANKER

in Doetinchem geboren Nederlands 
auteur, distributeur en producent, 
een van de aartsvaders van de Neue 
Deutsche Welle, als medeoprichter 
van het Filmverlag der Autoren. 
Produceerde onder meer Ein Mann 
wie EVA (over Fassbinder, tevens 
coscenarist; Radu Gabrea, 1984), 
Taxi zum Klo (Frank Ripploh, 1981) 
en Führer Ex (Winfried Bonengel, 
2002). Richtte in 1979 distributiebe-
drijf Filmwelt op. Kreeg in Neder-
land grootste bekendheid door een 
invloedrijke uitspraak. In 1987 had 
festivaldirecteur Huub Bals in Rot-
terdam een internationale jury sa-
mengesteld om voor één keer de 
jaaroogst van de Nederlandse 
speelfilm te beoordelen. De verras-
sende winnaars werden ex aequo 
Abel van Alex van Warmerdam en 
De mislukking van Hans de Ridder. 
Straub zei bij die gelegenheid, ook 
op televisie, dat hij lopend van het 
Centraal Station naar het Hilton 
meer over Nederland te weten 
kwam dan door naar alle Neder-
landse speelfilms van het voorgaan-
de jaar te kijken. Daarna werd be-
leid gevoerd op het produceren van 
meer maatschappelijk relevante 

films in Nederland.

Jack Valenti
85, WASHINGTON DC, 26 APRIL, 

GEVOLGEN VAN EEN HERSENBLOEDING

Amerikaans studiochef en interna-
tionaal Hollywood-lobbyist. Voor-
malig medewerker van de presi-
denten Kennedy en Johnson (hij zat 
bij Kennedy in de auto, toen die werd 
vermoord) richtte in 1966 de Motion 
Picture Association of America op, 
die hij zou blijven leiden tot 2004. 
Ontwierp een systeem voor vrijwilli-
ge leeftijdskeuring, dat tot tevre-
denheid van zowel Hollywood als 
conservatieve pressiegroepen nog 
steeds functioneert. Ook belangrijk 
politiek lobbyist voor het Hollywood-
kartel in Washington en de rest van 
de wereld. Overal eiste hij onbe-
perkte toegang tot alle audiovisuele 
markten, in het belang van de vrij-

heid van meningsuiting.

Zondagmiddag 24 juni om 15.30 uur presen-
teert het Filmmuseum Vondelpark in Amster-
dam een vertoning van Het Schimmenrijk, een 
live-versie van deze rubriek. Met trailers, korte 
films, fragmenten en verrassingen, waaronder 
een hoofdfilm en ander beeldmateriaal uit het 
archief van het Filmmuseum, waarin de recent 
overledenen een gezicht en een gepast eerbe-
toon krijgen.

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

vinden op www.skrien.nl

Kitty Carlisle in A Night at the Opera

 Jean-Pierre Cassel

Joszef Madaras als priester

Gordon Scott als Tarzan

Marion Michelle met Joris Ivens
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7 juni 2006
Ik ben bezig met het geluid van mijn derdejaarsfilm De overkant en 
tegelijkertijd moet ik het plan voor mijn eindexamenfilm voorberei-
den. Samen met scenarist Victor Kop werk ik aan 1256 auto’s 478 fiet-
sen, een komedie met humor à la Kaurismäki. We verkopen het ver-
haal aan de eindexamencommissie en de omroepen, maar eigenlijk 
zijn Victor en ik niet overtuigd van ons idee.

12 september 2006
Eindelijk begint mijn laatste jaar op de Filmacademie. Vandaag werd 
De overkant geëvalueerd. De film krijgt veel positieve kritiek. Hopelijk 
wordt onze eindexamenfilm ook zo goed ontvangen.

18 september 2006
We hebben besloten om te stoppen met 1256 auto’s 478 fietsen. We 
zijn begonnen met Stockholm, een nieuwe filmplan voor onze eindexa-
menfilm. De film combineert humor en suspense en het verhaal is 
gebaseerd op een ware gebeurtenis. In het kort: ’s avonds wordt een 
man ontvoerd in zijn eigen auto door twee jongens en een meisje. Ter-
wijl de jongens bezig zijn om de creditcard van de man leeg te halen, 
beginnen de man en het meisje met elkaar te praten.

2 oktober 2006 
We zijn bezig met de vierde scenarioversie van Stockholm, maar ik ben 
al lang aan het twijfelen. Is dit echt de film waarmee ik wil afstude-
ren? Ik heb moeite om Stockholm te visualiseren. Ik vind het verhaal 
niet meer aantrekkelijk, ik weet het niet… ik wil iets anders. Elk 
nieuw project moet een nieuwe uitdaging zijn qua verhaal en vorm en 
helaas is Stockholm dat niet meer voor mij.
Ik bel scenarist Victor en mijn producent Noor op om te vertellen dat 
ik niet verder wil werken aan Stockholm. Noor en Victor zijn geshoc-
keerd, wat ik al zag aankomen. Aan het einde van december moeten 
we draaien en we hebben nog steeds geen filmplan! Of misschien wel? 
Ik heb een oud scenario liggen. Een film die ik al lang wil maken. Eerst 
dacht ik dat het verhaal te groot was voor een korte film van vieren-
twintig minuten, maar ik zie nu hoe het kan.

De titel is PIJN. Vincent is een bekend fotograaf. Sinds het tragische 
verlies van zijn vrouw en zoon heeft Vincent een gevaarlijke en versla-
vende activiteit van zijn werk gemaakt. Hij loopt op straat op zoek 
naar ‘slachtoffers’, mensen die hij gaat provoceren tot het punt dat hij 
door hen in elkaar wordt geslagen. Om vervolgens, in zijn studio, de 
consequenties van dat geweld te fotograferen, namelijk zijn gewonde 
lichaam.

15 oktober 2006 
Ik zit in de problemen. Ik moet mijn producent en scenarist en de eind-
examencommissie overtuigen van de kwaliteit en de potentie van mijn 
nieuwe filmplan. Na een lang gesprek met Noor en Victor zijn ze over-
tuigd van de potentie van het verhaal. We gaan door met PIJN. Nu moe-
ten we alleen nog groen licht krijgen van de eindexamencommissie.

17 oktober 2006
Mart Dominicus (regiecoach) en Jelle van Doornik (studieleider van 
afdeling regie fictie) zien potentie in PIJN. Met hun ondersteuning 
kunnen we de rest van de eindexamencommissie overtuigen. PIJN 
gaat door!

7 november 2006
Victor, Noor en ik zijn bezig met de ontwikkeling van het scenario 
onder begeleiding van Mart Dominicus. Het gaat goed, de samenwer-
king loopt vlekkeloos en ook al moeten we draaien binnen een maand, 
om ons heen hangt enkel een ontspannen sfeer.

10 november 2006
Terwijl Victor aan het definitieve script van PIJN werkt zijn we begon-
nen met de hele preproductie. Ik ben heel blij dat ik met Noor Hins-
kens mag draaien, ik heb totaal vertrouwen in haar werk. Eppo en 
Rianne, de heads van onze art department, zijn ook heel goed bezig. 
Ze hebben de hoofdlocatie gevonden en ze komen met hele goede 
opties voor de exterieurs. Op dit moment maak ik me alleen zorgen 
over de casting, we hebben nog steeds geen enkele acteur gevonden.

Heilige regels 
             voor PIJN

Curriculum Vitae
Iván López Núñez 
(1978) volgde in 
Barcelona cur-
sussen animatie 
en film en een 
opleiding in beeld 
en geluid om ver-
volgens verder te 
studeren aan de 
Nederlandse Film 
en Televisie Acade-
mie in Amsterdam. 
Twee van zijn korte 
studentenfilms 
vielen in de prijzen. 
Nat (2005) ontving 
de juryprijs van 
de tweede editie 
van VERS (geor-
ganiseerd door 
de Vereniging van 
Nieuwe Film- en 
Televisiemakers) 
en werd gese-
lecteerd voor het 
Sehnsüchte Film 
Festival 2006 in 
Potsdam; De over-
kant (2006) ontving 
de juryprijs tijdens 
de derde editie van 
VERS. Tijdens zijn 
studie aan de NFTA 
maakte hij enkele 
videoclips en com-
mercials. Dit jaar 
studeert hij af in de 
richting Regie/Fic-
tie met de eindexa-
menfilm PIJN.

Dagboek Iván López Núñez
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Het eerste idee voor de eindexamenfilm van Iván López Núñez is een 
komedie met 1256 auto’s en 478 fietsen in de titel. Het plan wordt 
vervangen door een komedie met suspense-elementen. Ook dat plan 
sneuvelt. Núñez’ eindexamenfilm zal een absurd drama worden. 
Grootste obstakel: de eindexamencommissie overtuigen van het 
nieuwe idee. Resultaat: ‘PIJN gaat door!’
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14 november 2006 
Vandaag hebben we weer een casting voor Vincent, het hoofdpersona-
ge van PIJN. We spreken af in een café met acteur Juda Goslinga. We 
praten over het script en ik vraag hem of hij een cameratest wil doen. 
Hij pakt zijn agenda. Nee, nee... nu! Ik heb een handicam meegeno-
men. Oké, zegt Juda. Op straat vraag ik aan Juda of hij iemand van de 
straat wil provoceren, net zoals ons hoofdpersonage doet. Juda kijkt 
om zich heen, keert zijn blik terug naar mij en knikt.
Ik probeer mezelf te verstoppen en volg Juda met de telelens. Hij 
loopt richting een vrouw van ongeveer vijftig. Ze ziet er een beetje 
vreemd uit, met onverzorgde haren en een bomberjack. Juda zit naast 
de vrouw op de bank. Hij kijkt naar haar, de vrouw kijkt terug naar 
hem met een blik in haar ogen van ‘wat wil je van me?’ Juda zwicht 
en kijkt diep in haar ogen. De vrouw zegt iets tegen hem, maar ik ben 
te ver weg om iets van haar te verstaan. Juda blijft de vrouw aankij-
ken. Ze staat op en loopt geïrriteerd weg. Juda volgt haar. De vrouw 
draait om en probeert hem te slaan met haar paraplu. Juda kijkt naar 
mij. Hij wil stoppen. Het gaat te ver. We lopen naar de vrouw toe en 
proberen onze excuses aan te bieden, maar ze loopt vlug door en heeft 
geen enkele behoefte om ook maar een woord met ons te delen.
Ik ben onder de indruk, Juda is fysiek perfect en zijn spel is erg goed. 
Hij heeft de vrouw geprovoceerd zonder iets te zeggen. Ons hoofdper-
sonage Vincent praat ook niet in de film. We hebben Vincent gevonden.

17 november 2006 
Voor de tweede protagonist Kaori, het jonge Aziatische meisje, zijn we 
op zoek naar een amateur, iemand die nog nooit eerder heeft 
gespeeld. Ik weet dat het riskant is om met amateurs te werken, maar 
ik zoek authenticiteit. Ik denk dat alleen met een non-acteur de rol 
van Kaori realistisch op het publiek kan overkomen. We hebben al een 
aantal meisjes uit Taiwan en China gecast maar we zijn niet overtuigd 
van wat we tot nu toe gezien hebben. ’s Avonds vertelt mijn vriendin 
me over een Japans meisje dat bij haar in de sushibar werkt. Misschien 
is zij Kaori? 

22 november 2006 
We doen een casting met het sushimeisje, haar naam is Mayumi Sato, 
ze komt uit Japan en ze heeft nooit eerder gespeeld. Gelukkig is ze 
niet bang voor de camera. We repeteren een kleine scène en ze doet 
het heel goed, haar spel is naturel en subtiel. Noor en ik kijken elkaar 
aan. Ze is het!

25 november 2006 
Ik ben op locatie met mijn cameraman en vriend André Jäger. We pra-
ten over de visuele stijl van de film. Later discussiëren we met het art 
department over de kleur waarin de hoofdlocatie geverfd moet wor-
den. Het is lastig om tot overeenstemming te komen. Ik word moe van 
de discussie, maar tegelijkertijd realiseer ik me hoe gepassioneerd 
onze crew is. Ze halen elk klein detail naar boven, alles moet goed 
zijn, alles moet het verhaal ondersteunen.

