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De hoofdredacteur

 Progressieve 
nostalgie

Net nu Skrien bijna veertig jaar bestaat, is 
Gerrard Verhage overleden. Verhage was 

tussen 1973 en 1981 verbonden aan Skrien en 
richtte zich daarna op het maken van films. De 

tijd dat Verhage bij ons blad betrokken was, 
valt precies samen met de marxistisch geori-

enteerde periode van Skrien, dat in die tijd 
bekend stond als ‘progressief’ filmblad. Toen 
ik eens in de archieven rondkeek, vond ik een 

prachtig Skrien-affiche met Karl Marx erop. 
De slogan herinner ik me even niet meer, 

maar we zullen de poster opnieuw afdrukken 
in onze jubileumuitgave in november.

Het was een gepolitiseerde tijd. Het collectief 
stond voorop en een hiërarchische organisatie 

was verdacht. Daarom had Skrien jarenlang 
geen hoofdredacteur en was er alleen een 

redactieraad. Er schijnt zoiets te bestaan als 
nostalgie naar ervaringen die je nooit hebt 

gehad. Zo’n sensatie kreeg ik bij het doorbla-
deren van oude jaargangen, om te zien wat 

Verhage zoal geschreven had. Moeten we de 
redactieraad niet in ere herstellen en de func-
tie van hoofdredacteur afschaffen? We maken 

het blad tenslotte met z’n allen. En moeten 
we ons niet veel actiever met de filmpolitiek 

bemoeien en de straat op gaan? Of zelf films 
gaan maken over misstanden in de moderne 

maatschappij? Dat is immers wat het Amster-
dams Stadsjournaal deed in de jaren zeventig, 
het filmende collectief waarvan Verhage deel 
uitmaakte en waar hij zijn eerste filmervarin-

gen opdeed.
Misschien toch maar niet. Want dan worden 

we wellicht net zo politiek dogmatisch als 
Johan van der Keuken kon zijn (zie pagina 

28). Verhage zag het licht toen hij sympathie 
kreeg voor de twee koppelbazen die hij filmde 

voor de gelijknamige Stadsjournaal-docu-
mentaire. Terwijl hij volgens ‘de leer’ kritisch 

over deze schimmige figuren had moeten zijn. 
Geen wonder dat hij jaren later De dominee 
maakte, een stiekem bewonderend portret 

van onderwereldkoning Klaas Bruinsma.
André Waardenburg
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Operettelaan 111, Utrecht. 2 april 2008, 14.10 uur
Digna Sinke’s speelfilm Atlantis 
speelt zich af in de nabije toe-
komst, in een wereld die als 
twee druppels water op de 
onze lijkt. Alleen is alles er 
streng gereguleerd en perfect 
geordend.
De regisseur vond zelf de pas-
sende locatie voor de opnamen 
in de toekomst, tijdens een 
speurtocht te fiets, waarvoor ze 
speciaal naar haar ouders in 
Utrecht was afgereisd: Terwij-
de, in het stadsdeel Leidsche 
Rijn, de grootste nieuwbouwlo-
catie van Nederland. De wijk is 
zo nieuw dat de TomTom er de 
weg nog niet weet. Aan de hori-
zon staan tientallen kranen; op 
straat lijken alleen maar moe-
ders met kinderwagens te 
lopen.
De bewoner van de Operette-
laan 111 werd voor een paar 
dagen uitgekocht; nu biedt zijn 
appartement onderdak aan 
Xenia (de debuterende Pitou 
Nicolaes), een veertienjarig 
meisje dat zich niet op haar 
plaats voelt in de overgeregu-
leerde maatschappij en een 
eiland ontdekt waar de tijd niet 
lijkt te bestaan, en haar broer 
Arnout (Yorrin Kootstra), die 
tegen de regels in spullen uit 
het verleden bewaart.
Die spullen zijn afkomstig uit 
Sinke’s eigen, Amsterdamse 
woning: van een harmonium dat 
de Watersnoodramp van 1953 
nog heeft doorstaan tot tiental-
len complete jaargangen van de 
Volkskrant. Nu ze een rol in de 
film hebben gekregen, kan 
Sinke er eindelijk afstand van 
doen. Na de opnamen komen ze 
haar huis niet meer in.
Signe liep al twaalf jaar rond 
met haar plan voor Atlantis; 
een flinke tijd langer dan Ter-
wijde bestaat. De film wordt 
geproduceerd door Waterland 
Film & TV in coproductie met 
de Boeddhistische Omroep 
Stichting. A-Film zal Atlantis in 
2009 in de bioscoop uitbrengen. 
Jan Pieter Ekker

Atlantis Nederand 2008/2009 regie en 
scenario Digna Sinke camera Richard  
van Oosterhout montage Michiel Reich-
wein geluid Simone Galavazi muziek Paul 
M. van Brugge production design Vincent 
de Pater productie Wilant Boekelman en 
Jan van der Zanden (Waterland Film & 
TV) distributie A-Film met Pitou Nicolaes, 
Annemarie Prins, Yorrin Kootstra,  
Sandra Vlaar, Ria Marks, Bert Luppes, 
Cas Enklaar, Khaldoen el Mecky
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‘Op schoot bij Bono’, grapte de koppenmaker van 
NRC Handelsblad onlangs boven de recensie van de 
3D-concertfilm U2 3D (Catherine Owens en Mark 
Pellington, 2007). In het artikel vraagt de recensent 
zich af of hij de toekomst van rock ’n’ roll heeft 
gezien. Zullen we voor dit soort stadionacts voor-
taan naar de bioscoop moeten? Net als concertorga-
nisatoren lijkt de recensent echter van mening dat 
de live-ervaring niet te vervangen is.
De beperkte lengte van de recensie – drie alinea’s – 
staat in schril contrast met de hooggespannen ver-
wachtingen die de bioscoopwereld heeft van de 
nieuwe digitale 3D-projectietechniek. Hoewel de 
branche er ondertussen van overtuigd is dat er geen 
alternatief is voor volledige digitalisering van de 
bioscoop, zijn alleen de Verenigde Staten al serieus 
bezig met de roll-out. In andere landen ziet men op 
tegen de kosten: de projectieapparatuur is ongeveer 
vijf maal zo duur als die voor traditionele 35mm-
film. De voordelen van digitalisering liggen voorna-
melijk in de kosten per kopie van de distributeur; de 
bioscoopexploitant schiet er financieel weinig mee 
op. Wel maakt 3D vooralsnog een groot verschil met 
de home-cinema, al zijn er voorspellingen die zeg-
gen dat de voorsprong van de bioscoop op de huis-
kamer hierbij slechts drie tot vijf jaar is.

Brilletje
Velen zullen 3D nog associëren met rood-groene 
brilletjes, monsterfilms van B-kwaliteit en kermis-
achtige schrikeffecten. Moderne 3D-cinema is ech-
ter allesbehalve technisch inferieur en oubollig. Je 
hebt nog steeds een brilletje nodig om het 3D-effect 
te zien, maar door moderne technieken zijn de iets 

van elkaar verschillende beelden die beide ogen 
wordt aangeboden – nodig voor de 3D-ervaring – 
goed van elkaar gescheiden. Daardoor hoeft het 
brein zich niet langer in bochten te wringen en blijft 
hoofdpijn ons bespaard.
3D-effecten kunnen fenomenaal zijn. Beowulf 
(Robert Zemeckis, 2007), die in sommige bioscopen 
in 3D werd vertoond, stak zijn zwaard soms bijna in 

je gezicht en bij U2 3D wil de fan Bono’s uitgestoken 
hand grijpen, zo realistisch is het effect.
Maar voor een 3D-ervaring zijn helemaal geen over-
dreven effecten nodig. In de animatiefilm Monster-
house 3D (Gil Kenan, 2006) overtuigt juist een sim-
pele boom, die uit het platte vlak wordt getild. Dege-
nen die beweren dat 3D alleen iets is voor actiefilms 
hebben het dus mis. 3D verrijkt het palet aan moge-
lijkheden voor filmmakers in het algemeen, zoals 
Hitchcock vierenvijftig jaar geleden al bewees met 
zijn 3D-versie van Dial M for Murder.
Overigens is het grote verschil met eerdere oplevin-
gen van 3D in de jaren vijftig en tachtig van de vorige 
eeuw, dat ditmaal juist de grote regisseurs en niet 
de B-filmers erbij betrokken zijn. 2009 wordt een 
belangrijk jaar voor 3D met aangekondigde films van 
onder meer James Cameron, Steven Spielberg en 
Robert Zemeckis.
Moderne 3D-technieken zijn uitermate exact; men 
kan voor de illusie precies de afstand bepalen waar-
op een voorwerp zich voor of achter het projectievlak 
lijkt te bevinden. Bij het productieproces wordt dit 
allemaal nauwkeurig in kaart gebracht, inclusief 
een 3D-budget voor dosering van de effecten – hier 
wat minder maar daar wat meer – zodat de bios-
coopbezoeker tijdens de film niet overvoerd raakt. 
Een andere, minstens zo revolutionaire noviteit is 
dat, met behulp van peperdure en tijdrovende tech-
nieken, oude films alsnog kunnen worden ‘gedimen-
sionaliseerd’. Van films als Grease (Randal Kleiser, 
1978) en Singin’ in the Rain (Stanley Donen en Gene 
Kelly, 1952) zijn als test inmiddels scènes naar 3D 
overgezet en George Lucas heeft al aangekondigd 
dat hij zijn hele Star Wars-reeks opnieuw in 3D wil 
uitbrengen.

Nadelen
De bezoekerscijfers van Beowulf lijken te bewijzen 
dat 3D een toekomst heeft in de bioscoop. Wanneer 
in dezelfde bioscoop een platte en een 3D-versie van 
de film draaiden (sommigen spreken zelfs van een 
mono- en een stereoversie), trok de 3D-versie drie-
maal zoveel bezoekers. Exit polls bewezen dat de 
bezoekers wel overtuigd waren van de kwaliteit, 
maar dat men een volgende keer toch niet automa-
tisch naar de 3D-versie zou gaan. Maar wie zegt dat 
men later die keuze nog heeft?
Hoewel warm gemaakt door de cijfers, twijfelen 
bioscoopexploitanten nog steeds over 3D. Zo zijn er – 
naast het op film gebaseerde IMAX – drie verschil-
lende systemen waaruit men kan kiezen, elk met 
eigen nadelen. Voor het ene systeem moet speciaal 
een duur en extreem kwetsbaar silver screen wor-
den geïnstalleerd; voor de andere twee systemen 
zijn brillen met een inkoopprijs van vijftig dollar 
nodig, waarvan de exploitant maar moet hopen dat 
die na de voorstelling teruggegeven worden.
Ondertussen staan de ontwikkelingen niet stil en 
wordt alweer gewerkt aan nieuwe technieken waar-
bij die van U2 3D verbleken. Wat denkt u bijvoorbeeld 
van de complexiteit van de 3D-opname en -weerga-
ve van live sportevenementen? Vorig najaar was er 
op een Amerikaanse vakbeurs al een demonstratie 
te zien van een live 3D-basketballwedstrijd. Mis-
schien vliegen u bij het WK voetbal in 2010 de ballen 
in de bioscoop wel om de oren.

Dit is de laatste aflevering van de rubriek DigiTaal, waarin de nieuwste 
digitale ontwikkelingen in de bioscoop werden gesignaleerd.

Moderne projectietechnieken hebben 3D 
eindelijk volwassen gemaakt. Het biedt de 

filmmaker nieuwe creatieve mogelijkheden, 
zonder dat het publiek, zoals vroeger, hoofd-

pijn krijgt. Fabrikanten van digitale appara-
tuur promoten 3D bij de bioscopen, omdat in 

de huiskamer 3D nog niet mogelijk is.
  Frank de Neeve

De uitgestoken hand van 3D
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In Hongkong heb ik weer naar een stukje van Wang 
Bings Crude Oil (2008) zitten kijken – een stukje met 
de lengte van een normale speelfilm. Toch was het 
niet meer dan een stukje, want de film/installatie 
(over dat schuine streepje straks meer) duurt veer-
tien uur; twee keer zeven uur, genoeg om twee ten-
toonstellingsdagen volledig te vullen met een zich 
niet herhalend beeld. Het stukje wordt nog kleiner 
als je bedenkt dat het werk in zijn oorspronkelijke 
opzet zeventig uur had moeten duren. Bedoeld voor 
een tentoonstelling tijdens een festival van tien 
dagen, met iedere dag een deel van zeven uur. Maar 
de productie bleek moeizamer dan gedacht en ook 
kreeg de maker gaandeweg het proces meer de 
behoefte om in het materiaal in te grijpen.
Het nieuwe werk van Wang Bing stelt de kijker in de 
gelegenheid om een volledige, zware werkdag mee 
te maken van de arbeiders die in een afgelegen 
gebied bij een olie-installatie werken.
Crude Oil werd speciaal gemaakt voor de tentoon-
stelling New Dragon Inns, die ik voor het festival van 
Rotterdam samenstelde. Toen ik Wang Bing vorig 
jaar in Beijing sprak had hij twee voorstellen. Crude 
Oil, zijn tweede idee, leek aanvankelijk te duur en te 
ingewikkeld. Voor het eerste plan wilde hij een man 

volgen die buiten de stad geheel zelfvoorzienend 
leeft  van zelfverbouwde groente in een zelfgemaakt 
onderkomen. Hij wilde de man over een bepaalde 
periode met de camera volgen en eenvoudigweg 
alles doorlopend vastleggen. Voor het resultaat, 
waarin hij niet zou snijden, leek hem een installatie-
vorm de aangewezen manier om die stroom aan 
beelden te presenteren. Een sympathiek en haal-
baar plan. Maar toen er zicht was op financiële 
ondersteuning van het Hubert Bals Fonds koos de 
filmmaker resoluut voor een zware tocht naar 
ontoegankelijke oliewingebieden.

In de catalogi van Rotterdam en Hongkong staat nog 
dat Wang Bing op een hoogvlakte in de Gobi-woes-
tijn filmde, maar in werkelijkheid week hij uit naar 
een moeilijk bereikbaar, hooggelegen en bergachtig 
gebied, zo’n vijfhonderd kilometer daarvandaan. Het 
terrein dat nu in de film een hoofdrol speelt, ligt in de 
provincie Qing Hui, die qua landschap veel lijkt op het 
aangrenzende Tibet. Een hoog, leeg, ruw, winderig 
en ongenaakbaar landschap. Ja, filmmaken kan nog 
een avontuur zijn. Dat ondervond de filmmaker aan 
den lijve: door het werken op grote hoogte kreeg hij 
last van hoogteziekte. Zo ernstig zelfs dat hij de 

opnamen voortijdig moest verlaten, terwijl de crew 
de rest van het materiaal filmde. Te gast in Rotter-
dam was de gedreven cineast nog steeds niet hele-
maal genezen, maar hij leek geen spijt te hebben 
van het avontuur.
Toen mij duidelijk werd dat de film/installatie geen 
zeventig, maar ‘slechts’ veertien uur zou duren, heb ik 
de maker voorgelegd om de film ook buiten de ten-
toonstelling in de bioscoop te draaien. Tenslotte is een 
film van veertien uur nauwelijks langer dan een 
recente film van Lav Diaz, die we toch ook in zijn 
geheel aan het publiek aanbieden. Maar Wang Bing 
voelde daar niet voor. Voor hem bleef het een werk 
dat voor een installatie was bedoeld. Vertoning in de 
bioscoop zou immers andere eisen stellen. Ondertite-
ling. Montage. Geluidsnabewerking. Uiteindelijk moet 
je als programmeur altijd de wens van de filmmaker 
respecteren, maar ik probeerde het toch nog eens 
door te suggereren dat ondertiteling een publiek ook 
zou kunnen helpen. Nu wordt er in grote delen van 
Crude Oil helemaal niet gesproken, omdat er wordt 
gewerkt bij het lawaai van grote machines. Maar er is 
wel degelijk dialoog, bijvoorbeeld van werklui die bij 
de televisie rondhangen in de schaftkantine. Bij elkaar 
al snel een paar uur – genoeg om het vertalen begro-
telijk en tijdrovend te maken en dus werd gekozen 
voor een presentatie als installatie.