28 november 2006
Ik lees het boek Notes sur le cinématographe van Robert Bresson. Het 
boek bestaat uit notities die de Franse regisseur bij elkaar bracht in de 
loop van zijn carrière. De notities zijn eigenlijk meer een soort regels 
of dogma´s die Bresson zichzelf oplegt. In het boek Making Movies ver-
telt de Amerikaanse regisseur Sidney Lumet hoe hij elke nieuwe film 
aanpakt. De Lumet-methode is zoeken naar de kern van het verhaal. 
In het echte thema van het verhaal vindt hij de oplossing voor hoe elk 
aspect voor het maken van de film aangepakt moet worden: waar hij 
de camera moet plaatsen, hoe hij de scène moet belichten, wat hij 
tegen de acteurs moet zeggen et cetera. In het aangename boek Con-
versations with Wilder vind ik de ‘Wilder’s Tips For Writers’. Er zijn tien 
gouden regels die Billy Wilder aanraadt aan jonge scenarioschrijvers. 
Weer een maker met geboden.
Ik kom erachter dat er in elk verhaal een vorm verstopt zit. Dat is wat 
de regisseur moet vinden om zijn film goed te vertellen. De vorm 
ondersteunt het verhaal en omgekeerd. Een maker met een eigen 
handtekening is een regisseur die zijn eigen dogma´s heeft gevonden. 
Uiteindelijk maakt het niet uit wat je vertelt, het gaat om hoe je het 
vertelt. Maar – natuurlijk – zonder verhaal heb je ook geen film. Ik 
zoek mijn eigen dogma’s voor PIJN. Ik vertel aan André, de camera-
man, hoe ik de film wil aanpakken, over onze heilige regels. We gaan 
aan de slag met de découpage van de film.

4 december 2006
We zijn op de begane grond van het Wibauthuis in Amsterdam. Van-
daag is onze eerste draaidag. Normaal gesproken zou ik zenuwachtig 
zijn maar de crew bestaat uit alleen maar vrienden die vertrouwen 
hebben in het verhaal en in mij: Noor Hinskens (productie), André 
Jäger (camera), Susan Bakker (camera-assistent), Mirko Dreiling 
(regie-assistent), Juri Keuter (opnameleider), Thijs van der Veen 
(geluid).
Op de set leg ik het scenario aan de kant en probeer ik zo veel moge-
lijk open te staan voor wat er om mij heen gebeurt. Een filmset is 
supergestructureerd, maar ook daar moet ruimte zijn voor improvisa-
tie. Je moet je kop volgen maar zeker ook je intuïtie. De komende vijf 
dagen gaan we alle interieurscènes draaien. Als we met de interieurs 
klaar zijn verhuizen we naar Nijmegen voor de exterieurs.

30 januari 2007
Van het hele proces van filmmaken vind ik montage het leukst. Vooral 
omdat ik in de montagekamer het meeste leer over hoe je een verhaal 
moet vertellen. Met mijn goede vriend en editor Daan Wierda zijn we 
al drie weken bezig met de montage van PIJN. De eerste twee weken 
hebben we er heel hard aan gewerkt en daarom besluiten we om van-
daag vrij te nemen en naar het Rotterdams filmfestival te gaan.
Op het festival voel ik me gelukkig, we kopen kaartjes voor drie films, 
we eten in een Chinees restaurant en fantaseren over de dag dat een 
van onze films hier zal draaien. In de monumentale Pathé-bioscoop 
vergeet ik even mijn eigen film, ik laat me meevoeren door de fantas-
tische nieuwe film van Tsai Ming-liang I Don’t Want to Sleep Alone en 
ik besef weer wat dit magische licht voor me betekent. n

PIJN Nederland 2007 regie Iván López Núñez scenario Victor Kop camera André Jäger montage 
Daan Pierda geluid Thijs van der Veen production design Rianne Blekkenhorst en Eppo Hoog-
stede productie Noor Hinskens duur 28’met Juda Goslinga en Mayumi Sato

We doen een casting met het sushimeisje, ze komt 
uit Japan en heeft nooit eerder gespeeld
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Fin

Onder grote belangstelling werd op 4 november 1926 op het Amstelveense Zorgvlied het stoffelijk overschot 
begraven van acteur en regisseur Louis Chrispijn senior (1854-1926). Volgens de Haagse krant Het Vaderland was 
de fine fleur van de Amsterdamse toneelwereld aanwezig: er werd afscheid genomen door mensen als Esther 
de Boer- van Rijk en Willem Royaards. Bij het graf voerde namens het ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen J.F.M. Sterck het woord: ‘Hij was een kunstenaar van bijzonderen aanleg. Meer dan 50 jaar heeft 
hij het tooneel gediend niet alleen als speler, maar ook en vooral als regisseur. Dank brengen we hem voor wat hij 
gedaan heeft. Zijn nagedachtenis zal steeds in onze herinnering blijven.’

Wat de krant niet vermeldde was dat Chrispijn ook in talloze films van de Haarlemse Hollandia-studio van Maurits 
Binger te zien was geweest en voor die firma ook de nodige films had geregisseerd. Van die films zijn er veel 
verdwenen maar vandaag de dag kunnen we van Chrispijn nog wel in het Filmmuseum onder andere zijn prachtige 
Weergevonden (1914) zien, waarin hij Annie Bos en Enny de Leeuwe regisseerde en zelf de rol speelde van oude en 
blinde joodse man.
Wie anno 2007 zoekt naar de laatste rustplaats van Chrispijn senior komt vergeefs: het graf werd in 1970 door de 
familie opgezegd en is daarna geruimd.
Tekst en beeld: Egbert Barten

Chrispijn is niet meer te vinden

juni/juli 2007 Skrien 41
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Rijen, rijen en nog eens rijen. 
Argentijnen vinden ze vanzelfspre-
kend en misschien zelfs wel leuk. 
Zeker als de beloning is dat je met 
je kaartje de filmzaal binnenkomt 
tijdens het Buenos Aires Festival 
de Cine Independiente, Bafici. Ze 
wachten gretig voor de 468 films, 
waaronder driehonderd speelfilms 
of lange documentaires. Er zou-
den dit jaar meer dan 250 duizend 
kaartjes zijn verkocht, wat het 
festival commercieel zo succesvol 
maakt dat geen enkele politicus 
het in zijn hoofd zal halen het Bafici 
af te schaffen. In Argentinië, waar 
iedere regeringswisseling gepaard 
gaat met ‘een frisse start’ op elk 
terrein, is dat al heel wat.
Het was bijzonder om te zien dat 
de rijen niet volstonden met typi-
sche cinefielen, maar met gewone 
porteños, zoals de inwoners van 
Buenos Aires worden genoemd. 
Het publiek in die miljoenenstad is 

verwend met een bruisend nacht- 
en cultureel leven, met honderden 
theaters, maar is niet erg gewend 
aan onafhankelijke films en zulke 
grote festivals. Als bezoekers en 
media al ergens over klaagden, 
dan over het enorme aanbod, 
waardoor je altijd het gevoel hebt 
dat je te weinig kunt zien. Maar die 
gewone mensen zagen ondertus-
sen alles wat ze maar konden – 
internationale of Argentijnse com-
petitiefilms, filmische reflecties op 
de eigen Argentijnse geschiedenis 
maar ook tientallen experimentele 
films of films die net niet goed 
genoeg waren voor de competitie, 
samengevoegd onder de noemer 
Cine del Futuro.

Internationaal
Voor een relatief klein festival was 
er een behoorlijk aantal interna-
tionale genodigden: zo’n twee-
honderd. Het Bafici krijgt langza-
merhand een vaste plaats op de 
festivalagenda van programmeurs, 
critici en de filmindustrie. Maar 
dat het die plek houdt is nog niet 
gezegd. Niet alle gasten waarde-
ren het dat ook zij in de rij moeten 

staan om voorstellingen te zien en 
dat het vaak lastig is te achter-
halen welke evenementen zich 
waar en wanneer afspelen. Maar 
belangrijker is dat het festivalpro-
gramma minder vernieuwend is 
dan voorheen. Zo prijkten op de 
lijst films voor de internationale 
competitie naast vier Argentijnse 
films vooral films die al op ver-
schillende andere festivals te zien 
zijn geweest en prijzen hebben bin-
nengehaald. Juist die films werden 
ook in Buenos Aires bekroond: In 
Between Days van So Yong-kim 
voor de beste film, Body Rice van 
Hugo Vieira da Silva voor de beste 
regie.
Onder de Argentijnse films waren 
een paar aardige nieuwkomers, 
zoals het intieme El asaltante 
van Pablo Fendrik en El hombre 
robado van Matías Piñeiro. Maar 
behalve de prijzen in de interna-
tionale competitie gingen veruit 
de meeste prijzen van het festival 
naar twee andere Argentijnse 
films: Estrellas (van Frederico 
Léon en Marcos Martínez) en 
UPA! Una película argentina, 
van Santiago Grialt en anderen. 
Beide films zijn niet onaardig en 
vooral Estrellas – een fictieve en 
komische documentaire over een 
castingbureau in een sloppenwijk 
– valt ongetwijfeld ook in de smaak 
bij een internationaal publiek. Maar 
ze zijn te zeer een reactie op wat al 
tien jaar de nuevo cine argentino 
heet om echt goed te zijn. Upa! 
(Oeps!) is daarin heel expliciet in en 
slaagt er (desondanks) niet in het 
niveau van een film voor en door 
vrienden te ontstijgen. De film gaat 
over het maken van een film en 
over hoe een aanvankelijk origineel 
idee, met steun van buitenlandse 
fondsen, zozeer wordt uitgemolken 
dat er niet veel spannends van 
overblijft.

Cultureel
De rol van buitenlandse partners 
in dit verhaal is tekenend. De 
Argentijnse hoofdstad kent een 

cultureel aanbod waaraan maar 
weinig Europese hoofdsteden kun-
nen tippen, zowel in kwantiteit als 
kwaliteit. Toch hebben porteños 
een bijna ziekelijke neiging om zich 
te meten aan het (Europese) bui-
tenland en alles wat hun eigen stad 
voortbrengt pas te waarderen als 
‘het buitenland’ dat ook doet. Ter-
wijl buitenlandse fondsen, volgens 
Quintín, de vorige directeur van het 
Bafici, juist minder kritisch zijn dan 
voorheen omdat de Argentijnse 
film zich al bewezen zou heb-
ben. Dat het Bafici dit jaar weinig 
gedurfde films liet zien, is volgens 
hem vooral een teken van valse 
bescheidenheid. ‘Dat is de enige 
bedreiging voor dit festival, want 
het Bafici is klein genoeg om zich 
niet te hoeven laten leiden door 
commercie en het stadsbestuur 
heeft alleen het festivalbestuur 
benoemd en laat de program-
meurs verder vrij.’
Ook Quintíns opvolger Fernando 
Peña zegt: ‘We hebben als festi-
val werkelijk alle vrijheid om te 
programmeren wat we willen.’ In 
het openbaar zegt hij er niet bij 
dat dit jaar de vrijheid groter was 
dan anders omdat het nationale 
filminstituut Inca wegens politieke 
onenigheid met het stadsbestuur 
het Bafici niet heeft gesteund. 
Noch dat het gewoon lastig is 
om met beperkt budget de beste 
nieuwe films binnen te halen. En al 
helemaal niet dat politiek benoem-
de festivalbestuurders – hijzelf 
uitgezonderd – weinig feeling heb-
ben met onafhankelijke films. De 
enige inhoudelijke bijdrage van het 
stadsbestuur was een uitnodiging 
aan Tom Waits om tijdens het 
festival te figureren als speciale 
gast. Plus twee curieuze reclame-
filmpjes die voorafgaand aan elke 
voorstelling werden vertoond, met 
als boodschap ‘Bafici, si no es para 
vos, no es para vos’, vrij vertaald: 
‘Bafici, kun je er niet bij, dan kun je 
er niet bij’. Het grote Bafici-publiek 
begrijpt er blijkbaar meer van dan 
het stadsbestuur.

De rijke graasgronden van de Kurz-
filmtage waren begin mei weer 
geopend voor de scouts van menig 
internationaal festival. Op slechts 
twee uur treinen van Amsterdam 
liepen er in de fraaie Lichtburg-
bioscoop ook vele Nederlandse 
rond. Allemaal op zoek naar nieu-
we films, waardoor sommigen de 
lust bijna verging; de concurreren-
de festivals zouden die ene mooie 
film immers ook wel spotten.
Oberhausen is een echt festival 
voor professionals; lokale bezoe-
kers zie je hier amper. Program-
meurs en filmmakers treffen 
elkaar in een relaxte omgeving, om 
ideeën en tips uit te wisselen en 
natuurlijk heel veel films te zien. 
Toch hingen de overvloed van korte 
films op het internet en het gemak 
van de iPod als donkere wolken 
boven het festival. Er was zelfs een 
discussie over de individualisering 
van de kijkervaring.
Hierin werd onder meer geopperd, 
dat na een screening de getoonde 
films konden worden meegeven op 
dvd of wellicht via de mobiele tele-
foons van de bezoekers. Festivaldi-
recteur Lars Henrik Gass ziet zich-
zelf in dit licht toch als behoudend 

en vindt dat festivals zich in de loop 
der jaren bewezen hebben als plek 
voor discussie, selectie en duiding, 
waarbij de bezoeker deelt in een 
ervaring en niet enkel individueel 
een kunstwerk bezichtigt.

Hart
In de internationale competitie, 
toch het hart van het festival, 
draaide dit jaar minder experimen-
teel werk dan voorheen. De meer 
kwalitatieve dwarsdoorsnede van 
het hele aanbod van korte films, 
zonder een te duidelijk stempel van 
de selectiecommissie van de Kurz-
filmtage, kwam het programma 
zeker ten goede. Opmerkelijk was 
ook het kwaliteitsniveau van de 
Duitse competitie. Andere jaren 
was dit duidelijk de mindere, maar 
dit jaar was er een hoogwaardige 
selectie, zoals Halbe Stunden 
(2006) van Nicolas Wackerbarth, 
een korte fictiefilm over ver-
vreemding en de leegheid van het 
bestaan, die ook voor Cannes was 
geselecteerd.
Het programma ‘Kinomuseum’ 
draaide, zoals de naam al zegt, 
rond de relatie tussen cinema en 
museum; een raak gekozen thema 

nu immers steeds meer beeldend 
kunstenaars gebruikmaken van 
video. Een aantal deelprogramma’s 
richtte zich direct op de verbeelding 
van het museum in de film, zoals 
Untitled (2007) van de jonge Britse 
kunstenares Megan Fraser. In een 
pathologiemuseum filmde zij de 
textuur van het menselijk lichaam 
en kwam daarmee heel dicht bij de 
abstracte schilderkunst.
Binnen hetzelfde thema had men 
een aantal curatoren gevraagd 
om een imaginair museum in een 
bioscoopzaal in te richten. Curator 
Mary Kelly had haar taak wel heel 
letterlijk opgevat. Haar program-
ma focuste zich op recente breek-
punten in de geschiedenis, zoals 
aids en de crisis in het Midden-
Oosten, en voor iedere volgende 
film moest het publiek zich, net als 
in een museum, naar een andere 
zaal begeven.

Onderkant
Vorig jaar kende het festival voor 
het eerst de markt-screenings, 
waar distributeurs van experimen-
tele kunstenaars- en videofilms, 
werkelijk de onderkant van de 
filmmarkt, hun films introduceren 

aan programmeurs en curatoren. 
Het festival geeft hiermee een deel 
van de programmering uit handen 
en creëert zo de mogelijkheid om 
werk te zien van kleine distribu-
teurs uit de hele wereld. Ook het 
Franse Lightcone, een begrip in de 
wereld van de experimentele film 
en beheerder van een archief vol 
uitzonderlijke films, was vertegen-
woordigd. Door financieringsperi-
kelen heeft dit kleine distributie-
huis het momenteel erg zwaar en 
het heeft drastische maatregelen 
moeten nemen om zichzelf van de 
ondergang te redden.
Een groot kruis van blauw tapijt 
op de stoep voor de festivalloca-
tie markeerde op de voorlaatste 
dag van het festival de plek waar 
bezoekers en filmmakers mee kon-
den spelen in een korte film, een 
spontaan idee van een van de gese-
lecteerde regisseurs. Voor deze 
‘Blitzfilm’ mocht ieders bijdrage 
maximaal vijftien seconden duren 
en het resultaat werd direct daarna 
onder die naam op YouTube gezet. 
Dat dit het aankijken amper waard 
is, is bijna een geruststelling in deze 
tijd van snelgemaakte videoblogs 
en andere audiovisuele huisvlijt.

9de Buenos Aires Festival de Cine Independiente (Bafici)

Weinig filmfestivals vinden plaats 
in een stad met een verwender en 
dankbaarder publiek dan Buenos 

Aires. Toch bracht deze editie weinig 
verrassingen. ‘Om de internationale 

belangstelling vast te houden moet het 
Bafici minder bescheiden zijn.’

Anke Welten

53ste Kurzfilmtage Oberhausen

Pleidooi voor de gemeenschappelijke 
ervaring

De korte film floreert op websites als YouTube, en je dan toch nestelen in het pluche voor een 
gemeenschappelijke filmervaring? Je moet maar durven! Kurzfilmtage Oberhausen, de Grand 

Dame onder de kortfilmfestivals, heeft dan ook heel wat te bieden.
Frank de Neeve

Bescheidenheid 
                      is de enige bedreiging

Body Rice

Metamorphosis
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Udine, honderd kilometer ten 
noordoosten van Venetië. Voor 
Oostenrijkers, Duitsers, Oost-
Europeanen de eerste stad die ze 
tegenkomen, terwijl voor ons en 
andere West- Europeanen alles 
boven de lijn Milaan-Venetië vol-
strekt onbekend terrein is. Een 
verrassing: wat een aardig oud 
stadje met vriendelijke mensen 
en de lekkerste restaurants ter 
wereld, nog afgezien van het feit 
dat de beste grappa uit Friuli komt, 
de provincie waarvan Udine de 
hoofdstad is.
Even terzijde: waarom aardrijks-
kundige beschrijvingen in festival-
verslagen? Omdat een festival niet 
alleen een rijtje films is, maar ook 
de bedding van die films in de rest 
van het programma, de sfeer en 
entourage die mede bepaald wor-
den door het publiek en factoren 
die politiek, cultureel en ook geo-
grafisch kunnen zijn. Films komen 
ergens vandaan en films worden 
ergens vertoond, als het klikt komt 
dat samen. In Udine verzamelen 
ze de Aziatische commerciële suc-
cessen, wat heel contrasterend 
werkt: filmstudenten, geschoold in 
Antonioni en Pasolini, restaurants 
waar een pasta de bodem legt voor 
culinaire hoogstandjes, met gasten 
voor wie rijst het dagelijkse brood 
is. Dat levert een surrealistisch kli-
maat op en verdomd: het klikt. De 
Aziatische gasten vinden het leuk 
in Udine en binnen de sfeer van dit 
festival in deze plaats is het leuk 
naar die rare films te kijken, juist 
door de contrasten.

Opboksen
Het festival Far East bestaat nu 
negen jaar en de drijvende krach-
ten zijn directeur Sabrina Baracetti 
en coördinator Thomas Bertac-
che, een dynamisch duo dat door 
het jaar heen een paar bioscopen 

programmeert (met films die 
opboksen tegen Hollywood) en in 
dorpjes zonder bioscopen vertonin-
gen organiseert van waardevolle 
films. Geen horrorjunks dus. Maar 
toen ze ooit eens voor de gein een 
weekje filmsuccessen uit Hong-
kong draaiden, sloeg dat zo aan 
dat het idee voor Far East geboren 
werd. Dat is behalve voor de plaat-
selijke bevolking ook interessant 
voor buitenlanders, die in Udine 
kunnen zien wat op andere festi-
vals nooit vertoond wordt.
Populaire films zijn, overal ter 
wereld, genrefilms. Melodrama’s, 
komedies, thrillers, gevuld met 
plaatselijk populaire acteurs en 
actrices. Komen ze uit vreemde 
streken dan starten ze vaak boei-
end, door voor ons onbekende 
decors, door bijvoorbeeld een 
combinatie van kungfu-achtige 
toestanden en melodrama, en door 

vreemde humor. Elke film heeft 
iets absurds, maar als je gewend 
bent aan de entourage blijft meest-
al niet veel meer over dan het ver-
der ontwikkelen van een verhaaltje 
dat net zo voorspelbaar is als alle 
duizenden eerdere verhaaltjes uit 
slappe films van overal ter wereld.
Er worden films gemaakt geba-
seerd op bekende stripboekjes, 
wat (opnieuw) interessant is om 
eens te zien. De regisseur is zo vol 
van die stripboeken dat hij zijn hele 
filmverhaal vertelt alsof hij strip-
tekenaar is. Flarden van scènes in 
een snel tempo achter elkaar, bijna 
zonder verband: je kijkt ernaar 
alsof je door een stripboekje bla-
dert. Dat is dus eventjes boeiend, 
merkwaardig, maar daarna word 
je er compleet gek van. Aziatische 
stripliefhebbers herkennen echter 
hun helden en zitten zich laaiend 
enthousiast te vermaken.

Tarten
Iets anders: vooral in Japan wor-
den softpornofilms gemaakt om 
de censuur te tarten. Maar in een 
volstrekt onbeduidend verhaal 
gaat het dan vooral om de seks-
scènes, die pover zijn uitgevoerd, 
geen echte porno zijn (want dat 
mag niet) en heel lang duren, 
om maar zo veel mogelijk seks 
te laten zien, zonder dat je echt 
wat ziet. De censor kan er niets 
tegen doen – hoera gelukt hem te 
pesten! – maar de film is verder 
niets.
Omdat het om publieksfilms gaat, 
is in Udine het publiek ook de jury. 
De prijs ging niet naar de in zijn 
soort zeer intelligente, spirituele 
Koreaanse horrorfilm The Host 
van Bong Joon-ho (vorig jaar nog 
geselecteerd voor het artistieke 
Cannes-programma Quinzaine 
des réalisateurs) of de uitstekend 
gespeelde familiekomedie Family 
Ties van Kim Tae-yong, maar naar 
een andere Koreaan: No Mercy 
for the Rude van Park Chul-hee, 
een overigens zeer bekwame 
genrefilm over een zwijgende 
huurmoordenaar.
Het gekke is dat je uit bijna elke 
film na een half uurtje wilt weglo-
pen, maar na afloop van het fes-
tival weet dat je veel plezier hebt 
beleefd aan al die krankzinnige, 
vreemde onzin. En dat is uniek 
aan Udine: een feest voor mensen 
die van horror, strips, fantasy en 
melodrama houden of die ‘weer 
’s wat anders willen zien’: heel 
informatief, met een uitstekende 
catalogus, met jaaroverzichten 
van al die landen, niet alleen aan-
gaande de genrefilms.
Zelfs al vind je het niets, het is 
toch bijzonder te ervaren waarbij 
een miljoenenpubliek in Japan, 
Hongkong of Zuid-Korea zich ver-
maakt. En dan is Udine vlakbij.