In Rotterdam stond de installatie in het voormalige 
Fotomuseum binnen de context van een tentoon-
stelling met meerdere installaties. Je zou kunnen 
zeggen dat het een installatie was omdat er ‘instal-
latie’ op stond, al zou je net zo gemakkelijk kunnen 
beweren dat de vertoning in een donkere zaal met 
een aantal gemakkelijke stoelen toch veel heeft van 
een filmvoorstelling.
In Hongkong stond de presentatie nog iets dichter bij 
een filmvoorstelling. Hier was verder geen context, 
het werk werd vertoond in een daarvoor op zich zeer 
geschikte televisiestudio ver buiten een festival of 
museale omgeving. De mogelijkheid om tijdens het 
kijken op willekeurige momenten in en uit te lopen 
bestond alleen theoretisch. In de zaal stonden zo’n 
dertig klapstoeltjes in het gelid (waarvan zeker de 
helft bezet was toen ik er was), buiten de zaal viel 
niets te beleven. De opzet was duidelijk dat het hele 
werk diende te worden gezien, ook al moest je op 
klapstoeltjes zitten. Op zich geen straf, want het 
werk bevat prachtige momenten. Zo is het langzaam 
aanbreken van de dag boven het stenen landschap, 
terwijl de mannen al uren aan het werk zijn, een 
adembenemend schouwspel.  
De vraag of Crude Oil van Wang Bing een installatie 
is of een filmvertoning, is in feite triviaal. Het is een 
belangrijk en groots werk en het etiket is niet zo 
relevant. Wel relevant is echter hoe een uitputtend 
werk als dit het beste kan worden gepresenteerd. En 
hoe het kan voortleven. Heeft een dvd-uitgave zin en 
krijgt die dan wel ondertitels? En commentaar van 
de maker? Nu is het nadrukkelijk een commentaar-
loos werk. Dit lijkt vrij onbenullig, maar ik heb de 
maker over de werkomstandigheden horen vertel-
len en dat is bijzonder aanstekelijk.  En nog iets: zou 
je bij dit soort werk de kwaliteit van de stoelen moe-
ten voorschrijven? En zo zou je nog vele belangrijke 
en onbelangrijke vragen kunnen stellen. Want ook 
bij een groot werk gaat het om details. Niet dat ik zal 
pleiten voor popcorn, maar kunst en comfort hoeven 
elkaar niet uit te sluiten. 

Kunst en klapstoeltjes

Rotterdam
chronicles 

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

Home of the Brave (1949, Mark Robson) is 
een zin uit The Star Spangled Banner, dat 
al sinds 1931 het Amerikaanse volkslied 
is. De film geeft de zin een dubbele bete-
kenis. Peter Moss, een zwarte soldaat, 
moet op een gevaarlijke missie met vier 
blanke collega’s, waaronder een echte 
redneck. Moss raakt in een psychosoma-
tische kramp door de racistische praat-
jes. Pas als hij die niet langer pikt, kan hij 
verder – letterlijk en figuurlijk. 
Na de bevrijding brachten liberale film-
makers in Hollywood sociale problemen 
als racisme in de bioscoop. Zwarte 
acteurs belandden hierdoor van de regen 
in de drup. Speelden ze voor de oorlog 
voornamelijk de luie, onnozele hals, nu 
kregen ze rollen als het nobele slachtof-
fer in goedbedoelde, maar simplistische 
probleemfilms.
Dankzij hoofdrolspeler James Edwards 
werd Home of the Brave meer dan ‘dap-
per’. Edwards speelt soldaat Moss genu-
anceerd, met een verfrissende waardig-
heid. Deze volkomen onterecht vergeten 
voorganger van Sidney Poitier en Denzel 
Washington speelde hier zijn beste rol.
Ook het affiche van Ad Werner, met wie 
elders in deze Skrien een interview staat, 
is helemaal raak. De destijds pas 24-jari-
ge ontwerper maakte met vier kleuren 
een portret van een lijdende, maar trotse 
man. De blik van onderaf op de expressie-
ve kop en de dynamische, gele blokken op 
de achtergrond geven het affiche een 
enorme kracht. Werner, inmiddels 82, 
maakte tussen 1946 en 1955 honderden 
affiches in opdracht van het Tuschinski-
concern, dat na de oorlog bekwaam werd 
geleid door Frits Strengholt. Deze legen-
darische captain of industry van de 
Nederlandse cinema bracht de film 
groots uit en liet overal in Nederland win-
keliers dit fraaie portret van een zwarte 
held achter de ramen ophangen. Achteraf 
een mooi idee.

Home of the Brave Verenigde Staten 1949 regie Mark 
Robson Het huis der dapperen ontwerp Ad Werner 
(voor Keman en Co.) Nederland 1949 afmetingen 79 x 
52 cm uitgever F.L.D. Strengholt (Nederland Film) col-
lectie Filmmuseum

 Meer dan dapper
Home of the Brave bracht voor het eerst het racisme tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in de bioscoop. Grafisch ontwerper Ad Werner maakte een 
Nederlands affiche dat net zo sterk is als de film zelf. Paul van Yperen
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‘De film was een opdracht van Musée d’Orsay 
in Parijs. Die heb ik aangenomen omdat een 
vriend van me, Olivier Assayas (Frans cineast 
van onder meer L’eau froide uit 1994 en meer 
recent Boarding Gate uit 2007; GH), me 
erover vertelde. Ik ben naar Parijs gegaan, 
ben er gaan wandelen, heb rondleidingen 
gehad in het Musée d’Orsay, in de kelders en 
op de bovenste verdiepingen waar je normaal 
niet komt. Ik vond vooral het dak van het 
museum erg mooi, en wist dat ik dat in ieder 
geval in mijn film wilde gebruiken. Toen ik 
me verdiepte in Parijs kwam ik ook Le ballon 
rouge tegen, de in 1956 met een Gouden 
Palm bekroonde film van Albert Lamorisse. 
Het leek me interessant om precies vijftig 
jaar later “mijn” rode ballon te maken. Le 
ballon rouge is uit een ander tijdperk. Alleen 
daarom al is mijn film volstrekt anders. Ook 
denk ik dat het een groot verschil maakt dat 
ik alles in de stad heel “vrij”observeerde. Ik 
was zelf eigenlijk als de rode ballon: een 
geest uit het verleden, althans dat gevoel 
had ik vaak. Het kan ook bijna niet anders 
dan dat ik observeerde: ik ben een buitenlan-

Op het filmfestival van Cannes 
ging vorig jaar Le voyage du 
ballon rouge van Hou Hsiao–
hsien in wereldpremière.  
De film dwarrelt door Parijs, 
net als de rode ballon uit de 
titel. In februari bezocht de 
Taiwanese regisseur het  
filmfestival van Rotterdam, 
waar hij aan Skrien vertelde 
waarom hij in zijn films  
eigenlijk nét niets laat zien.
Gerlinda Heywegen
Fotografie: Kris Dewitte

‘Een 
geest 

uit 
het 

verleden’

8 Skrien mei 2008

Hou Hsiao-hsien over 
Le voyage du ballon rouge
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der, een buitenstaander in een stad die ik 
amper kende. De film gaat over hoe zo 
iemand zo’n stad ziet: erg fragmentarisch, 
toch.’
‘Ik kan me voorstellen dat het lijkt of de 
camerastijl is aangepast aan die ballon, aan 
de bewegingen die hij maakt, de weg die hij 
aflegt, het dwarrelen. Maar zonder de ballon 
had de film er precies hetzelfde uitgezien. 
Dan had ik de details, de sfeer op dezelfde 
manier gefilmd. Ik had trouwens van tevoren 
geen duidelijk idee hoe de sfeer van de film 
zou moeten zijn. Ik had geen “beeld” van 
iets specifieks. Toen ik net in Parijs was, 
wandelde ik samen met mijn vrouw langs de 
Seine naar d’Orsay en ze wees me op de klok 
in dat gebouw. Dat bracht me op het idee iets 
met het begrip “tijd” te doen. Parijs is een 
mooie mengeling van oud en nieuw, wat heel 
duidelijk naar voren komt in de architectuur: 
er is veel bewaard gebleven. Bij het zoeken 
naar locaties en acteurs ontstond het verhaal 
pas. Door die klok en doordat ik me identifi-
ceerde met die geest, de rode ballon, kreeg 
het gegeven van de tijd daarin een plaats. 
Dat bleek allemaal in elkaar te passen. Het 
ontstond zonder dat ik daar eigenlijk invloed 
op had, en misschien geeft dat de film zijn 
wat melancholieke sfeer. Ik observeerde, 
gewoon, zoals je zomaar naar iets kunt kij-
ken zonder er diep over na te denken. Wat je 
vervolgens in de film ziet, zijn zomaar wat 
straten en gebouwen. Dat kan oppervlakkig 
lijken, maar het is een andere manier van 
iets zien en iets tonen.’

Treintjes
‘Ergens in de film laat ik het jongetje Simon 
met zijn nanny Song over zichzelf praten. 
Terwijl Simon praat, zie je wat shots van 

Parijs: bijvoorbeeld een draaibrug over een 
kanaal, die langzaam dichtdraait terwijl het 
kind doorpraat. Dat past in de opbouw van 
het verhaal: ik heb geprobeerd met die shots 
Simons visie op de wereld te visualiseren – of 
eigenlijk mijn eigen visie. De scène in een 
Parijs café, waar Simon met zijn zusje een 
liedje uit de jukebox uitkiest, is ook zo’n 
voorbeeld. Natuurlijk heb ik zelf dat liedje 
van Charles Aznavour uitgekozen, omdat ik 
het mooi vond. Voor ik de film maakte, 
kende ik het niet. Toen ik met mijn produ-
cent Nadine op zoek was naar locaties, waren 
we veel onderweg. Om naar de wc te gaan, 
gingen we wel eens een café binnen. Geluk-
kig zijn die er in Parijs heel veel. Natuurlijk 
dronken we er ook wat. Het heeft mijn 
manier van filmen beïnvloed. In Taipei is het 
mijn gewoonte om veel naar cafés te gaan. Ik 
zit er graag om te lezen, om er te werken. 
Dat heeft invloed op mijn films, net zoals de 
Parijse cafés Le voyage du ballon rouge heb-
ben beïnvloed.’
‘Dat ik zo vaak treintjes film, heeft misschien 
met mijn jeugd te maken. Vroeger reed ik 
veel met de trein van het zuiden van Taiwan 
naar Taipei. In de bus werd ik ziek, dus moest 
ik wel met de trein. Ik hou van de treinen in 
Dust in the Wind (1986), ze zitten in Goodbye 
South, Goodbye (1996) en toen ik in Japan 
Café Lumière (2004) filmde, ging ik ook daar 
vaak zomaar wat met een trein rijden. Er was 
daar een lijn die in een loop reed. Vooral als 
het warm was, ging ik er graag een tijdje in 
zitten. Om te dutten, te ontspannen: ik zag 
wel wanneer ik weer uitstapte. Ik hou trou-
wens nog meer van trams dan van treinen, 
trams staan meer in het leven. Hier in Rot-
terdam zag ik een tram stoppen voor een oud 
vrouwtje met een rollator, de bestuurder 

stapt uit om een praatje met haar maken. In 
Taipei is dat nog erger, daar kan de bestuur-
der stoppen om ergens in de buurt even iets 
op te halen.’

Pianostemmer
‘Ik krijg vaak de vraag waarom ik de actie in 
mijn verhalen niet laat zien, maar juist de 
alledaagse dingen eromheen film. Dat is heel 
simpel: ik wil niet direct zijn, want zo is het 
leven zelf ook niet. Dus gebruik ik kaders 
waarin meer dingen tegelijk te zien zijn. 
Mensen mogen best zelf zoeken naar wat zij 
vinden dat het verhaal is. Ze kunnen zelf kie-
zen. Daarom laat ik Juliette Binoche in de 
keuken rommelen terwijl op hetzelfde 
moment de nanny met het zoontje in de 
kamer ernaast te zien is. De belangrijkste 
scène in dat opzicht is die met de pianostem-
mer. Hij is blind, en daardoor extra gevoelig 
voor geluid. Om hem heen is het een drukte, 
vooral door het personage dat Binoche 
speelt. Dat contrast is interessant. Net als het 
publiek neemt de stemmer geen deel aan het 
verhaal. De stemmer laat zien wat ik vind dat 
er moet gebeuren. Er gebeurt van alles, en 
tegelijk vreselijk weinig.’ 
‘Vóór dit interview vroeg ik aan mijn tolk wat 
Federer had gedaan (op de dag van het inter-
view speelde tennisser Roger Federer in de 
Australian Open tegen Novak Djokovic en 
verloor, GH). Daarna vroeg ik me af waarom 
ik dat eigenlijk wilde weten. Misschien is er 
een overeenkomst tussen tennis en film: bij 
allebei gaat het om actie/reactie. Op de baan 
is er geen tijd om na te denken. Voor mij is 
film precies hetzelfde. De pianostemmer 
observeert. Vervolgens laat ik in reactie  
daarop zien hoe Binoche er alweer druk op 
los keuvelt. Actie/reactie. Dat is voor mij  
Le voyage du ballon rouge.  n

Taiwan / Frankrijk 2007 regie Hou Hsiao-hsien scenario  
Hou Hsiao-hsien, François Margolin camera Mark Lee Ping 
Bing montage Liao Ching Sung, Jean-Christophe Hym geluid 
Chu Shih Yi, Jean-Daniel Beccache production design Charlie 
Cappagli productie François Margolin, Kristina Larsen  
distributie Filmmuseum duur 113’ met Juliette Binoche,  
Simon Iteanu, Song Fang

Le voyage du ballon rouge
Een hyperactieve, geblondeerde Juliette 
Binoche dendert door het verder zo 
kalme Le voyage du ballon rouge: een 
ode aan Parijs, aan Le ballon rouge van 
Albert Lamorisse uit 1956 en aan het 
Musée d’Orsay. Ze heeft een zoontje en 
die heeft een nanny. Ze heeft werk en 
buren. Maar om het verhaal van de film 
te vertellen kan net zo goed het per-
spectief van het jongetje Simon of zijn 
Taiwanese nanny Song worden gekozen. 
Of dat van de rode ballon die door de film 
dwarrelt. 

‘Misschien is er een over-
eenkomst tussen tennis 
en film: bij allebei gaat het 
om actie/reactie’
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     oor sommigen kwam het nieuws als een
   schok. De Hollywood-scepticus die zich 
hevig verzet tegen de publieksmanipulatie 
door de massamedia, ging een Hollywood-
versie maken van zijn sleutelwerk Funny 
Games (1997). Michael Haneke was de eerste 
om zich te verdedigen. ‘Natuurlijk ben ik een 
criticus van het studiosysteem’, verklaarde 
hij tegenover The New York Times. ‘Maar dat 
betekent niet dat je niet binnen dat systeem 
kunt werken. Funny Games is altijd gemaakt 
met een Amerikaans publiek voor ogen, 
omdat het onderwerp Hollywoods houding 
tegenover geweld is. En daarin is niets veran-
derd sinds de eerste versie van mijn film 
werd uitgebracht – precies het tegenoverge-
stelde, in feite.’
Maar vreemd blijft het: de Oostenrijkse maat-
schappijhervormer die zich bezoldigt aan de 
remake, het ‘genre’ dat associaties oproept 
met postmoderne copy-paste en Amerikaans 

turbokapitalisme. De argwaan wordt niet 
direct weerlegd. De trailer kondigt de film 
aan als een spannende paranoiathriller en op 
de website kun je een gewelddadige scène 
opsturen naar een vriend – jij als dader, hij 
als slachtoffer. De aanklacht tegen geweld als 
amusement dreigt zo weer amusement te 
worden. Ook werkte Haneke met een eerste-
klas sterrencast, waarin Naomi Watts – de 
regisseur stond erop dat zij de hoofdrol zou 
spelen – figureert naast Tim Roth en Michaell 
Pitt. Watts’ optreden in de mainstream-hor-
ror The Ring (Gore Verbinski, 2002) verdwijnt 
– bedoeld of onbedoeld? – nooit helemaal 
van het netvlies.
Toch laat de film zelf er geen twijfel over 
bestaan. De ijskoude, bikkelharde toon van 
de wereldschokkende eersteling blijft fier 
overeind. Funny Games US is, wat betreft fra-
ming, shot-lengte en dialoog, haast een 
beeld-voor-beeld remake. Maar niet een pas-

tiche à la Gus Van Sants Psycho (1998). Hier 
geen speels verwijzende speldenprikjes naar 
het origineel; Haneke wil alleen een nieuw, 
Engelssprekend publiek vinden voor zijn wei-
nig opbeurende boodschap.

Game
Waar de eerste Funny Games zich – ook in de 
woorden van de regisseur – vooral richtte 
tegen exploitatief geweld in films en op tele-
visie, vielen me in de nieuwe versie vooral de 
referenties op naar de gamecultuur. De mar-
teling van een vader, moeder en zoontje in 
hun decadente buitenhuis in the middle of 
nowhere wordt door de jonge beulen verpakt 
als een gezellig familiespel. En aan een van 
de cruciale scènes is een veelzeggende frase 
toegevoegd. ‘Player one, level two’, gniffelt 
dader Paul nu als ze de finale fase van hun 
horrorscenario ingaan.
De twee opgeschoten post-pubers Paul en 

Peter, gekleed in hagelwitte tennispakjes 
met suède doktershandschoentjes, voeren 
wat lijkt te beginnen als een onschuldig kat-
en-muisspel tot het uiterste door. Het lenen 
van een doos eieren wordt een psychologisch 
steekspel, waarbij het opdringerige duo de 
regie in het optrekje van Ann, Georg en Geor-
gie langzaam overneemt door hen een 
schuldgevoel aan te praten over hun ‘onbe-
leefdheid’. Nadat de eerste klappen gevallen 
zijn, worden de slachtoffers gedwongen tot 
een monsterlijke weddenschap op leven en 
dood. Winnen kunnen ze alleen als ze binnen 
twaalf uur niet onder de zoden liggen.
Al die tijd gedragen Paul en Peter zich laco-
niek, achteloos bijna. Het laat hen ogen-
schijnlijk koud, dat ze een argeloos, onschul-
dig gezin geestelijk en lichamelijk de dood 
injagen. Op hun gezicht geen spoor van 
medelijden of zelfs maar sadisme, eerder van 
een schrijnende desinteresse. Het kan haast 

niet anders of ze martelen en moorden uit 
verveling, als twee nihilisten op zoek naar 
een beetje vertier. Dat choqueert en verwart: 
hoe kun je zulk bruut geweld plegen zonder 
enige uiting van emotionele betrokkenheid?