9de Far East Film Festival, Udine

De commerciële toppers van Azië

Films uit het Verre Oosten bepalen de laatste jaren de energie van de 
cinema en dat is te merken op festivals. Maar daar wordt meestal alleen 
de kunstzinnige kant van de cinema vertoond. In het Italiaanse Udine 
draaien de films die nooit naar buiten komen: de favorieten van het 
Aziatische publiek, de commerciële toppers.
Peter van Bueren

In Frankfurt moet je op een verre 
vlucht nog wel eens overstap-
pen, maar in het bijna aanpalende 
Wiesbaden, daar kom je toch niet 
zo maar. Was het niet de stad 
waar Elvis Presley zijn militaire 
dienstplicht vervulde en Priscilla 
Beaulieu ontmoette? Het ligt zo 
strategisch centraal dat de geal-
lieerden het aan het eind van de 
Tweede Wereldoorlog nauwelijks 
bombardeerden, om er een grote 
Amerikaanse legerplaats te kun-
nen vestigen. Als je er eenmaal 
bent, blijkt er opeens ook een 
standbeeld van Willem van Oranje 
te staan, want in de middeleeuwen 
was de stad onderdeel van het 
hertogdom Nassau. En verder was 
en is het een kuuroord, met een 
majestueus casino waar als reli-
kwie de speeltafel wordt bewaard 
waaraan Dostojevski ooit zijn hele 
hebben en houden verspeelde 
(drie miljoen gouden roebels), wat 
aanleiding was voor zijn roman De 
speler.
Interessanter dan je vermoedde 
dus, als je er toch langskomt voor 
een van de twee Duitse filmfesti-
vals die zich richten op Oost-Euro-
pa. Het bekendste is in Cottbus, 
hartje vroegere DDR; kleinere zus 
Wiesbaden bestaat sinds zeven 
jaar, op initiatief van het Deutsche 
Filminstitut, dat eens een pro-
gramma van Oost-Europese films 

organiseerde en dat vanwege het 
succes uitbouwde tot een heus fes-
tival. De huidige directeur, Chris-
tine Kopf, werkte voor dat instituut, 
raakte betrokken bij het festival en 
nam het na een jaar met een paar 
vriendinnen over.

Praten
Buitengewoon aardige en gastvrije 
dames voor de honderdtachtig 
gasten die een weekje samen zijn 
om films te zien en er vooral veel 
over te praten, want er zijn nogal 
wat talkshows, symposia en lezin-
gen. Het jaarlijkse thema was dit 
keer religie. De bedoeling was om 
te praten over de plaats van religie 
in de huidige samenleving, wat je 
met de moslimaangroei in Europa 
actueel kunt noemen. Helaas hield 
geen van de binnen dit thema ver-
toonde films zich hiermee bezig. 
Dan draaide Erzengel Gabriel 
und Frau Gans van de Tsjech Jiri 
Trnaka uit 1964 of Andrej Rubljov 
van Tarkovski uit 1966 maar weer 
eens, mooie films, maar ze sloten 
totaal niet aan bij een lezing van 
Dr, Hans-Joachim Schlegel over 
‘Sehnsucht nach Spiritualität: 
Film und Religion in Geschichte 
und Gegenwart des europäischen 
Ostens’. Op zich al een titel om 
toch maar liever door mooi Wies-
baden te gaan wandelen.
Een opmerkelijk accent lag er 

op de Russische cinema, en 
niet alleen de cinema, maar er 
waren ook prominent uitgestalde 
geschriften als de Deutsch-Russi-
scher Kurier, met onder meer een 
interview met een nicht van Stalin 
en kruiswoordpuzzels in het Duits 
en het Russisch. Het bleek min-
der merkwaardig als je erachter 
kwam dat er een opmerkelijk grote 
Russische gemeenschap in Wies-
baden huist (er wonen een kleine 
miljoen Russen in heel Duitsland 
trouwens), maar op een of ander 
manier toch vreemd. Goed is wel 
het verzamelen van filmschoolstu-
denten uit landen als Estland en 
Albanië, die samen met studenten 
uit Wiesbaden zelf en andere Duit-
se steden elkaars films bekijken en 
daar genoeglijk over doorkletsen.

Niet denderend
Genoeg in feite voor een aardige 
filmweek, waarvoor de publieke 
belangstelling overigens niet 
denderend is: negenduizend 
bezoekers in het zevende jaar, een 
verdrievoudiging weliswaar ten 
opzichte van het eerste jaar, maar 
toch niet zo veel dat je kunt bewe-
ren dat van heinde en verre gretige 
filmliefhebbers toestromen.
Echte allure krijgt zo’n festival pas 
met een stevige competitie, maar 
omdat er vooral gezocht wordt 

naar premières en je het hebt over 
landen met een niet al te floris-
sante jaarproductie, kun je geen 
opeenstapeling van topfilms ver-
wachten. Weer won die Russische 
Euforia (Ivan Viripajev), die langs 
allerlei festivals trekt en met zijn 
bombastische visuele effecten elke 
keer weer genoeg juryleden impo-
neert om in de prijzen te vallen.
Interessanter was de Servische 
film Klopka (The Trap) van Srdan 
Golubovic. Een goed uitgewerkte 
thriller over een man die rade-
loos op zoek is naar geld voor 
de operatie van zijn zoon en een 
bedrag aanneemt in ruil waarvoor 
hij iemand moet vermoorden. Hij 
is wat te mooi gemaakt en het 
verhaal ontkomt niet aan enige 
onwaarschijnlijkheden, maar de 
zwakte is vooral dat de achterlig-
gende, interessante bedoeling 
(een psychologische schets van de 
maatschappelijke situatie in een 
door de Balkanoorlog verwond 
land) te veel verscholen blijft ach-
ter de op een groot publiek gerich-
te thriller. Dus ook niet geweldig, 
hoewel misschien het beste.
Met een gebrek aan echt goede 
competitiefilms verheft Wiesbaden 
zich niet boven het niveau van een 
regionaal, informatief en sympa-
thiek festival waar het goed toeven 
is maar niet veel te halen valt.

Sympathiek festival met beperkt aanbod
                                            Oost-Europese films

In Wiesbaden, ongeveer halverwege de Rijn, kijken ze één 
keer per jaar over de grotere broer Frankfurt heen naar 

Oost-Europa, want daar wonen ook filmers, vinden de dames 
van het goEast-festival.

Peter van Bueren

 7de Festival des Mittel- und Osteuropaïsche Films goEast, Wiesbaden

Klopka

Euforia
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Bes vakit Dit is zonder over-
drijven nu al een van de mooiste 
films van het jaar. Ieder beeld in deze 
Turkse film is zorgvuldig gekadreerd, 
iedere sequentie is bedachtzaam 
gemonteerd en de tussentitels zijn 
ook nog eens schitterend vormge-
geven. Het grandioze Turkse land-
schap, de folkloristische kwaliteit van 
het tijdloze dorpje, de knappe hoofd-
rolkinderen, de muziek van Arvo 
Pärt: allemaal onderdelen van Reha 
Erdems hechte esthetiek. Het gevaar 
dreigt dat de film bezwijkt onder zo 
veel schoonheid. Met iets minder 
Arvo Pärt en een iets rafeliger randje 
was de hartslag van Bes Vakit harder 
en helderder geweest.
Erdem toont in zijn verhaal het gene-
ratieconflict vanuit het perspectief 
van drie kinderen. Wat we zien is 
uitvergroot, verhevigd door het filter 
van een kind met onvervulde verlan-
gens en onbegrip jegens de wereld. 
Zoals het meisje dat ontdekt dat haar 
ouders seks hebben, net als de hon-
den in het dorp. De jongen die zijn 
vader gebukt ziet gaan onder een 
minderwaardigheidscomplex en zijn 
affectie projecteert op de knappe 
schooljuffrouw. En de zoon van de 
imam, die in alles de mindere lijkt van 
zijn voorgetrokken jongere broertje, 
met als gevolg dat hij verwoede 
pogingen doet om zijn verwijtende 
vader dood te krijgen. Dat klinkt ont-
luisterend, maar in de praktijk is het 
vooral aandoenlijk en zelfs weldadig 
geestig, want wat de jongen ook pro-
beert, iedere poging faalt: de dodelij-
ke schorpioen ontpopt zich als een 
sukkelig wezen dat voortijdig dood-
gaat, zijn vader blijkt ook zonder zijn 
medicijnen in leven te blijven, en een 
sterfgeval veroorzaken door middel 
van een open raam mag niet lukken. 
Die dan weer lichte, dan weer smar-
telijke toon biedt de topzware esthe-
tiek van Bes Vakit het noodzakelijke 
tegenwicht en voorkomt dat de 
schoonheid het zicht op de inhoud 
ontneemt.
Kim van der Werff

Turkije 2006 regie Reha Erdem scenario Reha 
Erdem camera Florent Herry montage Reha 
Erdem Geluid Hervé Guyader Murat Senürkmez 
production design Ömer Atay productie Ömer 
Atay distributie Cinemien duur 111’ met Elit Iscan, 
Ali Bey Kayali, Taner Birsel

Irina Palm Het klinkt goed, op papier. Marianne 
Faithfull, de inmiddels zestigjarige zangeres, als de 
burgerlijke Engelse Irina Palm die uit geldnood in het 
Londense red light district belandt onder de pooier Miki 
Manojlovic, vooral bekend van zijn rollen in films van 
Emir Kusturica, met een soundtrack van de opkomende 
Belgische band Ghinzu, die onlangs nog een bijdrage 
leverde aan Ex drummer (Koen Mortier, 2007).
Toch is het geen goede film. Marianne Faithfull speelt de 
hele film in hetzelfde register, een grauw dametje dat 
met innerlijke onverzettelijkheid door duistere stegen 
schuifelt. Miki Manojlovic geeft meer ruimte aan zijn 
karakter; hun gezamenlijke scènes zijn dan ook het 
leukst. Hij ontdooit gaandeweg en er ontstaat een soort 
vriendschap of zelfs liefde tussen de twee eenzame 
zielen. De gitaar van Ghinzu zet helaas te vaak te zwaar 
in, als een uitroepteken achter het drama.
Aan het begin van de film blijkt Irina’s zoon niet genoeg 
geld te hebben voor de levensreddende operatie van 

haar kleinzoon. De ellende wordt er in zo’n hoog tempo 
doorheen gejast, inclusief familieruzies en het hardop 
uitspreken van alle onmogelijke alternatieven, dat het 
voelt alsof het jongetje geofferd wordt, zodat Faithfull 
maar zo snel mogelijk geen andere uitweg ziet dan in het 
leven te stappen. Als het dan eenmaal zo ver is, valt 
vooral de hypocrisie op. Terwijl het verhaal partij kiest 
voor een vrouw die over de grenzen van haar eigen 
moraal stapt, blijft de camera opzichtig preuts: de pik-
ken die zij anoniem aftrekt (nadat ze door een glory hole 
in de muur zijn gestoken) worden op kinderachtige wijze 
steeds net buiten beeld gehouden. Kees Driessen

België/Luxemburg/Verenigd Koninkrijk/Duitsland/Frankrijk 2007 regie Sam 
Garbarski scenario Philippe Blasband, Sam Garbarski en Martin Herron 
camera Christophe Beaucarne montage Ludo Troch geluid Pascal Jasmes 
muziek Ghinzu production design Véronique Sacrez productie Sébastien 
Delloye, Diana Elbaum en Georges van Brueghel distributie Paradiso Enter-
tainment duur 103’ met Marianne Faithfull, Miki Manojlovic, Kevin Bishop, 
Siobhan Hewlett, Dorka Gryllus, Jenny Agutter, Corey Burke