Spel
Door het als een spel te verpakken. De inzet 
van beide versies van Funny Games ligt in de 
ontmaskering van het concept ‘spel’, waar-
mee de echtheid en ernst van willekeurig 
welk onderwerp kan worden geneutraliseerd. 
Paul en Peter kunnen zich er immers altijd 
achter verschuilen dat het blijft bij ‘preten-
ding’, bij ‘doen alsof’ – het is maar een spel-
letje. Zo zetten ze het geweld op veilige 
afstand, sterker, wordt het voor hen een 
vorm van entertainment.
De daders lijken daarin op de hedendaagse 
mediaconsument, die geweld steeds gemak-
kelijker accepteert als bron van amusement. 
De behaaglijke manier waarop de massamedia 
geweld presenteren, draagt daaraan sterk bij. 
Is de gebruiker bij film en televisie passief, 
videogames gaan nog een stap verder: eigen-
handig schiet, mept, schopt de speler erop 
los. Juist door de spiegel die Funny Games 
voorhoudt, zijn de films zo ongemakkelijk en 
stekend.
Haneke confronteert de kijker in meer 
opzichten met zijn eigen verlangens. Er is, 
anders dan in thrillers en horrorfilms, geen 
enkele illusie dat de slachtoffers het zullen 
overleven. Dat is één kijkpleziertje minder. 
Maar wat mij vooral raakte, is dat er geen 
directe identificatie mogelijk is met Ann, 
Georg en Georgie. Steeds als je met hen 
dreigt mee te leven, trekt Haneke je weer het 
verhaal uit door erop te wijzen hoe gecon-

strueerd alles is. Dader Paul praat meermalen 
tegen de camera en in een beroemd gewor-
den scène spoelt hij met de afstandsbedie-
ning (!) de moord van Ann op zijn maatje 
Peter terug: dat past niet binnen de regels 
van hun wrede spel. Zulke procédés doorbre-
ken genadeloos de illusie van een afgesloten 
verhaalwereld en creëren daardoor emotione-
le afstand tot de personages.

Constructie
En dat is precies waar Haneke je wil hebben. 
Net als in Caché (2005), feitelijk een reflectie 

op de wijze waarop de Frans-Algerijnse kolo-
niale verhoudingen doorwerken in het 
hedendaagse moslimterrorisme, schemert de 
constructie zo door het verhaal heen dat je je 
automatisch daarop gaat richten. In dat 
opzicht zijn Haneke’s films postmodern te 
noemen, alleen heeft de geëngageerde idea-
list-van-de-oude-stempel een hoger doel voor 
ogen: de funeste gevolgen van het postmo-
dernisme aan de kaak stellen.
Funny Games sluit naadloos aan op het 
gedachtegoed van de Franse filosoof en cul-
tuurcriticus Jean Baudrillard, die de eind-
twintigste-eeuwse samenleving voorstelde 
als één grote hyperrealiteit waarin represen-
taties in de media naar niets anders meer 
verwijzen dan naar zichzelf. Dat heeft de 
mens vervreemd van de aardse werkelijkheid. 
‘De horizon van onze ervaring is sterk gelimi-
teerd’, vat Haneke het samen in een inter-
view met Kinoeye. ‘Wat we van de wereld 
weten, is weinig meer dan de gemedieerde 
wereld, het beeld. We hebben geen werkelijk-
heid, maar een derivaat van de werkelijkheid, 
wat extreem gevaarlijk is.’ In televisiepro-
gramma’s, films en videogames is geweld een 
gemedieerde constructie, waardoor het onge-
vaarlijk wordt. Dat maakt onverschillig voor 
zijn daadwerkelijke impact.

Strijdtoneel
Het bekende opgeheven Haneke-vingertje 
ontbreekt in Funny Games dus niet. De 
beruchte filmcriticus J. Hoberman schreef 
over de filmmaker: ‘Haneke beweert nadruk-

kelijk dat hij op moreel verheven grond 
staat. Het wiel wordt opgetuigd zodat alleen 
hij kan winnen.’
Toch verlaat Haneke het strijdtoneel dit keer 
niet als onverdeeld winnaar. Want wat doet 
de bezoeker die het origineel kent na afloop 
als eerste? Niet reflecteren op de confronte-
rende inhoud van de bijtende aanval op de 
massamedia, maar origineel en kopie met 
elkaar vergelijken. Kijken naar Funny Games 
US wordt zo alsnog gereduceerd tot een spel-
letje: zoek de verschillen. Zo wordt deze 
deconstructie van mediageweld-als-enter-
tainment, doordat hij voor veel kijkers in de 
eerste plaats verwijst naar die eerdere film, 
zelf weer een vorm van amusement. n
 

Funny Games US Verenigde Staten 2007 regie en scenario 
Michael Haneke camera Darius Khondji production design 
Kevin Thompson montage Monika Willi productie Chris Coen 
& Hamish McAlpine distributie Cinéart duur 111’ met Naomi 
Watts, Tim Roth, Michael Pitt, Brady Corbet, Devon Gearhart

Reconstructie
       van een 
    deconstructie

Michael Haneke’s Amerikaanse 
remake van zijn eigen Funny Games

De Oostenrijkse filmmaker Michael Haneke maakte 
een Amerikaanse remake van Funny Games, een kei-
harde kritiek op Hollywoods benadering van geweld. 
De remake heeft, voor wie beide films kent, minder 
impact dan het origineel. Niels Bakker

‘Funny Games is altijd 
gemaakt met een Ameri-
kaans publiek voor ogen’

V
Funny Games (1997)
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‘De man is een pik op pootjes en een ver-
krachter. Vrouwen zijn uitdagende hoeren.’ 
Verschillen tussen mannen en vrouwen zijn 
in elke film van Julio Medem onderwerp van 
gesprek. In Caótica Ana (2007) is het Ana’s 
vriendin Linda, die met deze stelligheid het 
onderscheid verwoordt. In voorgaande films 
zijn zijn personages nog aan de voorzichtige 
kant, met vragen als ‘Waar rennen de meisjes 
heen?’ (Los amantes del círculo polar, 1998) 
en ‘Waarom kunnen alle mannen schieten?’ 
(Tierra, 1996). Mannen zijn in de films van 
Medem passief, zij laten het toeval beslissen. 
Vrouwen daarentegen zijn sterk en daad-
krachtig, en nemen het lot in eigen hand. In 
Caótica Ana laat Medem de strijd tussen de 
seksen niet langer onbeslist. De man wordt 
eindelijk voor zijn passieve houding gestraft. 
Ana draagt een eeuwenlange geschiedenis in 
zich mee van sterke vrouwen die door toe-
doen van mannen op tragische wijze jong 
stierven. Onder hypnose kan Ana in contact 
komen met deze vrouwen en hun levens. Aan 
Ana de taak om in dit leven deze keten van 
geweld en onderdrukking te doorbreken. De 
duif (de vrouw) die in de openingsscène op 
de kop van een valk (de man) schijt staat 
hiervoor symbool. Deze scène zal zich dan 
ook letterlijk herhalen aan het slot, zij het 
nu tussen Ana en (al wordt zijn naam niet 
expliciet genoemd) Donald H. Rumsfeld: ‘de 

ergste van allen’, omdat hij jongens met een 
goed hart op oorlogspad stuurt. 
Contrasten, zoals het verschil tussen de sek-
sen, vormen een terugkerend thema in 
Medems oeuvre. Zo zijn zijn personages altijd 
tegelijk op zoek en op de vlucht. In de zoek-
tocht en het najagen van een grote maar 
altijd onmogelijke liefde, vluchten persona-
ges voor het verleden en hun eigen identi-
teit. Dit contrast draagt een volgende tegen-
stelling in zich: die van de harde realiteit van 
het bestaan tegenover de eeuwige, maar 
onrealistische liefde. In deze zoektocht en 

vlucht vervaagt het strakke onderscheid tus-
sen fictie en werkelijkheid. Ook voor Ana in 
Medems nieuwe film is het onderscheid tus-
sen het werkelijke leven en haar visioenen 
steeds moeilijker te maken, als ze zich onder 
hypnose steeds verder laat terugvoeren. Ver-
gelijkbaar speelt in Lucía y el sexo (2001) een 
fictief verhaal een rol in de ontwikkeling van 
de plot van de filmische werkelijkheid. En in 
La ardilla roja (1993) verzint Jota een com-
pleet nieuwe werkelijkheid voor de aan 
geheugenverlies lijdende Lisa.

Subjectiviteit
De waarneming van de werkelijkheid is nooit 
eenduidig en objectief in de films van 
Medem. Een verhaal wordt altijd verteld van-
uit een personage en Medem benadrukt die 
subjectiviteit met alle middelen die het medi-
um hem biedt. Een veelvuldig gebruik van 
point of view-shots is het voornaamste middel 
in Caótica Ana. In zijn voorgaande films was 
Medem hierin echter veel creatiever. 
Los amantes del circulo polar spant de kroon 
door de personages in de verbeelding van 
anderen te laten spelen, en door ze zich één 
gebeurtenis verschillend te laten herinneren. 
Veelvuldig werkt Medem ook met de moge-
lijkheden van reflecties om het gevoelsleven 
van personages te verbeelden. Zoals in de 
herhaalde reflectie in computerbeeldscher-
men in Lucía y el sexo, om onder meer de 
gevoelsmatige aanwezigheid van een afwezig 
personage te suggereren. In Vacas (1992) 
geeft Medem, door het gebruik van dezelfde 
acteurs voor meerdere generaties mannen in 
één familie, de subjectiviteit in het vertelper-
spectief weer van de jongste man in de fami-
lie. In Medems nieuwe film zien we, om de 
subjectieve beleving van Ana weer te geven, 
meestal een point of view-shot, vaak in slow-
motion en ondersteund met een terugkerend 
muzikaal thema. Een bekende en veel 
gebruikte Hollywood-techniek. Jammer dat 
in de zes jaar die het Medem kostte om een 
nieuwe fictiefilm te produceren, hij geen 
betere ideeën heeft opgedaan. 

Medem op z’n best
Medem heeft een zeer uitgesproken eigen en 
herkenbare stijl: extreme close-ups, die de 
toeschouwer sturen en tegelijk het gevoelsle-

ven van de personages uitvergroten; prachti-
ge shots met een grote scherptediepte die 
Medem vernuftig gebruikt om de verhouding 
weer te geven van een personage tot ande-
ren, die wazig op de achtergrond in het shot 
aanwezig zijn. Van een dergelijk camerawerk 
zien we in Caótica Ana teleurstellend weinig 
terug. 
Gelukkig worden we in deze film toch op 
twee uitgesproken Medem-shots getrakteerd 
die, zoals het Medem betaamt, later in de 
film nog eens worden herhaald. Beide beel-
den hebben een sterk objectiverende werking 
op de toeschouwer, waardoor het verder 
overheersende subjectieve perspectief sterk 
benadrukt wordt. In al zijn films zijn derge-
lijke shots terug te vinden. Ze geven de toe-
schouwer een pauze in de doorlopende ver-
telling, waardoor de gelegenheid wordt 
gecreëerd tot reflectie. Door de herhaling 

ervan wordt een verandering in de situatie 
van het personage verbeeld.
Het eerste shot dat ons doet beseffen dat we 
met Medem van doen hebben in Caótica Ana, 
is de scène waarin Ana besluit met mecenas 
Justine mee te gaan naar Madrid om haar 
schilderkunsten verder te ontwikkelen. Op 
een rots aan de kust van Ibiza zitten Ana, 
haar vader en Justine ’s nachts uit te kijken 
over de donkere zee, die verlicht wordt door 
de grote maan. De camera is recht achter de 
drie geplaatst, we zien hen op de rug, van 
waaruit naar het tegengestelde shot wordt 
gesneden en we hen recht van voren zien. 
Vanuit dit beeld overzien we de situatie en 
worden de verschillende gevoelens van de 
personages zichtbaar. De montage naar het 
exact tegengestelde shot benadrukt de wen-
ding die zich in het leven van de betrokken 
personages voltrekt. Als dit shot zich later 

herhaalt, kijkt Ana alleen uit over de zee en 
huilt omdat haar avontuur in Madrid heel 
anders is uitgepakt dan ze had verwacht. De 
maan schijnt nu niet, een belangrijke aanwij-
zing in vrijwel alle films van Medem dat het 
personage ongelukkig is.
Het tweede echte Medem-shot komt drie 
maal in Caótica Ana terug en neemt ons mee 
naar onder het wateroppervlak. De eerste 
keer zien we van onderaf Ana naakt in de zee 
drijven. Ze woont nu nog gelukkig met haar 
vader op Ibiza en het Madrileense avontuur 
heeft zich nog niet aangekondigd. De tweede 
keer dat we Ana van onderaf in het water 
zien drijven is ze weggevlucht uit Madrid en 
in haar vlucht is ze midden op de Atlantische 
Oceaan achtergelaten. Dit visuele motief 
keert aan het eind van de film een derde keer 
terug, als Ana de cyclus van het dodelijke 
geweld heeft weten te doorbreken. 

Medem heeft een voorliefde voor ingewikkel-
de verhalen. In zijn debuut Vacas leidde dat 
tot een chaotische film, die meerdere keren 
gezien moet worden om alle verhaallijnen te 
begrijpen. In latere films liet hij de toeschou-
wer minder in het ongewisse: hij perfectio-
neerde zijn stijl en leverde intelligente ver-
tellingen af. Caótica Ana doet zijn naam eer 
aan, maar Medem vraagt daarbij weer erg veel 
van zijn kijkers. Verhaallijnen lijken onaf en 
motieven blijven duister. Wellicht is het de 
afwezigheid van de visuele kracht die 
Medems stijl typeert, waardoor de belofte van 
het ingenieuze verhaal niet wordt waarge-
maakt. n

Caótica Ana Spanje 2007 regie, scenario en montage Julio 
Medem camera Mario Montero production design Montse 
Sanz muziek Jocelyn Pook productie Sebastián Álvarez  
distributie A-Film duur 118’ met Manuela Vellés, Charlotte 
Rampling, Bebe, Asier Newman, Nicolas Cazalé

De duif en de  valkCaótica Ana
Caótica Ana brengt de chaos in de Medem-film terug. Medem is een filmmaker met een zeer uitgespro-
ken eigen stijl, maar in Caótica Ana laat hij hier te weinig van zien. Hoewel de film in opzet veel potentie 

heeft, is Medem er visueel niet in geslaagd om een waardig kunstwerk aan zijn oeuvre toe te voegen. 
 Winnifred Wijnker

Jammer dat in de zes jaar die het 
Medem kostte om een nieuwe fictie-
film te produceren, hij geen betere 

ideeën heeft opgedaan
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        varianten er mogelijk zijn op één enkel 
levensverhaal blijkt uit de tientallen wes-
terns over Jesse James (1847-1882), de 
beruchtste outlaw uit de Amerikaanse 
geschiedenis. De onderlinge verschillen tus-
sen al deze films zijn groot; niet alleen in het 
leggen van oorzakelijke verbanden, maar ook 
in het benoemen van de kale feiten. Stonden 
Jesse en zijn vrouw Zoe bijvoorbeeld op punt 
van vertrek toen twee vroegere maten bin-
nenvielen om hem te doden, of woonden ze 
al lange tijd samen met deze Bob en Charlie 
Ford? Ook de vraag waar het misging in de 
laatste grote kraak van zijn roversbende, op 
de Northfield Bank, wordt uiteenlopend 
beantwoord. Overspeelde Jesse zijn hand met 
een te ambitieus plan, of ging medeleider 
Cole Younger in de fout door zich voor te 
doen als financier? 
Filmmakers springen vrijelijk om met levens-
geschiedenissen van beroemdheden; hun 
interpretatie stuurt vaak de feiten in plaats 
van andersom. Interessanter dan achterhalen 
wat er écht gebeurde – voor zover dat über-
haupt nog mogelijk is – is bekijken welke 
ontwikkeling er te bespeuren valt in de por-
trettering van Jesse James in Amerikaanse 
films. En dan blijkt: die loopt van de con-
structie van een romantische held in de jaren 
veertig en vijftig van de vorige eeuw naar de 
deconstructie van die mythe in meer recente 
westerns.

Western vs anti-western
Opvallend is de gestage afname van Jesse 
James-films in de loop der jaren. Ongetwij-
feld een gevolg van de grotere afstand tot 
het verleden. Het Wilde Westen verandert 
langzaam in een blinde vlek op het netvlies 
van de Amerikaanse geschiedenis. Dat kan 
ook het verschuivende beeld verklaren: er 

bestaat steeds minder reden om de waarden 
van het Wilde Westen op te hemelen, zoals 
vrijheid, individualisme en de zucht naar 
avontuur. De tijd van kritische (zelf)reflectie 
is aangebroken. Geen wonder dat de nieuwe-
re films ook lijken te willen afrekenen met 
hun voorgangers. Ze breken met de traditio-
nele conventies van het westerngenre. De 
kale, zanderige, snikhete prairie is veranderd 
in een besneeuwd heuvelland in The Assassi-
nation of Jesse James by the Coward Robert 
Ford (2007). De film speelt zich ook nog eens 
grotendeels binnen af, in sfeervol ingerichte 
kamers. Alsof het niet om een western gaat 
maar om een kostuumfilm – en inderdaad, 
regisseur Andrew Dominik (Chopper, 2000) is 
meer geïnteresseerd in psychologische ver-
wikkelingen dan in actie.
Dat kan niet gezegd worden van Philip Kauf-
man, die Jesse en zijn gang tot een banaliteit 
reduceert. The Great Northfield Minnesota 
Raid (1972), in rauwe documentaire-stijl 
gedraaid, is een ware anti-western. De hero-
iek van de revolverheld maakt plaats voor 
knulligheid, spectaculaire actie voor kluchti-
ge scènes waarin de cowboys op sukkeldrafje 
door de prairie slenteren en zich de avond 
voor de Northfield-klus te goed doen aan 
drank, hoeren en een warm bad. Geen won-
der dat de bank hun ondergang wordt. Het is 
een zielig clubje mannen, dat ergens de 
afslag naar de moderniteit heeft gemist. In 
een tijdperk dat wordt gekenmerkt door 
urbanisatie, technologische vooruitgang en 
een zich langzaam ontwikkelend rechtssy-
steem, kortom door de oprukkende bescha-
ving, houden zij krampachtig vast aan paard 
en zadel, aan het rauwdouwersbestaan op de 
prairie.
Hun ideologische gevecht tegen de opruk-
kende kapitalistische instituties, banken en 

spoorwegmaatschappijen, beziet Kaufman 
met de nodige ironie – getuige ook de hoog 
opgevoerde rodeo-countrymuziek, die eerder 
zorgt voor een spottende grijns dan voor 
emotionele betrokkenheid. Jesse James en 
kornuiten worden hier ronduit belachelijk 
gemaakt. 

Held van de kleine man
Hoe anders is dat in de eerdere films Jesse 
James (1939) en The True Story of Jesse 
James (1957), waarin Jesse niet alleen outlaw 
is, hij strijdt ook vóór het behoud van rurale 
plattelandswaarden en tégen het corrumpe-
rende moderne systeem. Iets wat sterk geïde-
aliseerd wordt.
In beide films is Jesse aanvankelijk een 
slachtoffer, wat hem noodgedwongen op het 
slechte pad brengt. Als het niet de spoorweg-
maatschappij is, die in Jesse James zijn moe-
der onder druk zet haar land tegen een 
dumpprijs te verkopen, dan is het wel de 
zojuist beëindigde burgeroorlog – de noorde-
lijke winnaars, die alle banken in handen 
hebben, weigeren in The True Story of Jesse 
James geld te lenen aan zuiderlingen voor de 
heropbouw van hun boerderijen. Er zit voor 
hen dus niets anders op dan het te stelen. 
Regisseurs Henry King en Nicholas Ray hou-
den een warm pleidooi voor de kleine, gewo-
ne man, die zich in zijn eenvoudige boeren-
bestaan bedreigd ziet, en voor het eigenzin-
nige, onafhankelijke, tegendraadse individu 

(Jesse en zijn bende) dat voor hem opkomt.
Een paar scherpe randjes daargelaten, gaan 
beide films goeddeels mee met het op een 
voetstuk plaatsen van Jesse James, dat al tij-
dens zijn leven begon. Men zette hem zelfs 
even neer als een wild west Robin Hood, die 
stal van de rijken, de ‘echte’ dieven – maar 
dan zonder aan de armen te geven. In jon-
gensboekjes maar vooral in de kranten groei-
de de outlaw uit tot een van de eerste grote 
Amerikaanse mediapersoonlijkheden. 

Mediafenomeen
Alle films spelen op de een of andere manier 
met dat gegeven. In Jesse James en het ver-
volg The Return of Frank James (1940) van 
Fritz Lang zien we een luidruchtige kranten-
maker, die niet gehinderd door enig feiten-
onderzoek zijn artikelen dicteert. Hij begint 
standaard met: ‘If we are ever going to have 
law and order in the West’, waarna hij 
oproept een hele beroepsgroep, advocaten 
bijvoorbeeld, op het schavot te zetten. The 
True Story of Jesse James voert een schrijver 
van overlijdensberichten op, die zijn in 
memoriam al lang vóór Jesse’s dood klaar 
heeft.
Deze films benadrukken vooral hoeveel onzin 
journalisten de wereld in slingerden, om 
hiertegenover dan hun eigen versie als de 
‘waarheid’ te kunnen presenteren. Ze bena-
deren Jesse James dus nog niet als construc-
tie van de massamedia. 

Anders is dat in The Assassination of Jesse 
James, waarin niet alleen de complexe, dub-
belzinnige relatie tussen Jesse en zijn moor-
denaar Robert Ford blootgelegd wordt, het is 
ook een reflectie op het verband tussen de 
opkomst van de amusementsindustrie en de 
Amerikaanse neiging tot heldenverering. 

Mediaslachtoffer
Voor de negentienjarige Robert is Jesse een 
jeugdidool, over wie hij al vanaf zijn kinder-
tijd alle mogelijke gadgets verzamelt. Aan-
bidding die in zijn vroegvolwassen jaren 
omslaat in vereenzelviging – reden om 
vriendschap te willen sluiten door zich aan te 
melden als ganglid. Maar na een publieke 

vernedering slaat de liefde om in haat, zoals 
vaak bij superfans. Het pispaaltje laat zich 
door de autoriteiten verleiden Jesse te ver-
moorden. Niet het opstrijken van de beloning 
is zijn doel, maar het in roem en onsterfelijk-
heid overtreffen van zijn vroegere held. Des 
te groter is de desillusie als blijkt dat men 
hem, vanwege het schot in de rug, 
beschouwt als lafaard.
Anders dan in de ‘oude’ films, die die lezing 
voeden, krijgt Robert nu een gezicht en zien 

we hoe zijn slechte imago kon ontstaan. Het 
is juist zijn verlangen naar sterrendom waar-
aan hij tenondergaat; had hij de schijnwer-
pers niet zo fel op zichzelf gericht, door de 
moord avond na avond na te spelen in het 
theater, dan had er wellicht geen mens van 
wakker gelegen. Het oprichten en neerhalen 
van een standbeeld liggen dicht bij elkaar. 
Dat geldt ook voor Jesse zelf, die in deze film 
naar voren komt als een gewelddadige, mee-
dogenloze schurk, op het randje van de 
waanzin balancerend en aan het eind van 
zijn leven zijn omgeving steeds meer wan-
trouwend. Een halve maniak, geen heldhafti-
ge rots in de branding.
Hoewel het de vraag is of de psychoanalyse 
helemaal klopt – Dominik baseerde zich op de 
roman van Ron Hansen, maar dat is een vrije 
bewerking van de gebeurtenissen – is de 
interpretatie in elk geval interessant. Ze 
voegt een nieuw, nog ontbrekend hoofdstuk 
toe aan de oneindige Jesse James-saga, die 
steeds meer het karakter krijgt van een demy-
thologisering van deze all American hero. n

Jesse James Verenigde Staten, 1939  
regie Henry King distributie FOX Home Entertainment  

The Return of Frank James  Verenigde Staten, 1940  
regie Fritz Lang distributie 20th Century Fox  

The True Story of Jesse James Verenigde Staten, 1957  
regie Nicholas Ray distributie 20th Century Fox  

The Great Northfield Minnesota Raid  Verenigde Staten, 1972 
regie Philip Kaufman distributie Universal Studios 

The Assassination of Jesse James Verenigde Staten, 2007 
regie Andrew Dominik distributie Warner Home Video  

Jesse James en The Assassination of Jesse James zijn recent 
op dvd uitgebracht in Nederland. De andere titels zijn alleen 
als import verkrijgbaar. 

The continuing story  of  Jesse James
De legendarische bank- en treinrover Jesse James heeft altijd tot de 
verbeelding van Hollywood gesproken. Vorig jaar verscheen de tot nu 

toe laatste film over hem: The Assassination of Jesse James by the 
Coward Robert Ford.  Het beeld van James blijkt met het verstrijken van 
de tijd veranderd: van een Amerikaanse Robin Hood in een paranoïde en 

meedogenloze schurk. Een overzicht.  Niels Bakker

Het Wilde Westen verandert langzaam in een blinde vlek 
op het netvlies van de Amerikaanse geschiedenis.

Hoeveel
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ijfentwintig jaar lang gaf Ad Werner les op de 
Koninklijke Academie voor Beeldende Kun-
sten in Den Haag. In de oorlogsjaren studeer-
de hij er zelf: ‘Dat was bij Gerrit Kilian, Paul 
Schuitema en Piet Zwart, zeg maar de Bau-
haus-school. Ik wilde al jong kunstschilder 
worden en zag mezelf al met een korenblauw 
hemd en een schildersezel het veld in trek-
ken. Dat deed ik ook. Ik stond om zes uur op 
om vóór school in het weiland of in het bos 
te gaan schilderen. Mijn vader had een druk-
kerij en stuurde me naar de Academie om 
reclametekenaar te worden. Er was na de oor-
log veel werk. Mijn eerste opdracht kreeg ik 
van een kruidenier in Wassenaar: voor tach-
tig gulden ontwierp ik nieuw briefpapier – 
inclusief cliché en drukwerk – en daarna 
volgden vanzelf de andere winkeliers. Maar 
iemand raadde me aan om naar Amsterdam 
te gaan “anders werd het met het ontwerpen 
nooit wat”.’ 

Nog op dezelfde dag dat hij in de hoofdstad 
arriveerde vond hij er een huis en een baan 
bij reclamebureau Keman & Co.: ‘Bijna iedere 
week moest ik een affiche ontwerpen voor 
Nederland Film, de filmdistributieafdeling 
van Tuschinski. Ik moest dan naar de show-

room in de Hobbemastraat komen. Ik kreeg 
daar als knulletje van net twintig een sigaar 
en een glas cognac in mijn handen geduwd 
en mocht de film voorbekijken. Na afloop 
kreeg ik ook nog een stapel foto’s mee. De 
koning van dat pand was Frits Strengholt. 

Eén van mijn eerste opdrachten was een affi-
che voor Jericho (1946, Henri Calef) met Pier-
re Brasseur. Ik maakte een olieverfschilderij 
op formaat 70 x 50 cm. Ook de letters schil-
derde ik zelf. Het enige wat erop werd 
geplakt was een klein vignet van F.D.L. 
Strengholt. Met mijn schilderij ging ik bij de 
heer Strengholt langs. Die bekeek het en zei: 
“Maak nog eens wat anders.” Uiteindelijk 
heb ik er vier gemaakt, maar de eerste vond 
hij de beste. Dat was natuurlijk een test. Nu 
wist hij wat hij aan me had, en daarna kon ik 
niet meer stuk.’

Sensatie
Werner maakte twee typen filmaffiches. 
‘Affiches van het formaat 70 x 50 cm werden 
overal achter winkelramen gehangen. De 
winkelier kreeg dan twee gratis bioscoop-
kaartjes. Voor een film waar de distributeur 
veel van verwachtte werden daarnaast “vier-
vels” gemaakt. Dat waren affiches van 140 x 

100 cm bestaande uit vier delen van 70 x 50, 
die op muren werden geplakt. Dat gebeurde 
bijvoorbeeld bij The Great Dictator (1940, 
Charles Chaplin): De dictator komt.’ Werner 
maakte een sober zwart-witontwerp met 
alleen Charlie’s hoedje, snorretje, wandelstok 
en schoenen, die de schaduw van Hitler ach-
teruitwierpen. ‘Amsterdamse kinderen gin-
gen dat affiche voltekenen. Helaas is dat affi-
che niet bewaard. Na de oorlog gebruikten 
we het goedkoopste papier.’ De sfeer bij 
Tuschinski was enorm gemoedelijk. ‘Voor 
mijn ontwerp voor een film met Jane Russell 
werd ik eens ontvangen door de heer Van 
Leeuwen, het hoofd publiciteit, want meneer 
Strengholt zelf was te druk. Van Leeuwen 
wilde het sexy ontwerp van Russell in een 
piepklein badpak toch even laten zien aan 
Strengholt en kwam snel terug. “Het is goed-
gekeurd”, grapte Van Leeuwen: “Strengholt 
is he-le-maal opgewonden.” Ik vond het alle-
maal een sensatie, maar ik pleegde wel ver-
raad aan mijn opleiding.’
Zijn oud-docent Paul Schuitema bleek niet 
blij met de nieuwe baan van zijn voormalige 
leerling: ‘Schuitema had mijn eerste filmaffi-
ches voor Jericho en La belle et la bête (1946, 
Jean Cocteau) gezien en dacht dat ik gek 
geworden was. Hij kwam naar Amsterdam om 
zijn beklag bij Tuschinski te doen. Later 
hoorde ik van de heer Strengholt, dat Schui-
tema had geroepen dat het niet kón dat “hij 
iemand met een Bauhaus-opleiding dergelij-
ke prutsopdrachten gaf”. Het ontwerpen van 
filmaffiches gold in die tijd als minderwaar-
dig. Die opleiding aan de Academie was fan-

tastisch, maar de Bauhaus-apostelen hadden 
wel oogkleppen op. Als je niet de lijn volgde 
was je verdoemd. Stripboeken bijvoorbeeld 
waren streng verboden en op filmaffiches 
werd ook neergekeken.’ In 1948 bleek A. Gla-
vimans in Elsevier wel enthousiast te zijn 
over Werners filmaffiches: ‘Aardig en vlot, 
geïnspireerd op Franse modetekeningen, 
maar duidelijk en animerend. Wat wil men 
nog meer?’
In vergelijking met de filmaffiches van ont-
werpers als Dolly Rudeman en Frans Mettes 
uit de jaren dertig zijn de ontwerpen van Ad 
Werner gelaagder. Bij De man van de Eiffelto-
ren gebruikte hij verschillende vormen   – de 
toren zelf, een man met bloed aan zijn han-
den, de skyline van Parijs – door elkaar, 

De letterontwerpen en beeld-
merken van Ad Werner (1925) 
zijn wereldvermaard. Hij ont-

wierp het logo van Quick en zijn 
Caballero-Mexicaantje geldt 

als een icoon van Dutch design. 
Hij werkte voor Hema, Fokker 
en de Gemeente Amsterdam, 
bedacht als medeoprichter de 

naam van Opzij en tekende car-
toons voor NRC Handelsblad. 

Minder bekend is, dat hij direct 
na de oorlog honderden filmaf-
fiches voor het Tuschinski-con-

cern ontwierp – waarvan het 
Filmmuseum er onlangs een 

aantal verwierf.  
Paul van Yperen

 ‘Het ontwerpen van   filmaffiches 
gold in die tijd   als minderwaardig’

 Interview met grafisch ontwerper Ad Werner 

‘De Bauhaus-apostelen 
hadden wel oogkleppen op. 
Als je niet de lijn volgde 
was je verdoemd’

V
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waardoor een rijk en informatief affiche ont-
stond. Gevraagd naar zijn inspiratiebronnen, 
vertelt Werner dat de film zelf dat was. ‘Ik 
bekeek hem en bepaalde zelf wat ik essenti-
eel vond. De sfeer van een film was ook heel 
belangrijk. Ik wilde niet alleen het kussende 
paar laten zien, maar met kleuren en beeld-
elementen een romantisch geheel creëren. 
Zo’n idee besprak ik dan met Van Leeuwen 
en daarna werkte ik het thuis aan de hand 
van foto’s uit tot een voorstel. Dat luisterde 
nauw, want de gezichten van acteurs moes-
ten goed lijken.’ 