Venus Peter O’Toole ontving zijn achtste 
Oscar-nominatie voor zijn rol in het door Hanif 
Kureishi (My Beautiful Laundrette, 1985; Intimacy, 
2001; Mother, 2003) geschreven Venus. De 74-jari-
ge acteur liep het beeldje opnieuw mis. Hij speelt 
de bejaarde acteur Maurice, wiens glorietijd ver 
achter hem ligt. Soms speelt hij een lijk in een 
goedkope televisieserie, ter aanvulling van zijn 
pensioen. Hij doodt de tijd met zijn oude collega 
en vriend Ian. Het liefst in de pub, met een sterk 
drankje binnen handbereik. Zwelgen in het verle-
den en kankeren over het heden.
Als Ians nichtje Jessie bij hem komt logeren, op 
zoek naar een baan in Londen, verandert de status 
quo. Ian haat de vulgaire, kauwgum kauwende meid 
die niet kan koken en in trainingsbroek verveeld 
voor de televisie hangt. Vrouwengek Maurice ziet 
wel iets in haar en ontfermt zich over haar. Niet 
geheel onbaatzuchtig, van beide zijden. Hij hoopt op 
meer, zij gebruikt hem om verder te komen als 
model. Venus begint met clichés over vieze oude 
mannen en ordinaire tieners, om die vervolgens uit 

te diepen en een kwartslag te draaien. Maurice 
noemt Jesse Venus, naar het schilderij Het toilet 
van Venus van Velázquez (waarnaar ook de filmpos-
ter is gemodelleerd). Zo staat zij voor zijn verlangen 
naar schoonheid – de schoonheid van de jeugdige 
vrouwelijke vorm, die contrasteert met zijn oude, 
krakende lichaam dat het meer en meer begeeft.
Maurice is intens egocentrisch. Kureishi veroor-
deelt het niet, maar impliceert dat zijn (en Jesse’s) 
egoïsme en narcisme noodzakelijk zijn om in de 
(kunst)wereld hogerop te komen.
De altijd maar mopperende Leslie Phillips (Ian) 
steelt de show; geen wonder dat O’Toole niet won. 
De ontroerende film werd digitaal gedraaid, waar-
door het beeld soms helaas wat donker is. 
André Waardenburg

Verenigd Koninkrijk, 2006 regie Roger Michell scenario Hanif Kurei-
shi camera Haris Zambarloukos montage Nicolas Gaster geluid 
Peter Baldock muziek David Arnold, met liedjes van Corinne Bailey 
Rae production design John Paul Kelly productie Kevin Loader dis-
tributie A-Film duur 95’ met Peter O’Toole, Leslie Phillips, Richard 
Griffiths, Jodie Whittaker, Vanessa Redgrave



Filmscènes zonder geluid, is daar nog wat aan? Op de tentoonstelling 
‘Someone makes a Call and the Sun Goes down’ in Artis Den Bosch spe-
len in stilte fragmenten uit tien fictiefilms, gedraaid door de Nederlandse 
cameraman Robby Müller. Het geluid is uitgezet. Auto’s trekken geruisloos 
op, discrete telefoons worden opgenomen door telepathische personages, 
kogels verschaffen zich onhoorbaar toegang tot lichamen.
Nu alleen het beeld vertelt, merk je pas goed hoe ingrijpend geluiden de 
blik dirigeren. Veel scènes blijken ongehoord aan meerduidigheid te win-
nen. De meest langgerekte shots duren te kort om het kijken te verzadigen.
Het zijn dan ook niet de eerste de beste shots, maar de weidse, trage, 
quasi-terloopse shots van Robby Müller. Wars van effectbejag en mooifil-
merij (‘camera-acrobatiek’, noemt hij dat zelf misprijzend), blijkt hij juist 
met een minimalistische aanpak in staat een verhaal geraffineerd en effec-
tief te verbeelden.
Robby Müller koos de getoonde fragmenten zelf uit. Veel scènes van 
mensen onderweg: te voet, te paard, in auto of trein. Veel mannen onder 
elkaar. Veruit de meeste fragmenten komen uit films die hij maakte met 
Wim Wenders en Jim Jarmusch. Daarnaast selecteerde hij scènes uit films 
geregisseerd door Peter Bogdanovich, Barbet Schroeder en Lars von Trier. 
Allemaal eigenzinnige, onafhankelijke filmmakers – erkende auteurs. 
Deze expositie maakt zichtbaar dat ook Robby Müller zelf een auteur is. 

Hoe dienstbaar hij zich als cameraman ook maakt aan andermans verhaal, 
hij doet dat allerminst als een soort onpersoonlijke kameleon. Juist de 
manier waarop hij de essentie van verschillende verhalen in beeld vertaalt, 
verraden zijn hand en oog. Veel totalen, zo min mogelijk cuts. Een voorkeur 
voor zwart-wit of anders bleke dan wel grauwe, onopdringerige kleuren. 
Ongekunstelde kadrering, ingetogen belichting. Bij voorkeur geen gezoom. 
‘Het publiek moet niet betutteld worden.’ En toch maakte hij zeldzaam 
betoverende beelden, hoe bescheiden vormgegeven ook. Het streven naar 
maximale functionaliteit blijkt niet voor het eerst de sleutel tot de uiterste 
elegantie.
In een van de twee zeer informatieve interviews die deel uitmaken van de 
tentoonstelling, vertelt Robby Muller hoe hij Jim Jarmusch bij het bespre-
ken van de cameravoering voor Down by Law voorstelde: ‘Laten we het 
extreem simpel houden.’
Ja ja.
Richtje Reinsma

Someone makes a Call and the Sun Goes down. Zapp Magazine, Robby Müller, Daragh Reeves.  
Was t/m 20 mei te zien in Artis Den Bosch. Zie www.artisdenbosch.nl.

Robby Müller is een 
auteur

Het is jammer dat Joost niet een 
nieuwe zoekmachine is. Dan had de 
Nederlandse slogan kunnen zijn: 
Joost mag het weten! Maar het is 
geen zoekmachine en het is ook 
niet Nederlands. Joost (spreek uit: 
dzjoest) is het nieuwe hersenspin-
sel van de ontwerpers van Skype en 
Kazaa, een Deen en een Zweed. En 
als die jongens iets nieuws lanceren, 
let de internetwereld op.
Joost moet de doorbraak gaan 
worden van internettelevisie. 
Er zijn al veel mogelijkheden 
– legaal of illegaal – om via internet 
televisie(programma’s) te kijken. Om 
maar één voorbeeld te noemen: You-
Tube biedt vele afleveringen van tele-
visieseries. Alleen is dat niet legaal. 
Joost wel – en toch is het gratis!
Net als Google wil Joost zijn geld 
gaan verdienen met advertenties. 
Gerichte advertenties, aan de hand 
van het kijkgedrag van de gebruiker. 
Die krijgt daarvoor officieel toegang 
tot materiaal van een reeks bekende 

televisiezenders, waaronder MTV, 
National Geographic en Warner Bros. 
Het bedrijf belooft de informatie ner-
gens anders voor te gebruiken – maar 
Al Jazeera kijken via Joost (als die 
zender zou worden aangeboden) is 
misschien toch niet zo verstandig.
Natuurlijk wordt televisiekijken bij 
Joost geïntegreerd met chatten, 

instant messaging, ingebouwde pro-
grammainformatie en de mogelijk-
heid programma’s een score mee te 
geven. Plus dat het programma, zoals 
is gepopulariseerd door de internet-
browser Firefox, add-ons accepteert: 
kleine programmaatjes die in Joost 
geïntegreerd kunnen worden en 
nieuwe functies toevoegen. Dat bete-
kent dat nerds wereldwijd hun best 
zullen doen om Joost te verbeteren. 
Eén leuk voorbeeld: een gebruiker 
zou Engelse ondertitels kunnen toe-
voegen aan, bijvoorbeeld, een interes-
sant Arabisch programma. En voor de 
makers van Joost zelf is dat allemaal 
gratis.
Die makers willen met Joost het-
zelfde doen voor televisie als ze eer-
der met Skype deden voor telefonie 
en met Kazaa voor muziek: gratis 
aanbieden aan breedbandgebruikers 
met behulp van p2p-technologie (peer 
to peer, ‘van gebruiker naar gebrui-
ker’). Het programma komt dus niet 
streaming vanaf een centrale server 
(zoals bijvoorbeeld bij Uitzending 
Gemist), maar in stukjes en beetjes 
via alle andere gebruikers van Joost.
De grootste vraag is natuurlijk: hoe is 
de kwaliteit? Hoe mooi is het beeld, 
hoe goed is het geluid en hoe vloei-
end zijn de bewegingen? Voorlopig is 
Joost nog in de beta-fase en ik heb 
geen mogelijkheid gehad het pro-
gramma te testen. Hopelijk betekent 
Joost een stap voorwaarts, maar 
aan de andere kant hebben Skype en 
YouTube al bewezen dat de meeste 
breedbandgebruikers de huidige, 

beperkte kwaliteit van beeld en geluid 
al acceptabel vinden.
www.joost.com

Jijbuis
Zou Joost een deuk kunnen slaan in 
het succes van YouTube, de grootste 
internethype van de afgelopen jaren? 
Google betaalde ruim anderhalf mil-
jard dollar voor YouTube; Joost zou 
graag de balk zijn waarover dat geld 
gegooid blijkt te zijn.
Onlangs beval Viacom (eigenaar 
van onder meer MTV en Paramount 
Pictures) YouTube zo’n honderd-
duizend illegaal aangeboden clips te 
verwijderen. Kort daarop maakte de 
mediareus een overeenkomst met 
Joost bekend.
Als meer eigenaars van televisiepro-
gramma’s en speelfilms hetzelfde 
gaan doen, zal de website moeten 
terugvallen op zijn basis: de eigen 
filmpjes die iedereen erop kan zetten. 
Of de korte viral videos en familiefilm-
pjes anderhalf miljard dollar waard 
zijn, is een tweede. Misschien wel.
YouTube kent veel epigonen, zoals 
Metacafé (dat ook een speciale player 
aanbiedt om de filmpjes buiten de 
browser om te bekijken), Google Video 
(dat na de overname van YouTube 
door Google ongeveer het identieke 
aanbod lijkt te hebben), Dailymotion, 
Veoh (ook met een eigen player) en 
vele andere. De verwijdering van por-
nografisch materiaal van de grotere 
sites is ondervangen door sites als 
PornoTube, YouPorn et cetera.
Daarnaast heb je nog Revver, dat met 
een ander model werkt: de site ver-
bindt advertenties aan de filmpjes van 
de gebruikers, die zelf de helft van de 
inkomsten ontvangen. Revver bestaat 
sinds 2005, maar heeft nog niet de 
enorme populariteit van YouTube 
bereikt.
Er zijn ook metawebsites, die doorlin-
ken naar het enorme (illegale) aanbod 
van televisieseries en speel films op 
verschillende websites. Een heel fijne 
is TV Links, met een enorme waslijst 
links naar elders gratis aangeboden 
televisieseries, animatie, speelfilms, 
videoclips en sportuitzendingen. 
Van zes seizoenen 24 (Joel Surnow 
en Robert Cochran, 2001-2007) tot 
vijf seizoenen Six Feet Under (Alan 
Ball, 2001-2005), van A Fistful of Dol-
lars (Sergio Leone, 1964) tot Sin City 
(Robert Rodriguez, 2005). Alles te 
zien in simpele pop-up windows die 
gemakkelijk groter te maken zijn. Het 
bestaansrecht van deze site bewijst 
vooral de onoverzichtelijkheid van het 
(illegale) online aanbod. De beeldkwa-
liteit is bekend: vooral voor speelfilms 
is het niet te doen. Hoewel genoeg 

mensen daar kennelijk anders over 
denken.
Andere metasites linken naar legaal 
aangeboden materiaal – hoewel het 
de vraag is of het doorlinken altijd 
legaal is. Dat lijkt me een lastige 
rechtszaak. Blinx, een doorzoekbare 
database van online video, claimt in 
elk geval met een groeiend aantal 
aanbieders van videomateriaal tot 
overeenstemming te komen. Net als 
de Nederlandse site Kanalenkiezer, 
die naar eigen zeggen niet minder dan 
464 zenders aanbiedt. Het populairst 
in dat ruime aanbod zijn De gouden 
kooi en Nickelodeon.
www.tv-links.co.uk
www.blinkx.com
www.kanalenkiezer.nl

Alternatieven
Like Television zegt de rechten gere-
geld te hebben van zijn klassieke aan-
bod. De onoverzichtelijke site biedt 
televisieseries als Bonanza (Fred 
Hamilton, 1959-1973) en films als 
Olympia (Leni Riefenstahl, 1936). Het 
is even rondneuzen, maar dan valt er 
genoeg te vinden. Een leuke gimmick: 
voor wie moe wordt van het overwel-
digende aanbod, is er de randomizer, 
waarmee een willekeurig programma 
verschijnt.

Democracy zet helemaal in op de 
eigen player. De gebruiker kan zich 
(gratis) abonneren op enkele kanalen, 
die dan elke keer automatisch een 
update krijgen. Een beetje als een 
podcast. Een aardig uitgangspunt, 
met voor een deel een televisiegevoel, 
maar voor mijn smaak niet gebruiks-
vriendelijk genoeg.
Current TV is behalve een website 
ook een televisiezender (maar niet 
in Nederland). De geregistreerde 
gebruikers bepalen wat daarop wordt 
uitgezonden, inclusief eigen materiaal 
– op dit moment ongeveer een derde 
van het totale aanbod. Wie internatio-
naler is georiënteerd kan eens kijken 
bij wwwiTV, dat op land indeelt. Leuk, 
vooral voor de minder voor de hand 
liggende landen als Mozambique of 
Oman.
Tesla.Liketelevision.com
www.getdemocracy.com
www.current.tv
www.itv.com

Door Kees Driessen
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Dead Man

BUITEN  DE BIOS

Ghost Dog

Joost mag het zien
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Pervert! is een aardig niemen-
dalletje waarin Mary Carey (nee, 
niet de zangeres, die ooit vergeefs 
een rechtszaak heeft aangespan-
nen tegen de artiestennaam van 
deze pornoactrice, die overigens 
elfduizend stemmen verwierf als 
gouverneurskandidaat voor Cali-
fornië maar verloor van een ande-
re filmster) en andere al dan niet 
van nature rondborstige actrices 
rondrennen en met honing spelen 
in de geest van tietenregisseur 
Russ Meyer, met een klein beetje 
bloederigheid voor de nuance. 
Darrell Sandeen speelt ondertus-

sen een verrassend sterke rol als 
de verbeten en verbitterde vader 
die op zijn boerderij een vrouwen-
beeld knutselt van lappen vlees 
en neerkijkt op zijn verstedelijkte 
zoon. KD
Verenigde Staten 2005 regie Jonathan Yudis  

distributie Paradiso HE

Kult Kurz

Elke kulttitel is geselecteerd volgens het criterium zoals door Skrien vastgesteld op 7 november 2006 en 
aangepast op 11 februari 2007: een film die met stijl en vooral zonder saai te worden de ethische, esthetische 

en/of fysieke grenzen van een groot deel van het publiek overschrijdt.

Je kon het zo gek niet bedenken of het is 
gebeurd, als je de geschiedenisfilms uit de 
jaren vijftig moet geloven. Zo trok Hannibal vol-
gens Jupiter’s Darling (1955) met bontgeschil-
derde olifanten over de Alpen (omdat grijs zo 
saai was) en kon John Wayne in The Conqueror 
(1956) zonder bezwaren de Aziatische Genghis 
Khan als een held neerzetten.
Dat historici de films links lieten liggen, lijkt 
daarom terecht. Niet volgens David Eldridge, 
docent Amerikanistiek aan de Universiteit van 
Hull. In zijn boek Hollywood’s History Films 
neemt hij ze wel serieus: ook een film is en 
blijft een representatie van de historische wer-
kelijkheid, betoogt hij, en valt daarbij als histo-
risch bronmateriaal op te vatten. Het beeld dat 
deze filmmakers van het verleden laten zien, 
heeft niet alleen het geschiedbeeld van hele 
generaties beïnvloed, maar zegt ook iets over 
de jaren vijftig zelf. Eldridge onderzocht wie 
de films maakte, wanneer, hoe en vooral: met 
welke achterliggende ideeën.
Hij bekeek daarvoor driehonderd films, ana-
lyseerde 147 scripts, 550 persbijlagen en 
driehonderd censuurrapporten. Ook kon hij 
gebruikmaken van de privé-archieven van zo’n 
vijfentwintig toonaangevende Hollywood-ver-
tegenwoordigers op het gebied van de histori-
sche film.

Koude Oorlog
Ondanks een paar bloedeloze opsommingen, 
waarbij Eldridge veel kennis van de verhaallij-
nen van de films vooronderstelt, is Hollywood’s 
History Films heel leesbaar en biedt het boek 
een compleet beeld van een interessante peri-
ode voor Hollywood en voor de historische film 
in het bijzonder. De Amerikaanse filmindustrie 
worstelde met teruglopend bioscoopbezoek 
door de opkomst van de televisie. Bovendien 
hing de Koude Oorlog dreigend boven elke Hol-
lywood-productie: de angst voor communisten 
had de hoorzittingen opgeleverd van het House 
Committee on Un-American Activities (HUAC) 
onder leiding van senator Joseph McCarthy en 
een zwarte lijst met afgeserveerde regisseurs, 
scenarioschrijvers en acteurs.
Eldridge toont aan dat de historische film van 
deze ontwikkelingen misschien wel het meest 
wist te profiteren. Het genre besloeg van 1950 
tot 1959 maar liefst veertig procent van alle 
films (een totaal van zo’n twaalfhonderd titels), 
waarbij het grootste deel bestond uit westerns, 
met een piek in het begin van de jaren vijftig. In 
een samenhangend betoog beschrijft Eldridge 
welke economische, politieke en sociale fac-
toren uit de jaren vijftig op de films van invloed 
waren.
Zo laat hij zien dat juist historische films een 
prachtig demonstratiepodium vormden voor 
de nieuwe technieken die bezoekers terug 
moesten lokken naar de bioscoop, zoals 3D, 
CinemaScope, VistaVision en Todd-AO. Een 
historisch verhaal was bovendien gemakkelijk 
te verkopen aan het publiek, omdat het al wist 
wat voor soort verhaal het kon verwachten. 

Tegelijkertijd vervulden de films de groeiende 
behoefte van het publiek – aangetoond door de 
groei van levende geschiedenisparken – om de 
geschiedenis niet alleen te bekijken, maar ook 
zelf te ervaren. Het gevolg was een hausse aan 
massascènes, waardoor de kijker zich letterlijk 
in de groep figuranten opgenomen kon voelen. 
Ook toont Eldridge aan hoe de Koude Oorlog-
politiek en sociale problemen als rassendis-
criminatie en jeugddelinquentie in historische 
films relatief veilig aan de kaak konden worden 
gesteld. Hij blijft hier overigens voorzichtig met 
zijn interpretaties, omdat de makers zelf zich 
in deze periode niet vrijuit konden uiten over 
hun eventuele politieke bedoelingen.

Oppoetsen
Naast deze relatief platgetreden paden 
beschrijft Eldrigde enkele interessante voor-
beelden die de verhouding tussen geschied-
kundige onderbouwing en publieke ontvangst 
in de jaren vijftig verhelderen. De film Ply-
mouth Adventure (Clarence Brown, 1952) 
bijvoorbeeld, had een tamelijk veilig scenario 
op moeten leveren. De film wilde het oude 
imago van de pelgrim een beetje oppoetsen: 
de stichters van Amerika moesten niet langer 
afgeschilderd worden als eendimensionale, 
saaie mannen, maar als dappere mensen van 
vlees en bloed. Daarvoor volgden de makers 
de recente geschiedschrijving, waaruit bleek 
dat veel van de kolonisten naar Amerika 
waren vertrokken uit economisch oogpunt. Dit 

gedeelte van de film ging een volledig eigen 
leven leidden. Het veroorzaakte een aantal 
felle artikelen waarin gesteld werd dat de 
film de voorouders vooral met kapitalistische 
hebzucht zou associëren en daarmee hun 
reputatie willens en wetens bezoedelde ten 
behoeve van communistische propaganda, het 
leidde tot een boycot door de afstammelingen 
en Plymouth Adventure werd – hoezeer ook 
gestreefd was naar historische accuratesse 
– MGM’s minst succesvolle film van het jaar.
Nog interessanter wordt het in de tweede helft 
van het boek, waarin Eldridge laat zien hoe 
producenten en regisseurs zelf naar de histo-
rische film keken. De stelling dat historische 
films alleen dienden voor een leuk decor, haalt 
hij onderuit. Hier blijkt helemaal het voordeel 
van de soort bronnen die hij gebruikt: het ach-
tergrondmateriaal bij de producties is veelzeg-
gender dan de films zelf. Uit de manier waarop 
researchers filmmakers probeerden te beïn-
vloeden, blijkt dat het streven naar het weer-
geven van een historische werkelijkheid niet 
alleen aan historici voorbehouden is. Zij lieten 
scenarioschrijvers en regisseurs zien dat het 
niet nodig was geschiedenis te herschrijven 
om een dramatisch verhaal te creëren. Dezelf-
de feiten hoeven verschillende verklaringen of 
interpretaties niet in de weg te staan.

Authenticiteit
Overigens was het geen teken van desinte-
resse bij de filmmakers dat zij de waarheid een 
tikje naar eigen hand zetten. Authenticiteit was 
juist een van hun belangrijkste verkooppunten. 
Maar hoe professioneler ze daarin werden, hoe 
meer ze zich realiseerden dat ‘de waarheid’ 
in geschiedenis niet bestaat – zeker degenen 
die zich op het genre van de biografie stortten. 
Feiten zijn eigenlijk nietszeggend, en verder 
is elke vorm van geschiedschrijving een beeld 
van de werkelijkheid. Of het nu in een boek is 
of op film.
Overigens wilde dat niet zeggen dat filmma-
kers historici hoog hadden zitten. Voor hun 
onderzoekers kozen ze volgens Eldridge liever 
bibliothecarissen. Juist doordat zij hun ver-
haal volledig opbouwden op zo veel mogelijk 
feiten en bronnen, vonden zichzelf accurater 
dan professionele historici. De beroepsgroep 
bleek in films regelmatig het mikpunt van spot, 
zag Eldridge. Neem bijvoorbeeld Horatio, de 
geschiedschrijver die met Hannibal meetrok 
in Jupiter’s Darling. Wanneer Hannibals love-
interest Amytis voorstelt om de olifanten te 
verven – zoals al eerder gezegd een histori-
sche faux pas op zich – , schrijft Horatio ijverig 
op dat een vriend voorstelde om de ‘achthon-
derd olifanten’ in vrolijke kleuren te verven. 
‘Achthonderd?’, vraagt Amytis verbaasd. ‘Nee, 
we hebben er maar zestig’, stelt Hannibal. 
‘Maar ja, historici, hè?’
Floortje Smit

Hollywood’s History Films, David Eldridge. I.B. Tauris, 2006. 
ISBN 1 84511 061 7 (paperback) of 1 84511 060 9 (hardcover).