Krijtje
Bij Keman & Co ontwierp Werner meestal een 
affiche per week en soms meer. In principe 
kreeg hij voor een ontwerp twee dagen de 
tijd. ‘Soms moest ik het in een nacht afma-
ken als er plotseling een andere film werd 

ingezet.’ Hij werkte ook wel samen met colle-
ga Han Groot aan een affiche. Elk affiche had 
bovenaan een brede witstrook, waarin de 
naam van de bioscoop gedrukt werd. Op zijn 
affiches staan namen van verdwenen Amster-
damse bioscopen als Alhambra en Apollo, 
maar Werner werkte voor bioscopen in het 
hele land. Hij en zijn collega’s bepaalden 
vaak zelf de letters – ook die voor de bios-
coopnamen – en de letters werden met de 
hand ingetekend: ‘Dat is nu onvoorstelbaar, 

maar in het Photoshop-loze tijdperk was het 
niet anders. Ook fotolitho bestond in het 
begin nog niet, alles gebeurde met de hand. 
Ik ging met mijn schilderij naar de lithograaf, 
meneer Bloemkolk. Die moest mijn affiches 
vervolgens helemaal natekenen. Filmaffiches 
waren eenvoudig van kleur. Liefst in twee of 
drie kleuren, want dat was het goedkoopst. 
We gebruikte geen spuiten. Met een krijtje 
werden overgangen gemaakt. Alles werd in 
lijn getekend, want dat kon de lithograaf 
natekenen. Verlooptintjes werden met een 
krijtje door de handlithograaf nagedaan. De 
kleuren van een affiche werden uit elkaar 
gehaald, soms waren wel vier platen nodig. 
Als het goedkoop moest werd het zwart eruit 
gehaald.’ Voor De beste jaren van ons leven 
(The Best Years of Our Lives, 1946, William 
Wyler) ontwierp hij een kaartje met een 
knots van een roos. Heel fijn bracht hij op de 
roos wat druppeltjes aan. ‘Bloemkolk belde 
me daarna midden in de nacht in paniek op 
omdat er “water op het affiche was geval-
len.” Waarschijnlijk was er weinig licht in 
zijn atelier… Later is het affiche opnieuw 
gebruikt voor de campagne “Samen naar de 
bioscoop, ja gezellig”. Ja, die roos heeft lang 
geleefd. Nu ik eraan terugdenk, besef ik mijn 
overmoed: wat durfde ik veel, en alles lukte.’

Stedelijk Museum
Ad Werner werkte twee à drie jaar bij Keman 
& Co en begon toen met collega’s Cor Sinkel-
dam en Han Groot een eigen ontwerpbureau, 
Centaur Studio. In totaal heeft hij zo’n tien 
jaar lang filmaffiches gemaakt. ‘Een goed 
ontwerp moet een haakje uitwerpen zodat de 
kijker het nooit meer vergeet. Het ging niet 
om mijn stijl, maar om tegen wie ik praatte.’ 
Bij Centaur meldden zich al snel ook andere 

klanten, zoals de Hema. ‘De Hema pastte bij 
mij. Ik ontwierp voor de massa en niet voor 
de musea. Mijn criterium was: begrijpen de 
mensen wat ik doe, begrijpt tante Jo het? In 
dit vak draait alles om het communiceren en 
niet om de kunstenaar. Belangrijk is dat het 
lijkt en dat alle letters leesbaar zijn. De heer 
Meyer, mededirecteur van Keman & Co, was 
een deskundige op het gebied van hand-
schriftletters. Hij was mijn voorbeeld voor 
het maken van leuke schrijfletters.’ 
Toch werden later zijn Hema-affiches door 
Willem Sandberg op masten voor het Stede-
lijk Museum opgehangen en kreeg Werner 
een internationale prijs voor de Dubbeldik, 
één van zijn 24 lettertypes. In zijn academie-
tijd bewonderde hij al de Franse ontwerpers 
René Gruau en Raymond Savignac. ‘Dat 
waren - net als Saul Bass - tekenaars die ik 
vooral niet wilde nadoen. Nu besef ik dat 
daaraan niet te ontkomen valt. Het vak barst 

natuurlijk van de clichés, tegenwoordig hele-
maal. Het is toegepast werk. Je moet enigs-
zins aan de verwachtingen van het publiek 
tegemoet komen, want ze moeten wel naar 
de bioscoop.’ 
Ad Werner laat een trompe l’oeuil-stilleven 
zien dat hij in 2007 schilderde. Een levens-
echt touw hangt voor een muur met foto’s 
van de drukkerij van zijn vader in Wassenaar. 
‘Dat is het touw waarmee vroeger zetwerken 
werden opgebonden. Die levensechte stijl 
bleek ideaal te zijn voor filmaffiches. Toen 
wilde ik met een minimaal aantal kleuren 
een zo sterk mogelijk affiche maken. Nu ben 
ik 82 en schilder ik wéér in twee kleuren. De 
cirkel is rond.’  n

Op de affiches staan namen 
van verdwenen Amster-
damse bioscopen
als Alhambra en Apollo

Ad Werner aan het werk in zijn atelier.

gevallenHet doek is

Rembrandt, Haarlem 1928
Middenin de ansicht prijkt ‘Dolores del Rio in Carmen’ op de gevel. Dat is dan in de film Het lief-
deleven van Carmen/The Loves of Carmen (1928), want ze speelt ook een Carmen in The Devil’s 
Playground (1937) oftewel De Danseres van San-Diego. Del Río is Mexico’s eerste filmster met inter-
nationale faam. Pas op haar 37ste, als haar Hollywood-carrière voorbij is, wordt ze in haar thuisland 
wereldberoemd met haar eerste Spaanstalige rol, in Flor Silvestre (Emilio Fernández, 1943).
Carrières kunnen wonderlijk lopen, zo ook die van de gebroeders Mullens, die na filmvertoningen in 
hun enorme kermistent (zie ‘Het doek is gevallen’ in Skrien 4, mei 2007) ook de zalen in trekken. Zo 
draaien ze vanaf 1909 in Zaal De Kroon en bezitten ze enkele jaren later hun eigen theaters.
Na een verbouwing waarbij de zaalcapaciteit wordt verdubbeld, is in 1912 het Bioscope Theater De 
Kroon op de ‘Groote Markt’ naast De Hoofdwacht de eerste bioscoop van Haarlem. In 1927 neemt 
de carrière van De Kroon weer een nieuwe wending. De Utrechtse Maatschappij tot Exploitatie van 
Bioscooptheaters NV neemt de bioscoop over en laat het van binnen en buiten grondig verbouwen. 
Zo worden er prachtige art deco-glas-in-loodramen in de façade geplaatst. Een jaar later opent de 
exploitant het theater onder een nieuwe naam: Rembrandt. Ook in Eindhoven, Arnhem en Venlo wor-
den Rembrandts geopend.
De bioscoop sluit in 1976 met 914 stoelen. Het pand wordt uiteindelijk gesloopt. Onder de funda-
menten blijken zich oude middeleeuwse ‘bewoningsporen’ te bevinden. Nu staat er een nieuw pand, 
enigszins in dezelfde vorm, met een kapsalon. Een paar panden naar rechts, waar de City/Movial/Stu-
dio zat, zijn al sinds 1985 geen films meer te zien, enkele panden naar links zijn nog wel films te zien, 
in de Brinkmann Passage.

Roloff de Jeu

Deze serie is gebaseerd op ansichtkaarten met oude bioscopen uit de collectie van de auteur.
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‘We zijn destijds bij elkaar gekomen omdat we 
een festival wilden organiseren’, vertelt Den 
Breejen over de oprichting van Cinemien in 
1974, samen met mededirecteur Phil van der 
Linden. ‘Toen bedachten we dat het zonde zou 
zijn al die films na het festival weer te laten 
gaan en besloten we er één aan te kopen.’ Dat 
was het begin van distributie. ‘De eerste jaren 
was het voor ons vooral belangrijk vrouwen-
films uit te brengen, omdat er voor vrouwen 
niets was. Films over vrouwen en vrouwenon-
derwerpen, en films gemaakt door vrouwen.’

BETROKKENHEID Door de jaren heen 
is die functie min of meer overbodig geworden, 
maar nog altijd zijn er in de catalogus veel 
films te vinden met maatschappelijke betrok-
kenheid. ‘Ik denk dat de films van Cinemien 
ergens over gaan en in deze tijd staan’, vindt 
Den Breejen. ‘Maatschappelijk betrokken 
zijn ze niet altijd, ze kunnen ook over kunst 
en geschiedenis gaan, zoals Ballets russes 
(Daniel Geller en Dayna Goldfine, 2005) en Mio 
fratello è figlio unico (Daniele Luchetti, 2007).’
Den Breejen heeft, samen met Phil van der 
Linden, de grootste inbreng als het gaat om de 
aankoop van films. ‘Ik beslis niet overal over. 
We brengen ook veel rechtstreeks uit op dvd, 
zoals de gay films. Die zoek ik echt niet zelf 
allemaal uit.’ Wat ze wel uitzoekt, zijn de twin-
tig à tweeëntwintig films die jaarlijks worden 
uitgebracht. Opvallend is dat het altijd lukt 
tenminste een of twee films te kopen die het 
goed doen bij het publiek, zoals Naked (Mike 
Leigh, 2003), Pane e tulipani (Silvio Soldini, 
2000) of het met een Oscar bekroonde Das 
Leben der Anderen (Florian Henckel von Don-
nersmarck, 2006). ‘Ik heb niet alleen een grote, 

maar ook een goede neus, haha. Of in elk geval 
een heel gemiddelde smaak voor arthouse-
films. Ik stel me op de plek van het publiek en 
blijkbaar kan ik dat goed. Er zijn ook films die 
ik leuk vind, maar niet koop omdat ik denk dat 
het niets opbrengt. Soms doe ik het wel. Zoals 

Bes vakit (Reha Erdem, 2006), die kocht ik aan 
omdat ik het zelf heel mooi vond, maar daar 
kwam geen hond naar kijken. Hij is overigens 
wel uitgebracht op vier of vijf kopieën, want als 
we iets uitbrengen, zelfs als we er geen hoge 
verwachtingen van hebben, doen we dat niet 
onder de maat.’

OSCAR  ‘We hebben het de afgelopen tijd 
goed gedaan’, zegt Den Breejen. ‘Het is vrij 
uniek voor een distributeur om twee jaar ach-
tereen een film uit te brengen die een Oscar 
wint.’ Ze verwijst naar de bekroonde films Das 
Leben der Anderen en Die Fälscher (Stefan 
Ruzowitzky, 2007). ‘Een goede film kopen is 
nog niet zo eenvoudig. Vooral omdat er niet zo 
veel goede films worden gemaakt. Films die 

voor ons te koop zijn, bedoel ik, die niet bij een 
studio horen of al in een package deal bij een 
distributeur zitten. Vroeger werden we nog 
wel eens beschuldigd van valse concurrentie, 
als we een film hadden gekocht die aansloeg. 
Dan hadden we die andere film moeten kopen.’ 
Volgens Den Breejen groeien arthouse en 
commerciële films naar elkaar toe. ‘Er worden 
meer films gemaakt die in het grensgebied 
zitten. Films als Lost in Translation (Sofia Cop-
pola, 2003), die niet zwaar maatschappelijk 
betrokken zijn, maar waar je wel een zekere 
intelligentie voor nodig hebt om ’m te waar-
deren. En arthouse wordt ook interessanter 
voor commerciële theaters. Tien jaar geleden 
zou Das Leben der Anderen niet zijn uitgegaan 
in Tuschinski. Dat wil niet zeggen dat het een 
commerciële film is. Volgens mij is Das Leben 
der Anderen door alle festivals afgewezen. En 
als je kijkt naar het onderwerp en de Kam-
merspielachtige vorm, zou je niet denken dat je 
met een kassucces hebt te maken.’
‘Als je in onze catalogus kijkt, zie je tig films 
waarvan je denkt: hoe is het in godsnaam 
mogelijk dat dat zo’n succes is geworden. 
Hamam, Il Bagno Turco (Ferzan Ozpetek, 
1997) was bijvoorbeeld zo’n megahit, en Pane 
e tulipani. Natuurlijk vonden wij dat goede 
films, maar op zo’n succes hadden we niet 
gerekend.’
De meeste films worden gekocht op een film-
festival. ‘Ik denk dat dat zo’n zeventig procent 
is. Het is niet zo dat ik na vijf of tien minuten 
de zaal uitren om de sales-agent te vinden. Ik 
beslis altijd aan het einde van een film. Dan 
heb ik ook ongeveer in mijn hoofd wat zo’n film 
zou moeten opbrengen en met dat bedrag ga 
ik aan tafel zitten met de sales-agent. En dan 
is het gewoon handjeklap, net als het kopen 
van een auto. Hij wil wat meer hebben, ik pro-
beer minder te betalen. Het blijft natuurlijk wel 
een gok, omdat je nooit zeker weet wat een 
film gaat doen. Wat dat betreft kun je zeggen 
dat ik gokverslaafd ben.’

HANEKE  Soms koopt Den Breejen een 
film op script. ‘Als het van een regisseur is die 
we min of meer volgen en het is goed, kopen 

we het. Maar het is niet zo dat we van een 
regisseur alles aankopen. Van Haneke bijvoor-
beeld hebben we Le temps du loup (2003) niet 
genomen, omdat ik het script niet zo zag zitten. 
Dat klopte ook, want de film heeft het voor 
geen meter gedaan. Een Belgische distribiteur 
heeft de film wel gekocht en daarmee Haneke 
van ons overgenomen. Het is nu ook steeds 
moeilijker een regisseur te volgen. Vroeger 
kocht je rechtstreeks van een producent of 
regisseur, nu gaat dat meestal via een sales-
agent. En dan moet je maar afwachten of je 
een film krijgt. We vinden het jammer. Haneke 
hadden we graag willen houden. We zijn met 
hem begonnen en hebben zijn kleinste werk 
tot en met La pianiste (2001) uitgebracht.’
Het oeuvre van een regisseur kan een mooie 
dvd-box opleveren, zoals die van François 
Ozon. Bij elkaar levert de verkoop van dvd’s 
inmiddels meer op dan die van bioscoopre-
leases. ‘De opbrengsten van dvd hebben die 
van theatrical overtroffen. Dat is niet alleen bij 
ons zo, dat zie je op de hele markt. Soms zijn 
bioscoopreleases niet meer dan een etalage-
pop voor de dvd-verkoop.’ Daarnaast brengt 
Cinemien veel films direct op dvd uit. ‘Er zijn 

veel genres die hun weg naar het publiek 
vinden, zoals de gay en lesbian films. Voor de 
films die we onder het NRC-label hebben uit-
gebracht, hebben we speciaal Italiaanse films 
aangekocht. Maar Italiaanse films deden we 
van oudsher ook al en we wilden dat segment 
sowieso al uitbreiden. Met een mediapartner 
erbij kun je dat wat gemakkelijker neerzetten. 
En het is heel mooi als dat dan in deze vorm 
gebeurt, met elke keer een mooi artikel erbij.’

HORIZONTAAL  De verschuiving in 
inkomsten van bioscoopreleases naar dvd 
heeft niet alleen te maken met de nog altijd 
stijgende populariteit van dvd’s, maar ook met 
het enorme filmaanbod in de bioscoop. ‘Vroe-
ger kon je een film lang en vaak zien in het the-
ater. De laatste tien jaar heeft de horizontale 
programmering een hoge vlucht genomen. 
Nu zie je in een zaal om zes uur een film, om 
acht uur een andere en om tien uur weer een 
andere. Exploitanten zetten met zo veel moge-
lijk films zo breed mogelijk in, om het risico te 
spreiden.’
Den Breejen zal binnenkort die keuzes ook 
maken, als Cinemiens eigen bioscoop opent in 
De Hallen, een cultuurcomplex in Amsterdam-
West. ‘Ik denk niet dat de bioscopen verdwij-
nen. Anders zouden we er zelf niet één begin-
nen. Mensen zullen altijd behoefte hebben om 
een ervaring met veel anderen te delen. Net 
als bij voetbal. Ik denk ook niet dat de voet-
balvelden verdwijnen, hoe groot de televisie-
schermen thuis ook worden. Het is niet zo dat 
we met de bioscoop weggaan van onze leest. 
We keren eigenlijk terug naar onze oude leest. 
We hebben vroeger ook een bioscoop gehad, 

in Desmet. Dat hield helaas op. Nu krijgen we 
negen zalen, met in totaal elfhonderd plaatsen. 
Daar gaan we niet alleen maar Cinemien-films 
en zelfs niet alleen maar films draaien. Met 

negen zalen kunnen we één zaal ook best voor 
iets anders reserveren. Misschien niet direct 
een voetbalwedstrijd. Maar we zitten wel in een 
soort cultuurtempel, dus er zijn allerlei leuke 
combinaties te verzinnen. Als er een jazzfesti-
val is, zouden we jazzfilms kunnen draaien. Of 
een muziekpodium kan iets programmeren bij 
ons filmaanbod.’