Stinkend vlees Iedere zich-
zelf respecterende zombiefilm leunt 
op de films van regisseur George A. 
Romero, met name diens Dawn of the 
Dead (1979). Zo ook het ultralowbudget 
The Stink of Flesh (2005). Ook hier zijn 
de zombies ongezond blauw van kleur, 
schuifelen ze overwegend traag door het 
beeld en kunnen ze afgemaakt worden 
door een schot (of spijker, wat je maar in 
de buurt hebt liggen) in het hoofd. De film 
is ondanks de beperkte financiële midde-
len bijzonder ambitieus. Het amateuristi-
sche acteerwerk laat vooral in het begin 
te wensen over, maar bereikt al snel een 
acceptabel niveau. Camerawerk, mon-
tage en make-upeffecten zijn dik in orde.
De film wil iets meer dan het standaard 
‘overlevenden verschansen zich in een 
huis en moeten gedwongen samen-
werken’. Zo hebben de oorspronkelijke 
bewoners van het huis allerlei bizarre 
geheimen. Het situeren van het verhaal 
in Mexico levert bovendien een apart 
sfeertje op. De film verkent de grenzen 
van het genre: seks met zombies zien we 
niet vaak, net zomin als zombiepoep!
Het enthousiasme waarmee de film is 
gemaakt werkt aanstekelijk en is ook 
zichtbaar in de uitgebreide making-of 
op de dvd. Hierin is goed te zien hoe de 
makers creatief omgaan met het minus-
cule budget en hoe klein de filmploeg 
feitelijk is. Met zijn drie kwartier is ook de 
making-of interessanter dan die van veel 
duurdere films. Vooral in de actiescènes 
heeft de film uiteindelijk wel iets weg van 
Bad Taste (Peter Jackson, 1988). Waar-
schijnlijk is er voor regisseur Phillips 
geen vergelijkbare carrière weggelegd, 
maar zijn debuut is veelbelovend.  
Sanne Veerman

The Stink of Flesh Verenigde Staten 2005 regie Scott 
Phillips distributie The Splatter Zone

In Eyes Wide Open draaiden vier 
films die ‘te raar zijn voor het hoofd-
festival’ maar ook niet pasten in het 
Weekend of Terror en geprogram-
meerd werden om twaalf uur ’s 
nachts.
Nou, blij dat ik ze op dvd gekeken 
heb! Drie van de vier waren het niet 
waard om voor uit bed te blijven. De 
saaiste was Mad Cowgirl (Gregory 
Hatanaka), over een seksbeluste 
vleesinspectrice met een hersen-
aandoening in tijden van de gek-
kekoeienziekte, die zich bloederig 
door mannen heen hakt! Als je het 
achter elkaar opschrijft met een 
uitroepteken lijkt het heel wat. Maar 
er gebeurt feitelijk niet veel, wat er 
gebeurt valt in herhalingen en drei-
gend of grappig wil het niet worden. 

Mad Cowgirl werd laatste in de 
publieksenquête van het festival.
Bijna net zo saai is Easter Bunny, 
Kill! Kill! (Chad Ferrin), ook vol her-
halingen in de plot en de dialogen. 
Het zoontje van de alleenstaande 
moeder is gênant als verstandelijk 
gehandicapte en de slachtpartijen 
aan het einde hebben we allemaal 
al eens beter gezien. Ja, een dikke 
pedofiel wil de jongen misbruiken 
en een moordenaar heeft een konij-
nenmasker. En toch saai!
Veel minder saai – maar nog 
steeds een beetje saai – is Strange 
Circus (Sion Sono), over een jonge 
romanschrijfster die als meisje 
wordt gedwongen om, opgesloten 
in een cellokoffer, door een gaatje 
te bekijken hoe haar vader haar 

moeder neukt – waarna hij dochter 
en moeder van plaats verwisselt. Er 
gebeurt een hoop, in verschillende 
tijds- en werkelijkheidslagen, maar 
de hoofdrolspeelster is niet interes-
sant en het duurt allemaal te lang.
Nee, de enige film die ik in de bios-
coop had willen zien is Bangkok 
Loco (Pornchak Honggrattanaporn 
– hoeveel namen beginnen en ein-
digen met porn?), over een boven-
natuurlijke drumwedstrijd in de 
Thaise seventies (bloesjes!) tussen 
Goed en Kwaad. De hoofdpersoon is 
een dweil, dus ook niet erg interes-
sant. Na verloop van tijd werd mijn 
weerstand echter gebroken door de 
onvermoeibare opeenstapeling van 
ideetjes, grapjes en beeldeffecten, 
die vaak niet langer duren dan een 
seconde. Het houdt niet op: inkleu-
ringen (alles zwart-wit maar het 
gras blauw) en computereffecten 
(maan rolt van wolk af), woordgrap-
jes (vaak kennelijk onvertaalbaar), 
een seksscène als drumpartij (of 
andersom), korte vreemde sfeer-
muziekjes (waaronder een ver-
wijzing naar George Bakers Little 
Green Bag, het openingsnummer 
van Quentin Tarantino’s Reservoir 
Dogs, 1992), maar ook een eenvou-
dige running gag van een politie-
agent die tevergeefs probeert deu-
ren in te trappen. Het houdt geen 
moment op. En dat is leuk.

Voor de afwisseling op deze pagina een kort festivalprogram-
maonderdeelverslagje. Op het afgelopen fantastische filmfes-

tival van Amsterdam is namelijk een nieuw middernachtelijk 
programmaonderdeel geïntroduceerd, Eyes Wide Open, dat 

op papier zeer Kult klonk. Kees Driessen

23ste Amsterdam Fantastic Film Festival: Eyes Wide Open

Saai, saaier, saaist – en leuk

Ongekamd 
is onbemind
Reefer Madness (ook 
bekend als Tell Your 
Children) is een fameuze 
Amerikaanse voorlich-
tings- annex exploitatie-
film uit 1936 tegen het 
gebruik van marihuana, 
die op hilarische wijze 
zijn doel voorbijschiet. In 
elk geval: dat vonden ze 
in de jaren zeventig. Was 
de afschrikwekkende 
boodschap dat marihu-
ana onverbiddelijk leidt 
tot aanrijdingen, aan-
randingen, moorden en 
zelfmoorden veertig jaar 
later grappig geworden, 
nog eens dertig jaar later 

is die grap net zo belegen 
als de boodschap. Het 
grootste deel van de film 
is niet vreemd genoeg, 
niet slecht genoeg en niet 
over-the-top genoeg om 
leuk te zijn. Zo zegt Reefer 
Madness voor de kultkij-
ker van nu meer over de 
jaren zeventig dan over de 
jaren dertig. Ondanks de 

voortdurende roem, die 
onder meer een gelijk-
namige musical en een 
televisiebewerking heeft 
opgeleverd, moet de film 
zelf inmiddels gecategori-
seerd worden als ‘ex-kult’.
De release is ingekleurd, 
met expres overdreven 
tinten en gekleurde rook, 
maar natuurlijk gemakke-
lijk op zwart-wit te zetten. 
De film is overigens ook 
te zien op Google Video 
en (legaal) te downloaden 
via de Internet Archive op 
archive.org.  
Kees Driessen
Reefer Madness Verenigde Staten 
1936 regie Louis Gasnier distribu-
tie RCV Entertainment

Geschiedenisfilms in de jaren vijftig

Horatio in 
Hollywood

Bangkok Loco

Strange Circus
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Monty Python Het bedaag-
de Britse televisielandschap werd 
eind jaren zestig danig opgeschud. 
Geïnspireerd door de surrealistische 
theatershow Beyond the Fringe 
(1960-1966), met Dudley Moore in de 
gelederen, verschenen er verschil-
lende satirische programma’s op 
televisie. Een van die programma’s, 
The Frost Report (1966-1967), geldt 
als de proeftuin voor het schrij-
versteam achter Monty Python. John 
Cleese en Graham Chapman oefen-
den daarna hun absurde humor in At 
Last the 1948 Show (1967) en Eric Idle, 
Terry Jones en Michael Palin in Do 
Not Adjust Your Set (1967-1969). Ver-
volgens kregen John Cleese en Gra-
ham Chapman van de BBC de ruimte 
voor een eigen programma. Michael 
Palin werd overgehaald om mee te 
doen en die haalde op zijn beurt Terry 
Jones en Eric Idle bij het project. Op 
voorspraak van Idle werd ten slotte 

de Amerikaanse animator Terry Gil-
liam aangetrokken – die ook al bij Do 
Not Adjust Your Set was betrokken 
– waarmee het team klaar was om 
televisiegeschiedenis te schrijven.
Na drie seizoenen hield Cleese het 
voor gezien, hij was bang in herha-
ling te vervallen en de samenwer-
king met alcoholist Chapman viel 
hem steeds zwaarder. De overige 
Pythons hielden het nog een seizoen 
vol, waarna het doek viel. De vier 
seizoenen van Monty Python’s Flying 
Circus (1969-1974) zijn nu eindelijk 
ook in Nederland op dvd verkrijgbaar, 

in twee boxen met twee seizoenen 
elk. Tegelijkertijd verschijnt er een 
nogal overbodige box onder de titel 
Monty Python’s Personal Best Col-
lection. Voor elk Python-lid een dvd 
met daarop zijn favoriete scènes. 
Het resultaat is teleurstellend omdat 
de kracht van de televisieshows, de 
ongebruikelijke manier waarop de 
ene sketch overgaat in de volgende, 
ontbreekt. De introducties zijn niet 
allemaal even sterk (John Cleese 
op leeftijd die geforceerd grappig 
probeert te zijn, is gênant om naar te 
kijken) en een uur lang non-stop Gil-
liam-animaties is echt te veel van het 
goede. Laurens van Laake

Monty Python’s Flying Circus Slice 1 & 2 Verenigd 
Koninkrijk 1969-1974 regie Ian McNaughton  
distributie Sony Pictures Home Entertainment
Monty Python’s Personal Best Collection Verenigde 
Staten 2006 regie Harry K. Garvin distributie Sony 
Pictures Home Entertainment

Aleksandr Nevski
Eisensteins verbeelding van de 
strijd van dertiende-eeuws Rus-
land tegen een invasie van Teu-
toonse ridders vormde bij uitbreng 
in 1938 duidelijke propaganda 
tegen onderhandelingen met nazi-
Duitsland. De leiders die in zijn 
film denken een inname van hun 
stad te kunnen afkopen, worden 
door de bevolking weggehoond.
In 1939 tekenden Hitler en Stalin 
echter een niet-aanvalsverdrag. 
Eisenstein moest twee jaar wach-
ten op zijn gelijk. Nadat Hitler 
in 1941 alsnog onaangekondigd 
Rusland was binnengevallen, liet 
Stalin Aleksandr Nevski in het 
hele land opnieuw vertonen.
Het is dan ook onmogelijk om de 
film niet te zien als een metafoor 
voor de Tweede Wereldoorlog. 
De zwaar bewapende Duitse rid-
ders, met hun enorme helmen en 
gesteund door roomse prelaten 

met vuile blikken, lopen Rus-
sische steden onder de voet, 
totdat ze zich stuklopen op grote 
aantallen Russische soldaten en 
boeren die zijn opgezweept door 
nationalistische toespraken van 
prins Nevski. Uiteindelijk gaan ze 
ten onder – zoals in werkelijkheid 
zou gebeuren – in de Russische 
sneeuw. In de beroemdste scène 
uit de film zakken de Duitsers met 
hun zware bepakking door het ijs.
Op menselijk niveau valt er wei-
nig te genieten. Prins Nevski is 
een wandelend standbeeld, de 
twee Russische strijdmakkers 
die om één meisje wedijveren 
brengen nauwelijks vertier en de 
figuranten acteren matigjes het 
wapengekletter in de uiteindelijke 
veldslag, die een half uur duurt.
De film is het beste als er niet 
wordt gesproken en Eisenstein de 
beeldcomposities en de muziek 
van Prokofjev het werk laat doen. 