DIGITALISERING  Met hetzelfde opti-
misme beziet Den Breejen de ontwikkeling van 
de digitale film. ‘Digitalisering is goed voor dis-
tributeurs. Het beeld is echt super. Maar het is 
niet zo dat alleen distributeurs profiteren van 
het feit dat de kopieën goedkoper zijn. Exploi-
tanten hebben ook gemakkelijker toegang tot 
meer kopieën en hoeven niet meer zo lang 
te wachten. Natuurlijk moeten ze investeren, 
en ik vind niet dat wij daaraan mee hoeven te 
betalen. Hun investering gaat bovendien lang 
mee; als je naar de bioscoop gaat, merk je ook 
dat je niet elke drie jaar in nieuwe stoelen zit. 
Wij steken ook elk jaar geld in films; als die 
niet goed draaien, liggen die er binnen twee 
weken uit. Dan zegt een exploitant ook niet: 
jullie hebben er zo veel voor betaald, we laten 
hem wat langer lopen.’  n

Volgend jaar bestaat Cinemien 35 jaar. Van een 
militant feministisch filmkollektief groeide het 

bedrijf uit tot een van de grootste onafhankelijke 
distributeurs van Nederland, met Oscar-winnen-

de films in de catalogus. Een gesprek met roer-
ganger en oprichter Nicolaine den Breejen over 

smaak, commercie en bioscopen. 
Frank de Neeve en Nicole Santé

 ‘IK BEN  GOKVERSLAAFD’
WAT BRENGT CINEMIEN UIT    EN WAAROM?

ACTIEF SINDS: 1974
PERSONEEL: 11 medewerkers inclusief 

Homescreen
RELEASES: 22 (Nederlandse films 2),  

dvd's 65
EIGEN DVD-LABELS: Homescreen
HUIDIG MARKTAANDEEL: 2%
EIGEN DISTRIBUTIELABEL IN BELGIË &  

LUXEMBURG: ABC- filmdistribution
EIGENAAR VAN ARTHOUSE IN ANTWERPEN: 

Filmtheater Cartoons, met drie zalen
VANAF 28 APRIL:  VOD Arthouse portal in  

Benelux CINEMALINK.TV
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RUIME KWALITEIT
‘Bij aankoop van de films staat kwaliteit voorop’, staat te 
lezen op de site van Cinemien. Een ruim begrip en hoe 
ruim dat is blijkt bij beschouwing van de catalogus. Van 
Mike Leighs sociale drama Naked (1993), het lichtvoe-
tige Me and You and Everyone We Know (Miranda July, 
2005), Hamam, Il Bagno Turco (Ferzan Ozpetek, 1997) 
tot Digna Sinke’s portret van Belle van Zuylen (1993) en 
documentaires als het meditatieve Into Great Silence 
(Philip Gröning, 2005) en het hoopgevende Promises 
(B.Z. Goldberg, Justine Shapiro en Carlos Bolado, 2000). 
Cinemien geeft ook een aantal reeksen uit: Awardwin-
ning Cinema (op internationale filmfestivals bekroonde 
films), de NRC Handelsblad DVD selectie (maandelijkse 
dvd in combinatie met een analyse door Joyce Roodnat), 
Gay and Lesbian Films, The Visionairy Collection (over 
mensen die een unieke bijdrage aan de geschiedenis 
hebben geleverd), Italiaanse Meesterwerken, de spiri-
tuele Innergy Collection en alles van François Ozon.

‘ALS JE IN ONZE 
CATALOGUS KIJKT, 
ZIE JE TIG FILMS 
WAARVAN JE DENKT: 
HOE IS DAT IN GODS-
NAAM ZO’N SUCCES 
GEWORDEN’

‘HANEKE HADDEN 
WE GRAAG WILLEN 
HOUDEN’
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Onder inheems werd in feite ‘Singalees’ ver-
staan: sinds de onafhankelijkheid was het 
nationalisme van de Singalezen opgebloeid 
en werd de Tamil-bevolking stelselmatig 
gediscrimineerd in alle sectoren van de 
samenleving. Dit leidde tot rellen, volksver-
huizingen van Tamils naar het noorden en 
oosten van het land, en het begin van een 
burgeroorlog in 1983. Deze gewapende strijd 
in de Tamil-gebieden bespoedigde het verval 
van de nationale filmindustrie. Halverwege 
de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de 
GFU een propagandaverlengstuk van de rege-
ring. Er kwamen te veel slecht gemaakte 
films op de markt. Bovendien had de NFC een 
monopolie over de filmdistributie. Nieuwe 
investeringen in filmproductie bleven achter-
wege. Technici en acteurs stapten massaal 
over naar de lucratievere wereld van het tele-
visiedrama.

Buitenbeentje
De voortdurende burgeroorlog voedt het 
onderlinge wantrouwen tussen Srilankanen, 
ook in de mediawereld. Gnanadas is als Tamil 
een buitenbeentje in de door Singalezen 
gedomineerde filmindustrie. Daarom opereert 
hij bewust met een stafmedewerker van Sin-
galese afkomst aan zijn zijde. Bijna terloops 
meldt Gnanadas dat hij in maart 2007 met 
Under Pressure de Best Short Film Award won 
op Bonjour Cinéma, een nieuw filmfestival 
van alle Franstalige ambassades in Colombo. 
‘Ja, dat was wel een mooi moment, want bij 
nationale filmcompetities worden Tamils 
altijd een beetje achtergesteld’, zegt hij, 
bescheiden glimlachend.
De filmproducent is een fervent pleitbezorger 
van multiraciale samenwerking en verzoe-
ning. ‘Neem het productieteam van de televi-
siedramaserie. Dat bestaat uit vierentwintig 

mensen van allerlei bevolkingsgroepen. Zo is 
het script geschreven door moslims, Singale-
zen en Tamils. Ook vormt de groep een bonte 
mix van professionals, zoals de Singalese 
regisseur Delon Weerasinghe, en onervaren 
jongelingen, die zijn geselecteerd na oproe-
pen in kranten en op de radio. Zij hebben 
korte trainingen gekregen in bijvoorbeeld 
cameravoering, geluid en make-up’, vertelt 
Gnanadas op een van de laatste draaidagen 
in Colombo.

Ernstige zorgen
In het voorjaar van 2008 hoopt Gnanadas zijn 
veertiendelige televisiedrama te presenteren 
aan diverse televisiemaatschappijen. ‘Ik zie 
het liefst dat ScriptNet een deal sluit met de 
goed bekeken staatszender Rupavahini. 
Gezien het politiek beladen onderwerp van 
de serie ligt uitzending op prime-time niet 
erg voor de hand, maar eerlijk gezegd maak 
ik me momenteel ernstig zorgen over de con-
tinuïteit van al onze filmprojecten’, laat 
Gnanadas weten. De situatie in Sri Lanka ver-
slechtert zienderogen. In het noorden vinden 
bijna dagelijks zware gevechten plaats tussen 
het regeringsleger en de Tamil Tijgers, en bij 
recente zelfmoordbomaanslagen in en rond 
Colombo vielen tientallen doden onder mili-
tairen, politici en burgers.
In het verleden kreeg ScriptNet financiële 
steun van Unesco, het Commonwealth Media 
Development Fund, de British Council en het 
Hivos Cultuurfonds. Gnanadas: ‘Het is onze-
ker of we hier in de toekomst weer op kun-
nen rekenen. Toch heb ik er vertrouwen in 
dat we manieren zullen vinden om door te 
gaan met onze belangrijke missie en filmacti-
viteiten.’  n

Meer informatie: ScriptNet, www.scriptnet.org.uk.

‘Sorry dat ik zo veel rook, het is een span-
nende tijd’, verontschuldigt de Srilankaanse 
filmmaker Kasinathar Gnanadas (39) zich. Hij 
werkt aan een veertiendelig televisiedrama 
over de burgeroorlog in zijn land. Met een 
multi-etnische filmploeg van Tamils, Singale-
zen, boeddhisten, moslims en christenen. 
Gnanadas groeide zelf op in de noordelijke 
stad Jaffna, het levendige centrum van de 
Tamil-cultuur in Sri Lanka. Nadat in 1983 een 
burgeroorlog uitbrak tussen het regeringsle-
ger en de Tamil Tijgers, die voor een onaf-
hankelijk thuisland strijden, vertrok hij naar 
India. Nog preciezer: naar Chennai (Madras), 

het mekka van de Tamil-films (zie Skrien 9, 
2007).
Toen Gnanadas’ gedroomde succes in deze 
miljoenenstad uitbleef, keerde hij vijftien 
jaar later terug naar Sri Lanka. Gedesillusio-
neerd en werkeloos. In februari 2002 nam 

Gnadadas echter deel aan een workshop sce-
narioschrijven in de hoofdstad Colombo, een 
initiatief van de Britse organisatie ScriptNet. 
Zijn verhaal werd met nog vijf andere uitge-
kozen voor verfilming. Tegelijkertijd besloot 
ScriptNet een Srilankaanse vestiging op te 
zetten, met de talentvolle en bevlogen 
Gnanadas aan het hoofd. In 2004 debuteerde 
hij als producent van de zes korte films uit 
de scenariowedstrijd, waaronder zijn zelfge-
regisseerde Under Pressure. Hoofdthema’s 
van dit project waren oorlog, verzoening en 
vrede.
ScriptNet Sri Lanka zet zich in – net als haar 
zusterorganisaties in Ghana, Nigeria en Sierra 
Leone – voor de versterking van de nationale 
televisie- en filmindustrie. ‘De Srilankanen 
krijgen vooral import en imitaties van popu-
laire Bollywood-producties voorgeschoteld. 
ScriptNet wil een tegenwicht bieden met 
kwalitatief goede, authentieke verhalen. 
Hiervoor trekken we binnen- en buitenlandse 
gastdocenten aan. Zij delen hun expertise in 
workshops, en geven theorie- en praktijktrai-
ningen aan beloftevolle scenarioschrijvers, 
cameramensen, geluidstechnici, regisseurs en 
producenten. Ook stimuleert ScriptNet de 
samenwerking en dialoog tussen filmmakers 
van verschillende etnische afkomst’, legt 
Gnanadas uit.

Drietalig medialandschap
Kolonisatie, onafhankelijkheid, nationalisme 
en etnische zuivering hebben hun sporen 
nagelaten in Sri Lanka’s medialandschap. Het 
huidige aanbod is drietalig: Singalezen (de 
meerderheid, voornamelijk boeddhisten) 

consumeren Singalese kranten, tijdschriften, 
films, televisie- en radioprogramma’s; Tamils 
(de grootste minderheid en bijna allen hin-
does) bedienen zich van Tamil-media en dan 
zijn er nog Engelstalige televisiekanalen en 
pers. Een erfenis van de kolonisatie door 
Engeland, die tot 1948 duurde.
Vóór de onafhankelijkheid genoot het bios-
cooppubliek in Colombo vooral van geïmpor-
teerde Tamil- en Hindi-films uit Zuid-India. 
De weinige Singalees gesproken films waren 
minder populair en veelal imitaties van hun 
concurrenten: acteurs werden vanuit toen-
malig Ceylon verscheept naar Zuid-Indiase 
filmstudio’s om daar onder leiding van India-
se regisseurs en technici de verhaallijnen en 
acteerstijlen van hun buurland over te 
nemen. Maar dit kopieergedrag paste niet 
langer bij een trots en onafhankelijk Sri 
Lanka. De nieuwe machthebbers vonden het 
tijd voor een echte Srilankaanse cinema en 
richtten in 1948 de Government Film Unit 
(GFU) op.

Kraamkamer
De GFU stortte zich op het maken van 
nieuwsberichten, documentaires en films die 
waren ontdaan van Indiase invloeden en bij 
het publiek nationaal bewustzijn creëerden. 
Met artistiek succes: in de jaren vijftig en 
zestig fungeerde de GFU als kraamkamer voor 
talentvolle filmmakers; veel producties wer-
den internationaal bekroond om hun creatie-
ve en technisch hoogstaande kwaliteit. Door 
toedoen van een nieuwe socialistische rege-
ring werd de Srilankaanse filmindustrie begin 
jaren zeventig genationaliseerd. Onder toe-
zicht van de State Film Corporation (tegen-
woordig de National Film Corporation, NFC) 
bouwde men verder aan de bescherming, 
instandhouding en ontwikkeling van een 
inheemse filmindustrie.

Samenwerken 
in oorlogstijd

Gnanadas is als Tamil een buitenbeentje in de door  
Singalezen gedomineerde filmindustrie

In Sri Lanka, ooit een wingewest 
van Hollandse kolonisten, woedt al 

vijfentwintig jaar een etnische strijd, 
die ook de nationale filmindustrie 

sterk verdeelt. Tamil-regisseur 
Kasinathar Gnanadas probeert met 

zijn organisatie ScriptNet het onder-
linge wantrouwen te overwinnen. Bij 

alle projecten staan, naast de ont-
wikkeling van talent, samenwerking 

en verzoening voorop.  
Selma Kers

Srilankaanse cinema etnisch verdeeld

Filmproducent Kasinathar Gnanadas instrueert zijn acteurs.
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‘Richard, why are you afraid of me?’, roept de 
jonge Nigeriaanse ster Mbong Odungide. 
Richard – gespeeld door topacteur Ramsey 
Nouah – draait zich langzaam om en fluistert 
dreigend: ‘Show me a man who is afraid of 
seduction, and I’ll show you a lion who is 
afraid of its prey.’
‘Cut’, zegt schrijfster/regisseuse Emem Isong. 
Dat staat erop. Weer een scène in de nieuwe 
Nigeriaanse film Heartbeat. Acteurs Odungide 
en Nouah zakken even onderuit in het bank-
stel dat deel uitmaakt van de set. Hun werk 
zit er nog niet op voor vandaag. Op een 
gemiddelde draaidag in filmland Nigeria wor-
den wel twintig, dertig scènes opgenomen. 
Over twee weken zal Heartbeat klaar zijn voor 
de montage, binnen twee maanden is de film 
te koop in de videotheek: een melodrama 
over een man die op het punt staat te trou-
wen, maar zich eerst moet verweren tegen de 
avances van de beste vriendin van zijn aan-
staande. Het Afrikaanse publiek zal ervan 
smullen.
Bijna ongemerkt heeft het West-Afrikaanse 
Nigeria zich ontwikkeld tot een belangrijke 
producent van speelfilms. Jaarlijks verlaten 
zo’n tweeduizend speelfilms de studio’s in 

Nigeria. De overgrote meerderheid zal nooit 
in een bioscoopzaal of op televisie te zien 
zijn. Nollywood – zoals de Nigeriaanse filmin-
dustrie ook wordt genoemd – produceert vrij-
wel uitsluitend voor de homevideo-markt. 

Vlug-vlug-vlug
Nollywood is typerend voor de opkomende 
kracht van Afrika: snel, dynamisch én goed-
koop. In pure cijfers is de omvang van de 
Nigeriaanse filmindustrie indrukwekkend. 
Nollywood geeft werk aan 360 duizend men-
sen, onder wie zo’n veertigduizend acteurs 
en ruim zesduizend producenten. Die mensen 
maken jaarlijks duizend tot tweeduizend 
films, die worden verkocht in oplagen van 
tienduizend exemplaren voor een kleine film 
tot wel een miljoen voor een blockbuster. 
Nollywood is hiermee in omvang de derde 
filmindustrie ter wereld na Hollywood en 
Bollywood. In Afrika zelf is Nollywood onbe-
twist marktleider. De meest povere Nolly-
wood-films krijgen in Afrika een enthousias-
ter onthaal dan de duurste Amerikaanse pro-
ducties. En niet alleen in Afrika is Nollywood 
nummer één. In de Afrikaanse diaspora over-

al in de wereld, van Brazilië tot de VS, scoren 
Nigeriaanse films hoog. Ook in de Amster-
damse Bijlmer zijn ze op elke straathoek te 
koop. Miljoenen mensen zijn verslingerd aan 
Nollywood. Hun helden zijn niet Angelina 
Jolie of Tom Cruise, maar Nigeriaanse acteurs 
als Ramsey Nouah, Stella Damascus en Rita 
Dominic. ‘Wij vertellen Afrikaanse verhalen 
op een Afrikaanse manier’, zegt Emem Isong. 

‘Onze kijkers herkennen zich in mijn films. 
Veel meer dan in de films uit de VS of Europa. 
Dat maakt dat Nollywood in Afrika de con-
currentiestrijd met Hollywood heeft gewon-
nen.’

‘De essentie van Nollywood is kpa-kpa-kpa’, 
legt filmmaker Jeta Amata uit. Kpa-kpa-kpa 
(spreek uit als het kwaken van een eend) 
betekent ‘vlug-vlug-vlug’. En snel werken 
doen de Nigerianen. Het is niet ongewoon 
dat een film binnen een paar weken wordt 
gedraaid met een budget van soms niet meer 
dan tienduizend euro. 
Jeta Amata is een vertegenwoordiger van de 
jongste generatie Nigeriaanse filmmakers. 
Waar de oudere filmmakers vaak het leven op 
het platteland en als bijbehorende thematiek 
de clash tussen de oude tradities en de opruk-
kende moderniteit laten zien, daar verfilmen 
jongere cineasten vooral het leven in de stad, 
met thema’s als echtscheiding, drugs en cri-
minaliteit: de verleidingen van de metropool.
In scherp contrast met de snelheid van het 
maken van de films staat de traagheid van 
veel Nollywood-scripts. Naar Europese begrip-
pen wordt er enorm veel ‘geluld’ in Nigeri-
aanse films. De typische Nigeriaanse film 
bestaat uit ellenlange huiskamerdialogen, 
doorsneden met korte straatscènes die vooral 
bedoeld zijn om aan te geven dat de hande-
ling zich verplaatst. Voor de verwende Euro-
pese kijker is een gemiddelde Nollywood-film 
een beproeving. Ook al omdat ook de techni-
sche kwaliteit onder de maat is. De meeste 
Nollywood-films worden met een veredelde 
digitale amateurcamera geschoten en vervol-
gens op video-cd gezet. De opslagcapaciteit 
van deze schijfjes is een stuk lager dan die 
van dvd, zodat de beeldkwaliteit enorm moet 
worden teruggeschroefd.
Volgens Emem Isong moet Nollywood vooral 
gezien worden als een hedendaagse variant 
op de vertelcultuur van de dorpsoudste onder 
de baobab. Ook de verhalen die in de films 
worden verteld, zijn ontleend aan de Afri-
kaanse orale tradities: het zijn morele vertel-
lingen waarin een duidelijke scheidslijn tus-
sen goed en kwaad wordt getrokken. Alleen 
een zeer dappere (of dwaze) Nollywood-regis-
seur zal het aandurven een verhaal te vertel-
len waarin het kwaad niet wordt overwonnen 
en het goede niet beloond. Isong: ‘Onze films 
hebben meestal een morele boodschap. Wat 
dat betreft sluiten we veel dichter aan bij de 

klassieke theatertradities – van de Grieken 
tot en met Shakespeare – dan Hollywood.’

Kwaliteitsslag
De laatste jaren is Nollywood bezig met een 
heroriëntatie. Een groeiend aantal producen-
ten en regisseurs ergert zich aan de grote 
toestroom van filmmakers die het puur om 
het geld te doen is. De vele belabberde films 
die wekelijks op de markt komen, doen de 
naam van Nollywood geen goed. ‘Minder 
maar beter’, luidt het credo van de filmma-
kers die zich hebben verenigd in Project Nol-
lywood. ‘Als wij deze kwaliteitsslag niet 
weten te maken, zullen de kijkers zich snel 
van Nollywood afkeren’, zegt producent/
regisseur Chico Ejiro, de initiatiefnemer van 
Project Nollywood. Het is opmerkelijk dat 
juist Ejiro zich heeft opgeworpen als kwali-
teitsbewaker van de filmsector, want hij staat 
in Nigeria bekend als ‘Mr Prolific’, de kampi-
oen van kpa-kpa-kpa. In de laatste tien jaar 
heeft hij meer dan 200 films gemaakt, som-
mige binnen één week. Maar in zijn laatste 
projecten lijkt ook Mr Prolific voor slow te 
gaan. Zijn nieuwste film 100 Days in the Jun-
gle had – voor Nollywood-begrippen – een 
monsterbudget van 200 duizend dollar. ‘Het 
is de enige manier voor serieuze filmers om 
ons te onderscheiden van de beunhazen: 
duurdere films maken.’

De ruimte voor duurdere producties is onder 
meer ontstaan omdat financiële instellingen 
in West-Afrika recent Nollywood hebben ont-
dekt als investeringsmogelijkheid. Op het 
affiche voor 100 Days in the Jungle staat de 
Ecobank vermeld als coproducent van de 
film.
Ook Jeta Amata heeft de stap gemaakt naar 
beter en groter. Twee jaar geleden voltooide 
hij The Amazing Grace: een Nollywood-film 
over de slavenhandel vanuit West-Afrika, 
waarin de Britse acteur Nick Moran (Lock, 
Stock and Two Smoking Barrels) de hoofdrol 
vertolkte naast Mbong Odungide. Belangrij-
ker dan het grote budget was dat Amata deze 

film opnam op 35mm en niet met een digita-
le camera, waardoor de beeldkwaliteit vele 
malen groter is. ‘Maar verder is het een echt 

Nollywood-project gebleven’, verzekert 
Amata. ‘Dus kpa-kpa-kpa. Mijn Engelse co-
producent werd soms gek van mijn keuzes, 
die afweken van het script en de gemaakte 
afspraken. This is Nigeria, man. Als in het 
script staat dat de zon schijnt, terwijl het op 
de draaidag regent, dan pas je het script aan. 
Je gaat niet wachten op mooi weer.’
Het zal nog een hele toer blijken om Nolly-
wood te laten overschakelen naar een lagere 
versnelling. De grootste belemmering daar-
voor is de enorme handel in illegale kopieën 
van Nollywood-films. Een succesvolle Nolly-
wood-productie is binnen een week massaal 
illegaal gekopieerd, en dan valt er voor de 
producent en distributeur niks meer aan te 
verdienen. Zelfs de meest zorgvuldige film-
maker moet dus razendsnel opereren om uit 
de kosten te komen. 
Respect voor auteursrecht is een belangrijke 
vereiste voor de volwassenwording van  
Nollywood, zoals Emem Isong persoonlijk 
ondervond toen ze vorig jaar de Verenigde 
Staten bezocht. ‘Ik zag dat daar illegale 
kopieën van één van mijn films te koop  
werden aangeboden, en deed aangifte bij de 
politie. De zaak zou voor de rechter komen, 
tot iemand mij opmerkzaam maakte op het 
feit dat ik geen rechten had betaald voor de 
muziek in mijn film. Toen heb ik de zaak 
maar afgeblazen.’  n

Bijna ongemerkt heeft zich in Nige-
ria een speelfilmproductie ontwik-
keld die qua omvang is uitgegroeid 

tot de derde filmindustrie ter 
wereld. Het vermogen om uiterst 
snel en goedkoop te produceren 

was tot voor kort een van de groot-
ste kwaliteiten van ‘Nollywood’. 

Maar de laatste jaren probeert een 
aantal Nigeriaanse filmmakers de 
production value van hun werk te 

verhogen. 
Roeland Muskens

Nollywood op tv
De IKON zendt op dinsdag 6 mei het  
programma Paul Rosenmöller en ...  
De Kracht van Afrika uit, waarin Paul  
Rosenmöller in Lagos op zoek gaat naar 
Nigeriaanse filmmakers. 
Nederland 2, 21.25 uur

Nollywood
De Afrikaanse  fastfilm-industrie

Nollywood in Felix Meritis
Belinda van de Graaf, filmrecensent bij 
Trouw, gaat op 6 mei in Felix Meritis in 
gesprek met de Nigeriaanse cineast Tunde 
Kelani over de filmindustrie in Nigeria.  
Aansluitend is The Narrow Path, de  
nieuwste film van Kelani te zien
Felix Meritis, Keizersgracht 324 Amsterdam. 

Reserveren via tel 020-6231311

Ook in de Bijlmer zijn Nigeriaanse films op elke straathoek te koop
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Onlangs verschenen ook de laatste drie van 
in totaal vijf dvd-boxen met het volledige 
oeuvre van Johan van der Keuken op de 
markt. Al zijn films zijn nu weer te bekijken, 
in uitstekende kwaliteit, van zijn eerste 
korte film Paris à l’aube uit 1960 (nog als 
‘Joan van der Keuken’) tot zijn ‘Unvollende-
te’, Onvoltooid tegenwoordig, waaraan hij 
werkte toen hij stierf, en waarmee hij een 
jaar later postuum het filmfestival van Rot-
terdam zou openen.
In de bespreking van de eerste twee dvd-

boxen (Skrien 4, 2006) werd de invloed van 
Van der Keukens fotografie op zijn films 
beschreven: zijn nadruk op losse composities, 
die niet in een klassieke verhalende struc-
tuur, maar in een verband van gelijktijdig-
heid zijn geordend. Een beschrijving die ook 
van toepassing is op de meeste films in de 
laatste drie boxen.
Twee andere kenmerkende eigenschappen 
van het oeuvre van Johan van der Keuken 
worden belicht in twee vervolgbesprekingen. 
In dit nummer wordt aandacht besteed aan 

zijn politieke stellingname en in de volgende 
Skrien aan de bijzondere rol van geluid in 
zijn films.

Het is duidelijk dat Johan van der Keuken 
een groot deel van zijn films maakte uit poli-
tieke en sociale bewogenheid. Hij kwam daar-
bij op voor de armen, met name in ontwikke-
lingslanden. Hij was in een aantal opzichten 
klassiek links – het kapitalisme was de vijand 
– maar ten opzichte van de bewoners van 
arme landen was hij eerder traditioneel con-
servatief. Ontwikkelingswerk is in Dagboek 
(1972) de grimmige vijand van lovenswaardi-
ge Afrikaanse tradities en gewoonten. Het 
Noorden is het kapitalistische kwaad; het Zui-
den zowel slachtoffer als voorbeeld. Nog in 
zijn laatste afgeronde film De grote vakantie 
(2000) zegt hij over Burkina Faso: ‘Ik wilde 
naar dit kale, schrale deel van Afrika om er te 
zien hoe moeizaam het leven er veroverd 
wordt op de aarde en met hoeveel vreugde 
het geleefd wordt.’
Van der Keuken uit zijn politieke meningen 
vooral in voice-over. Een goddelijke voice-
over: hij poneert stellingen. Dat is soms infor-
matief en hij zit er zeker niet altijd naast – 
zoals wanneer hij in Dagboek het belang van 
geboortebeperking voor Afrika onderstreept. 
Maar doordat er geen analyse, argumentatie, 
debat, tegenspraak of twijfel wordt verwoord 
en de opmerkingen niet zijn ingebed in een 
journalistieke structuur – want dat is niet het 
soort films dat hij maakt – is het effect sim-
plistisch, belerend en propagandistisch.
Neem De Palestijnen (1975), die hij maakte 
voor het Nederlands Palestina Comité. Hij 
filmt schietoefeningen van het Palestijnse 
verzet, toont marsoefeningen van Palestijnse 
kinderen, is aanwezig bij een Arabische uit-
vaartdienst en laat Palestijnen vertellen en 
aanwijzen waar slachtoffers zijn gevallen; en 
meldt toch, zonder verdere onderbouwing, 
dat de Palestijnse armen een democratische 
staat willen, samen met de joden – die zelf 
niet aan het woord komen.

Nee, subtiel is de politieke Van der Keuken 
niet, ook niet in zijn beelden. Zijn Dagboek 

bevat registraties van werkende Afrikanen, 
die bijvoorbeeld een muur van modder 
maken; het soort geduldige, respectvolle 
opnamen waarin Van der Keuken excelleert. 
Daartegenover plaatst hij geënsceneerde, 
onpersoonlijke karikaturen van ‘de wester-
ling’, waaronder een zakenman die schrikt 
van een Jezusbeeld en dat vervolgens achter 
zijn aktetas verbergt. Het wordt nog erger als 
hij beelden van blij zingende zwarte jonge-
tjes doorsnijdt met een geënsceneerd beeld 
van een blank torso, het gezicht buiten 
beeld, dat een machinegeweer leegschiet.
Blanken kunnen niks goed doen. Als ‘witte 
handen’ levens redden in Afrika zegt Van der 
Keuken: ‘Het natuurlijke evenwicht wordt 
doorbroken.’ Natuurlijk heeft hij een punt als 
hij zegt dat voor de geredde levens niet 
genoeg voedsel en werk beschikbaar is. Maar 
de term ‘natuurlijk evenwicht’ suggereert dat 
Afrikanen als natuurmensen aan hun status-
quo gebonden zijn – inclusief hoge kinder-
sterfte. Zonder schroom plaatst hij de artsen 
in de westerse traditie van kolonisatie: ‘Na de 
slavenhandelaren en zakenlui kwamen de 
geestelijken en doktoren.’ Het Westen ver-
beeldt hij vervolgens niet met vakkundig 
werkende, blije individuen, maar met beel-
den van computers, fabrieken, files, afvalber-
gen. Onpersoonlijk, grootschalig. Hij eindigt 
de film, na het beeld van zijn pasgeboren 
baby, met het woord ‘revolutie’.

Deze propagandistische toon is niet voorbe-
houden aan Dagboek. In Voorjaar (drie por-
tretten) (1976) contrasteert Van der Keuken 
beelden van overdaad in westerse winkels 
rechtstreeks met archiefbeelden van een ver-
nietigde stad. In De Palestijnen toont hij een 
sloppenwijk en vervolgens bankiers die hun 
geld tellen. In Het witte kasteel (1973), dat 
door zijn verregaand fragmentarische vorm 
minder op de boodschap leunt, is de toeris-
tenindustrie de boosdoener; in I ♥ $ (1986, 
opgenomen in box 1) wordt het kapitalisme 
zonder enige nuance afgeserveerd.
Echt lomp wordt Van der Keuken in Vietnam 
Opera (1973). Beelden van een Amsterdamse 
opvoering van een glorieuze Vietnamese 
anti-Amerikaanse opera – die eruitziet als 

een tot leven gewekte propagandaposter – 
laat hier hij hier contrasteren met ‘de wester-
lingen’: lelijke Hollanders die op straat met 
ontevreden gezichten patat en worsten naar 
binnen duwen, met ruis als enig geluid. Dit is 
niet alleen onpersoonlijk; het is tegenover 
deze – in principe herkenbare – mensen ook 
hardvochtig. Het is, als je zijn hele oeuvre 
beziet, ondenkbaar dat Van der Keuken ooit 
inwoners van ontwikkelingslanden zo liefde-
loos in beeld zou hebben gebracht. We zijn 
één stap verwijderd van het beeld van een 
lachende blanke naast het beeld van een 
stervend zwart kind.

Alleen als Van der Keuken een ‘westerling’ 
als individu voor zijn camera heeft, toont hij 
weer de vriendelijke, nieuwsgierige houding 
waarmee hij zijn beste werk maakt. Ook als 
ze over politiek spreken, zoals de jeugdige 
deelnemers, blank en zwart, van een Ameri-
kaans zomerkamp in Het witte kasteel. Of de 
fabrieksarbeider in Voorjaar (drie portretten), 
die vertelt over de druk om de productie op 
te voeren. Of de krakers in De weg naar het 
Zuiden (1981). Deze geïnterviewden verwoor-
den het linkse politieke verhaal met meer 
nuance dan Van der Keuken zelf.
Zie bijvoorbeeld De platte jungle (1978), 
waarin Van der Keuken in ondertitels waar-
schuwt dat traditie door mechanisatie onder 
druk komt te staan: ‘Oorlog. Grondstoffen. 
Markt. Bunkers.’ Niet echt subtiel. Daarte-
genover staat de vroegere visser (= traditie), 
die nu in de fabriek werkt (= mechanisatie) 
en zegt: ‘Ik ben niet ongelukkig, dus ik zal 
wel gelukkig zijn.’ Dáár zit de nuance – en 
Van der Keuken verdient natuurlijk de eer 
om dat citaat gefilmd en gebruikt te hebben.

Maar liever nog zie ik de portretten die hij 
filmde zonder politieke boodschap of agenda; 
zoals hij ze aan het begin van zijn carrière 
maakte van Herman Slobbe – Blind kind 2 
(1966) of van het Amsterdamse straatschof-
fie Beppie (1965), een straatgenoot van Van 
der Keuken. Vooral die laatste is nog altijd 
onweerstaanbaar, een waarachtige filmster in 
de documentairewereld. Enthousiast vertelt 

ze over ruitjes ‘inkinkelen’, prostituees 
noemt ze ‘uitslovertjes’ en als je doodgaat, 
meldt ze bloedserieus, ga je ‘naar de hemel of 
naar de Shell’.
De onbevangenheid van beide kinderen 
onderstreept dat mensen zich bij Van der 
Keuken op hun gemak voelden en het idee 
hadden serieus te worden genomen. Kijk hoe 
ontspannen veel geïnterviewden in de came-
ra kijken. De nieuwe ijstijd (1974) biedt daar-
van meerdere mooie voorbeelden.
Zoals in het vorige artikel Van der Keuken 
deels als ‘portretfilmer’ werd gedefinieerd, zo 
is hij ook hier op zijn best als hij zijn perso-
nen als individuen benadert. Als hij afstand 
neemt en politiek generaliseert, worden ze 
pionnen in een eendimensionaal betoog. Die 
politieke dogmatiek, ook als het voor het 
goede doel is, botst met zijn speelse omgang 
met cinematografische regels. In de vorm was 
hij juist verre van dogmatisch en altijd op 
onderzoek uit. Zoals hij zegt in De poes 
(1968), met een gezwollen en daardoor nogal 
gênante voice-over: ‘De film zou een middel 
kunnen zijn tot verandering. Hiertoe moet 
hij de vaste verwachtingspatronen aantas-
ten.’ En dat doet Van der Keuken met zijn 
politieke betogen nu juist niet.  n

Een politieke  dogmaticus
Johan van der Keuken compleet op dvd (2)

 Het hele oeuvre van Johan van der Keuken (1938-2001) is inmiddels op dvd beschik-

baar. In aansluiting op een eerdere bespreking van de eerste twee dvd-boxen dit-

maal aandacht voor Van der Keukens politieke stellingname. Terwijl hij zich met de 

vorm van zijn documentaires aan alle dogmatiek onttrok, deed hij in zijn politieke 

betogen het tegenovergestelde. Kees Driessen

Johan van der Keuken – Het complete oeuvre
Box 3 Paris à l’aube (1960); Blind kind (1964); Beppie (1965); Herman Slobbe/Blind 
kind 2 (1966); Big Ben/Ben Webster in Europe (1967); De tijd geest (1968); De poes 
(1968); Dagboek (1972); Het witte kasteel (1973); Bert Schierbeek/De deur (1973); 
Vietnam opera (1973); De nieuwe ijstijd (1974); Vier muren (1965); De snelheid 40-
70 (1970); De muur (1973); Voorjaar (drie portretten) (1976).