Als die laatste ten minste niet een 
opwekkend slapstickmuziekje 
inzet, maar de oorlogsbeelden van 
gepaste dramatiek voorziet.
Filmisch is Aleksandr Nevski 
een stuk minder avontuurlijk dan 
zwijgende voorgangers als Brone-
nosets Potjomkin (1925) of Oktjabr 
(1928). Het is alleen maar gissen 
wat Eisenstein van Aleksandr 
Nevski had gemaakt, als zijn 
voorgaande film Bezjin loeg (1937) 
niet wegens ‘formalisme’ was 
vernietigd en hij niet was gedwon-
gen zich te bekeren tot de officiële 
kunststroming, het socialistisch 
realisme. Kees Driessen
Sovjet-Unie 1938 regie Sergej Eisenstein  
distributie Moskwood 

All the King’s Men 
‘Er zijn dingen waardoor een film 
wel of niet werkt’, aldus producent 
Mike Medavoy in het bonusma-
teriaal van All the King’s Men. Hij 
noemt een goede cast, een goede 
regisseur en een goed script. Al 
deze zaken zijn in dit geval dik in 
orde: de film heeft een cast om u 
tegen te zeggen, de regie is solide 
en het script is gebaseerd op een 
zeer geliefd (en al eerder verfilmd) 
boek – en toch werkt de film niet 
naar behoren.
Sean Penn speelt Willie Stark, 
een arme maar welbespraakte 
advocaat die in het zuiden van 
de Verenigde Staten in de arme 
jaren vijftig de politiek ingaat. Al 
snel schopt hij het tot gouverneur, 
maar dit gaat ten koste van zijn 
integriteit en hij wordt achtervolgd 
door corruptie en schandalen. 
Penns personage is gebaseerd 
op de corrupte maar populaire 
gouverneur Huey P. Long, die in 
werkelijkheid in de jaren dertig 
gouverneur was van Louisiana.
De film is prachtig gefotografeerd, 
al komen de latere speeches van 
Stark nogal overdreven gestileerd 
over. Soms heb je zelfs het gevoel 
naar het werk van Leni Riefen-
stahl te kijken: Penn schreeuwend 
tot de massa’s op de voorgrond 
met rondom hem enorme gebou-
wen die rechtstreeks afkomstig 
zijn uit het Derde Rijk. Penn speelt 

Stark bevlogen, maar gaat regel-
matig over-the-top, vooral in de 
speeches.
Penn is ook de grote afwezige in 
het bonusmateriaal. Dat is jam-
mer, want dit materiaal is verder 
dik in orde, met degelijke inter-
views en sfeervolle beelden van de 
productie. Onder de verwijderde 
scènes bevindt zich een zeer 
afwijkend ander einde, waarin een 
heel nieuw mysterie wordt toe-
gevoegd. Of de film met dit einde 
beter ge werkt zou hebben blijft de 
vraag. Misschien is de film uitein-
delijk toch te weinig subtiel en wil 
Zail lian te geforceerd een goed 
verhaal vertellen.  
Sanne Veerman
Verenigde Staten 2006 regie Steven Zaillian 
distributie Sony Pictures Home Entertainment

Frans Zwartjes: The Great 
Cinema Magician  Nadat het 
Filmmuseum in 1996 de films van 
de experimentele filmmaker Frans 
Zwartjes in bezit kreeg, volgde een 
langdurig en gecompliceerd proces 
van conservering waarbij de cineast 
zelf werd betrokken. Het resultaat 
wordt gepresenteerd op een dub-
bel-dvd met twaalf korte films, de 
lange film Pentimento (1979) en de 
documentaire De grote tovenaar 

(2005) van Ruud Monster. Duister, 
zwaarmoedig en afstandelijk. LvL
Nederland 1968-1979 regie Frans Zwartjes dis-
tributie Moskwood

100% De Nooijer Fotograaf, 
beeldend kunstenaar en experi-
menteel filmmaker Paul de Nooijer 
was een leerling van Frans Zwart-
jes door wie hij stevig is beïnvloed 
en met wie hij ook zijn eerste film 
Moving Stills (1972) maakte. Vanaf 

eind jaren tachtig werkt hij samen 
met zijn zoon Menno aan korte 
films, opdrachtfilms, videoclips en 
commercials. Gelaagde films, 
absurdistisch van toon en met een 
vervreemdende sfeer. Op de dvd 
zijn veertien korte films samenge-
bracht, waaronder N.E.W.S. (1984), 
een videoclip voor Golden Earring. 
LvL
Nederland 1972-2005 regie Paul & Menno de 
Nooijer distributie Moskwood

Ook uit

Stranger than Fiction De opzet van 
deze film doet denken aan Adaptation. (Spike Jonze, 
2002) en aan Ober (Alex van Warmerdam, 2006). Een 
ongewone relatie tussen schrijver en personage staat 
dus centraal. Will Ferrell speelt belastinginspecteur 
Harold Crick, die plotseling een stem in zijn hoofd 
hoort die alleen hij kan horen. De stem is de verteller 
van zijn leven en blijkt toe te horen aan een schrijfster, 
Karen Eiffel (Emma Thompson). Crick komt erachter 
dat hij de hoofdrol speelt in haar nieuwste roman, 
terwijl Eiffel niet weet dat haar hoofdpersoon echt 
bestaat. Crick komt in psychische problemen en zoekt 
hulp bij een literatuurprofessor (Dustin Hoffman). De 
grote kracht van de film is komiek Ferrell, die zijn 
personage precies de juiste mengeling van tragiek en 
humor meegeeft.
In het bonusmateriaal wordt terecht gezegd dat de 
film begint als een inventieve komedie, om langzaam 
te veranderen in iets met meer dramatische en emo-
tionele impact. De talrijke documentaires over alle 
facetten van de productie zijn degelijk in elkaar gezet, 
maar echt informatief wordt het zelden. Men is vooral 
bezig elkaar op te hemelen, wat na ongeveer een uur 

behoorlijk vervelend begint te worden. De beste docu-
mentaire handelt over de geweldige visuele effecten, 
die zichtbaar maken hoe de mathematische geest van 
Crick werkt.
Sanne Veerman

Verenigde Staten 2006 regie Marc Forster distributie Sony Pictures Home 
Entertainment

Origine Een anime met uit-
stekende, bij vlagen spectaculaire 
animatie en een redelijk geslaagde 
integratie van 2D en 3D. De film 
pakt aan het begin flink uit, met 
draakachtige planten die uit de 
maan barsten en in hoog tempo 
door de ruimte naar de aarde 
denderen, en met twee jongens, 
jonge vrienden, die levendig door 
de resten van een postapocalypti-
sche stad rennen en springen. De 
zwaartekracht is erg mooi: hoe een 
jongen bijna stil hangt in de lucht 
als hij van grote hoogte springt, 
van onderen gefilmd, of hoe hij 

beweegt onder water. De timing 
van scènes en montage is voortref-
felijk, net als de belichting, zeker in 

schaduwrijke shots.
De inhoud stelt dan weer niet zo 
veel voor. Muziek noch verhaal is 
gedenkwaardig en de hoofdper-
sonen ontberen karakter. Er is 
sprake van twee steden die elk op 
hun eigen manier reageren op een 
mensvijandig bos met mystieke 
krachten: de een zoekt harmonie, 
de ander oorlog. Een ecologische 
boodschap, maar vooral een 
excuus voor actiescènes.
Kees Driessen

Gin-iro no kami no Agito Japan 2006  
regie Keiichi Sugiyama distributie De Filmfreak

Appleseed De figuren in 
deze anime zijn gemaakt met een 
relatief nieuwe vorm van 3D-com-
puteranimatie. Hoewel minder 
realisme wordt nagestreefd dan in 

Final Fantasy (Hironobu Sakaguchi 
en Moto Sakakibara, 2001), die 
streefde naar fotorealisme, valt de 
film toch deels in dezelfde valkuil.
Zo bewegen de lichamen van de 
personages zeer realistisch, los-
jes en in evenwicht, alsof ze met 
motion capture zijn geanimeerd. 
Maar op detailniveau kan dit rea-
lisme niet worden waargemaakt: 
handen, monden en ogen bewe-
gen haperend en beperkt. Haar 
schudt in dikke lokken, als een 
zeeanemoon. Borsten trotseren 
de zwaartekracht. Rimpels van 
oudere personages kreukelen als 
plastic ribbels. Door dit verschil in 
beweging op macro- en microni-
veau zijn de personages ernstig uit 
evenwicht.
De animatoren kunnen beter uit de 
voeten met machines, vooral met 

de exoskeletten waarin strijders 
gekleed gaan in deze (uiteraard 
weer) postapocalyptische wereld. 
De sets, shots en camerabewegin-
gen repliceren een game-gevoel, 
zeker wanneer er een repetitief 
elektro-riffje onder wordt gezet. 
Vertragingen in vechtscènes, 
waarin op zijn oosters door de 
lucht wordt gevlogen, verraden een 
invloed van The Matrix-reeks (Andy 
& Larry Wachowski, 1999-2003). 
Het verhaal, naar een bekende 
manga, is ingewikkeld en vergt 
vooral veel lange, gesproken ver-
klaringen tussen de actiescènes 
door. Die zelf wel weer spannend, 
hard en goed getimed zijn.
Kees Driessen

Appurushîdo Japan 2004 regie Shinji Aramaki 
distributie De Filmfreak 

    DEZE MAAND BIJ 

Arthouse-film van de maand  
The Three Burials of 
Melquiadas Estrada
Dit regiedebuut van acteur Tommy Lee 
Jones won op het Filmfestival van  
Cannes twee prijzen; een voor Jones 
als beste acteur en een voor het sce-
nario van Guillermo Arriaga, die ook 
tekende voor Amores Perros, 21 Grams 
en Babel. Jones speelt een prototype 
dat we kennen uit talloze westerns: 
de zwijgzame, kortaffe, macho cowboy 
die de omgeving op zijn duimpje kent, 
de 'man who knows Indians;. Jones is 
in een lichte variatie hierop 'the man 
who knows Mexicans'. Het scenario van 
Arriaga komt tot leven als het stoffige 
Texaanse gehucht waar de film begint 
wordt achtergelaten en de strijd tussen 
man en man, en man en de elementen 
begint.
Pete wil in Mexico zijn vriend Melquia-
des Estrada opnieuw begraven. Estrada 
is een Mexicaanse immigrant, die per 
ongeluk bij de Mexicaans-Texaanse 
grens is neergeschoten door de nieuwe 
grenswacht en stiekem begraven. Pete 
dwingt de grenswacht met hem mee te 
gaan, en met het lichaam van Estrada 
op een paard gebonden, beginnen ze de 
tocht naar diens dorp.
The Three Burials had eigenlijk een 
prijs verdiend voor de cinematografie. 
Cameraman Chris Menges buit de hitte, 
de ruwheid van de omgeving, de textuur 
van de rotsen en de armoede in Mexico 
op grootse wijze uit. Twee mannen op 
een paard die langzaam door de woes-
tijn rijden, bijna oplossend in de hitte; 
meer heb je niet nodig voor een pak-
kend beeld. Dan begrijp je de ruigheid 
van Pete en het verlangen van de daar 
wonende Mexicanen het droge land te 
ontvluchten.

Verder is deze maand op Film 1 een 
andere uiterst boeiende moderne 
western te zien, het al veelbesproken 
Brokeback Mountain, met Jake  
Gyllenhaal en Heath Ledger als  
cowboys die zich plotseling tot elkaar 
voelen aangetrokken.
André Waardenburg 
hoofdredacteur

Arthouse-films zijn sterk vertegenwoordigd in de 
programmering van Film1. Elke maand licht Skrien 
een arthouse-film uit het aanbod om deze nog beter 
onder de aandacht te kunnen brengen.

Meer informatie over Film1 vind je op www.film1.nl



 Meer Skrien? Word abonnee! 
En ontvang 10 nummers voor ¤52,25 + César et Rosalie of Profumo di donna 

De volgende Skrien, met onder meer een interview met Diego Martínez Vignatti over La marea, verschijnt op 28 juli.

César et Rosalie
Deze film van Claude Sautet 
uit 1972 vertelt van twee man-
nen en één vrouw: Rosalie 
(Romy Schneider) houdt van 
César (Yves Montand) en ook 

van David (Sami Frey). En zij houden van haar. 
Sautet grijpt hun verhaal aan om uit te pluizen 
hoe het toch komt dat mannen mannen zijn, 
en vrouwen een raadsel.

Profumo di donna
Deze Italiaanse film van Dino 
Risi uit 1974 lag ten grondslag 
aan Scent of a Woman, met Al 
Pacino. In het origineel speelt 
de Italiaanse teracteur

Vittorio Gassman de rol van de officier die 
blind is geraakt bij een stom ongeval met een 
bom en die sindsdien in oorlog is met zijn 
wereld.

Met dank aan Homescreen

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

adres telefoon geb. datum

Ik geef een jaarabonnement cadeau en ontvang als dank de dvd van   ❍ César et Rosalie  of van   ❍ Profumo di donna
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 28 juli

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

54 Skrien juni/juli 2007 

Laura Harring (Mulholland Drive/Inland Empire) – deze foto werd genomen tijdens haar verblijf als jurylid op het Festival van de Fantastische Film in Brussel – is binnenkort 
te zien in Love in the Time of Cholera van Mike Newell.