Box 4 De platte jungle (1978); De meester en de reus (1980); Het leesplankje (1973); 
De weg naar het Zuiden (1981); Vakantie van de filmer (1974); De beeldenstorm 
(1982); De tijd (1984); De Palestijnen (1975).

Box 5 De grote vakantie (2000); Onvoltooid tegenwoordig (2002); Laatste woorden: 
mijn zusje Joke (1998); Laatste woorden (Stijn van Santen, 2001).

distributie A-Film (Total Film HE)
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Mychael Danna
Er is geen soundtrack-cd beschikbaar van 
Lonely Hearts. Jammer, want de Canadees 
Danna gaat voort op de intrigerende route 
die hij insloeg met Atom Egoyans Where the 
Truth Lies (Varèse, 2005). Amerika zag er in 
de tweede helft van de jaren veertig nog 

ouderwets uit; het leven van vóór de Tweede 
Wereldoorlog werd aanvankelijk gewoon weer 
opgepikt. Todd Robinsons politiefilm oogt 
groezelig. Ook de sfeervolle score klinkt 
‘zwart-wit’. Danna’s dramatische thema’s 
hebben een jazzy impuls, met gestopte trom-
bones, trage ritmiek van de contrabas en 

zacht pingelende piano. Wanneer de geweld-
plegingen van een oplichterskoppel onrust-
barende vormen beginnen aan te nemen, 
stapt Danna van periodiseringssfeer over op 
naargeestige harmonieën in de laagste regis-
ters van de houtblazers. Basklarinet en fagot 
knorren pijnlijk als in Herrmanns Citizen 
Kane uit 1941 – toepasselijk aangevend dat 
Amerika inderdaad nog niet aan modernise-
ring is begonnen. Voor de gebroken familie 
van de rechercheur die het moordpaar op de 
hielen zit, past Danna een gevoelige piano-
melodie toe. Die onderschrijft, met een jazz-
aanslag, ook de voice-overs van de collega 
van de rechercheur die als verteller diens 
trauma’s kent. Zo worden politiewerk en per-
soonlijk ongeluk mooi verbonden.
Op Disney’s album bij Surf’s Up staan alleen 
de verplichte popnummers uit de surf- en 
hippiecategorie. Hiertussen plaatst Danna 
zijn aandoenlijke melodieën als afzonderlijke 
thema’s. Anders dan het rumoer dat compo-
nisten uit Hans Zimmers RemoteControl-
muziekfabriek zouden produceren als achter-
grondbehang voor tekenfilmactie, benadrukt 
Danna de gevoelens van de karakters – en 
daarmee van ons. Voor een indruk van dit 
soort afgeronde deuntjes zij men verwezen 
naar Little Miss Sunshine (2006). Weet maar 
eens de geschikte toon te vinden om de deli-
cate balans tussen lievigheid en schrijn te 
versterken. Danna doet dat rond de goedbe-
doelende maar wat zoetsappige ballades van 
de groep Devotchka (ook apart uitgebracht 
door Anti/Epitaph). Hij creëert met gitaar-
lijntjes en zydeco-instrumentatie, uitgevoerd 
door Devotchka’s accordeon, drumstel en 

tuba, een invoelende stemming zonder huile-
rig te worden. Hierin blijft hij dichtbij de 
prettig anarchistische doortastendheid van 
de lichtelijk disfunctionele gezinsleden in 
deze roadmovie.
Voor een thriller over de start van de FBI is 
Danna in Breach net zo beheerst bezig. Piano, 
harp en onderliggende legati laten echter 
weinig lichtpunten toe. 
Fracture toont de vruchtbare samenwerking 
van Danna met zijn broer Jeff, zoals in gang 
gezet met Green Dragon (2002) en vervolgd 
met Tideland (2006). Vermoedelijk verzorgt 
Jeff in Gregory Hoblits thriller de (elektroni-
sche) ritmes voor de spanning en is het meer 
onbenoembare akoestische pianospel, dat de 
psychologische jacht op het bewijzen van de 
waarheid vertolkt, van Mychael. Fracture 
begint met een traag en stil gefilmde intro-
ductie van dader en slachtoffer. De piano 
bereidt hoog en rustig een vioolsolo voor, die 
in slowmotion lijkt te klinken. Wanneer de 
strijkers in een Basic Instict-cadans komen, 
kan de plot beginnen. Het levert een enerve-
rend rechtbankdrama op aan de hand van de 
jonge officier van justitie. De onderliggende 
muziek versterkt de onzekerheid maar ook 
de uitdaging in het kat-en-muisspel dat 
volgt. Naarmate de haast in het onderzoek de 
overhand krijgt, zorgen slagwerk en blazers 
voor een climax met hartslagpuls.

Surf’s Up BSK Records BSXCD-8834 (28:26)
Little Miss Sunshine Lakeshore LKS-338652  
(46:33 totaal, 12:42 score)
Breach Varèse VSD-6795 (35:36)
Fracture Silva Screen SILCD1243 (44:32)

Dario Marianelli
In zijn score voor Goodbye Bafana hanteert 
Marianelli nauwelijks Afrikaanse toonzettin-
gen. Het verhaal van Nelson Mandela’s 27-
jarige opsluiting wordt immers verteld via de 
blanke gevangenisbeambte die Mandela’s 
post censureert. De componist gebruikt wel 
een symbool voor het tijdsverloop van de 
gevangenschap als leidraad in zijn muziek. 
Aan de geluidsband van de film ontleent hij 
het vage loeien van de scheepshoorn die 
voor de politieke gevangenen de verbinding 
vormt met het buitenleven. Eén keer per half 
jaar is hun post of bezoek toegestaan, met 
de veerboot overgezet naar Robbeneiland. 
Dit teken van hoop blijft de bescheiden 
underscore ook in gang zetten als Mandela 
en zijn bewaker naar het vasteland zijn 
getransporteerd. Die enkele tonen – echoënd 
uit de mist van het verleden – herinneren 
Mandela er telkens aan dat hij pas concessies 
moet doen aan het apartheidsregime indien 
aan alle ANC-voorwaarden is voldaan; hij 
heeft niet voor niets zolang gewacht. Pas 
daarna is er reden voor ontroerende muzika-
le feestvreugde. 
Net zo knap stelt Marianelli zich verhuld op 
in The Brave One. Hij heeft geen voorbeeld 
genomen aan Herbie Hancocks ostentatieve 
jazz voor Charles Bronson in Death Wish 
(1974), maar aangesloten bij een karakterise-
ring van Jodie Foster, halverwege de thriller: 
‘Het leek wel of ze helemaal in zichzelf geslo-
ten was.’ De hoofdpersoon weet dat zelf ook; 
overweldigd door onbekende sentimenten is 
ze ‘een vreemde’ van zichzelf geworden na 
de gewelddadige dood van haar verloofde. 
Diens liefdevolle gitaarspel in de flashbacks 
klinkt zacht op de snaren in de meest intro-
verte passages van de score  – in haar hoofd, 
waar ze naar verklaringen en wraak zoekt. 
Als ze voor het eerst uit het ziekenhuis thuis 
komt, is het tussen zijn spullen daarentegen 
indrukwekkend stil. Ook dat kan Marianelli 
goed: de verleiding weerstaan er een schepje 
bovenop te doen. Voor de rest galmt zijn 
score traag na op de achtergrond. Bij grof 
geweld werkt een drietoons strijkersmotief 
als een effectief contrapunt. De legati klin-
ken wrang, muziekeffecten van elektronisch 
geloei, wapperende bas of zacht tingelende 
gamelan versterken de spannende stilte. De 
engel der wrake weet namelijk dat zij net zo 
over de schreef gaat als het straattuig. Bij 
haar tochten in nachtelijk New York ver-
werkt Marianelli subtiel de akkoorden van 

Bernard Herrmann voor Taxi Driver (1976) in 
de dreigende contrabassen: Jodie Foster ver-
vult nu de rol van Travis Bickle. Wanneer zij 
sympathie krijgt van de politierechercheur, 
wordt de toon van de score harmonieuzer. 
Deze lieve bijsmaak bevredigt de (dubieuze) 
triomf van de kijkers en helpt regisseur Neil 
Jordan ons met een gewaagde moraal te con-
fronteren.
De opbouw van Atonement vertoont een sto-
rend gat. En de enige die dit tracht te over-
bruggen is de componist. De hoofdpersoon in 
het boek van Ian McEwan is Briony. Ze is de 
jaloerse jongere zus van Cecilia, die de tui-
nierende zoon van de huishoudster van de 
nobele familie verovert. Romantische Briony 
zit van kindsbeen af achter de schrijfmachi-
ne. Ze beeldt zich van alles in over liefde, 

seks en verkrachting, met dramatische con-
sequenties. In de verfilming van Joe Wright 
echter vervullen de duurste sterren de rollen 
van Cecilia en de tuinman – vlakke karakters 
die de meeste aandacht krijgen. De regisseur 
kent Marianelli van Pride & Prejudice (2005). 
Maar de taak om de focus op Briony’s ‘boete-
kleed’ te houden is een te zware voor een 
componist alleen. Marianelli bedacht een 
briljant leidmotief voor het kleine zusje: uit 
het ritmische geluid van een tikkende typ-
machine komt één herhaalde pianotoon 
voort, zich ontwikkelend tot op en neer 
sprankelende toetsen. De muziek wordt 
prachtig opgenomen in de montage – stopt 
abrupt bij schnitts en zet plotseling weer in – 
en het geluid: hoor hoe de woedende para-
pluslagen van de huishoudster op de motor-
kap van de politieauto worden overgenomen 
door de pauken in de score. Dit verhoogt de 
surreële sfeer vóór de oorlog. 
Briony’s fantasievolle thema blijft met regel-
maat terugkomen, ook met een melancholie-

ke teneur wanneer ze volwassen is geworden. 
De verfilming heeft dan echter reeds een 
jammerlijke wending genomen naar de eva-
cuatie van de geallieerde troepen uit Duin-
kerken, 1940. Atonement verliest het surrea-
listische karakter van droom en onwerkelijk-
heid in een lineaire enscenering van dood en 
verderf. Waar Marianelli eerst zo spannend 
stil hield of aarzelde (de seks in de biblio-

theek!) moet hij nu unisono met zingende 
soldaten een gedragen melodie inzetten die 
de weergave een Cinema Paradiso-gevoel 
geeft. Marianelli is in Pisa geboren en kent 
dus ongetwijfeld Morricone’s werk. De scher-
pere geluidsmontage uit de beginepisode van 
de film had hier, in combinatie met disso-
nante muziek, aangrijpender gewerkt. Maar 
zelfs dan was het derde deel van Atonement 
niet verrassender geworden, ondanks Maria-
nelli’s terugkeer naar pijnlijke stiltes (in het 
legerhospitaal), ontwikkelende strijkersca-
denza’s (Briony ziet haar fouten voor ogen) 
en schitterend pianospel met typgeluid 
(overeenkomend met de lichtflitsen in de 
duistere treincoupé) als Briony spijt heeft 
van haar verzinsels. Desalniettemin maakt 
Marianelli met Atonement grote kans op prij-
zen: filmtechniek + sentiment = Oscar.

Goodbye Bafana Varèse VSD-6811 (38:03)
The Brave One Varèse 302-066-841-2 (44:57)
Atonement Universal/UCJ-4766195 (50:31)
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De beste scores voegen toe aan een film wat de cineast niet met andere 
middelen (acteursregie, camerainstellingen, montage) kan uitdrukken: 

een directe toegang tot het onderbewuste van de kijker. Zulke filmmuziek 
is onmisbaar. Die komt in de topvijf.

Kees Hogenbirk

         Meer dan 
de som der delen
Filmmuziekjaaroverzicht 2007 deel 2
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Ook dat kan Marianelli 
goed: de verleiding 
weerstaan er een schepje 
bovenop te doen
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David Shire
Er is een grootheid uit een diepe la getrok-
ken. In de jaren zeventig componeerde hij 
jazzscores (The Taking of Pelham 1-2-3, 1974; 
Farewell My Lovely, 1975), politieke thrillers 
(All the President’s Men, 1976), avonturen-
muziek (The Hindenburg, 1975). En songs: hij 
won een Oscar voor It Goes Like it Goes uit 
Norma Rae (1979). Vanaf 2002 hadden we 
niets meer van David Shire gehoord. Toen 
schreef hij een melancholieke pianoscore die 
het midden hield tussen Gershwin en 
Copland, voor Edward Burns’ Ash Wednesday. 
Shire’s berustende akkoorden in modernis-
tisch idioom hebben wellicht cineast David 
Fincher overtuigd om hem aan te trekken 
voor zijn Zodiac. De auteur wilde aanvanke-
lijk de speurtocht naar de seriemoordenaar 
Zodiac onbegeleid laten. Hij gebruikte veel 
snippers van periodesongs als source-music 
om de tijd vanaf 1969 te overbruggen, naast 
populaire tunes zoals Tar Sequence van Lalo 
Schifrin. Fincher vermijdt het cliché om alle 
data-aanduidingen door klanken te introdu-
ceren. Daardoor krijgt zijn lange film een 
vooral stille, ademloze suspense. Dit laat 
onverlet: wat een geluk dat hij met een 
echte componist in contact kwam. Zijn 
sound-designer Ren Klyce had Zodiac een 
temptrack gegeven met fragmenten uit The 
Conversation. In 1974 schreef Shire voor Cop-
pola zijn meest vereenzaamde pianonoten. 
De obsessie van de geluidstechnicus in die 
film is vergelijkbaar met het documenteren 
van de woordpuzzels door de cartoonist van 
de krant enerzijds en de rechercheurs van 
politie in San Francisco anderzijds. 
Fincher en Shire kwamen overeen dat nieuwe 
muziek altijd iets kan toevoegen aan de sfeer 
van regen, frustratie en mysterie. In zijn 
regelrecht dissonante stijl krijgen de muzika-
le lijnen geen melodische oplossing, parallel 
aan de tijd die verstrijkt zonder dat de sleu-
tel tot de zaak wordt gevonden. Wel helpt de 

instrumentatie om in een polytonaal netwerk 
de hoofdpersonen te verbinden. De piano 
staat voor de cartoonist Graysmith, al is zijn 
motief pas in de slotfase ononderbroken te 
horen. De strijkers stuwen, louter harmo-
nisch en ritmisch – dus evenmin via een her-
kenbaar thema – de naspeuringen van de 
rechercheurs voort. De journalistiek en de 
politie vinden een overeenkomst in hun dui-
ding van de brieven en codes die Zodiac 
stuurt. Op die punten in de film lopen de 
onbestemde meertonige glissandi over in 
afgewogen, atonale klavierreeksen, zoals 
wanneer het forensisch onderzoek dat op 
straat plaatsvindt wordt voortgezet op de 
televisie bij Graysmith thuis. Bij het idee van 
Graysmith dat er een boek moet komen over 
de zaak gaan de zware en hoge aanslagen 
van de seriële toetsen over in een uitdruk-
king van wanhoop op de celli als hij ziet dat 
zijn collega, een misdaadverslaggever, gedes-
illusioneerd aan de drank is geraakt. Dan 
moet de cartoonist/codebreker het maar in 
zijn eentje klaren. Hier zet Shire een trom-
petsolo over de vage strijkerslagen met 
dezelfde kale intervallen als in Goldsmiths 
hoofdmotief voor Alien (1979). Het geheim-
zinnige geheel vult het geluidsontwerp 
(waarin zachte echo’s, loeiklanken en zelfs 
een fluitketel voor spanning zorgen) naad-
loos aan. Zo heeft alleen al de suggestie van 
muziek haast onmerkbaar effect. Daar heb je 
een componist voor nodig die dat al in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw durfde. 

Zodiac Varèse 302-066-799-2 (40:03)

1 
Michael Giacchino
De televisieserie Lost is herhaald op Veronica 
en heeft op Net5 haar derde seizoen afgeslo-
ten. In de laatste afleveringen was weer meer 
nieuwe muziek van Giacchino te horen in 
plaats van de opnieuw gemixte oude cues. 
Dit zorgde meteen voor roerende momenten. 
Tekenend voor het succes is dat van Season 2 
inmiddels ook een soundtrack is uitgebracht 
(Varèse).
Giacchino heeft in 2007 alleen voor Disney’s 
Ratatouille gecomponeerd. En met wat een 
plezier! The Incredibles (2004) vormde zijn 
debuut in de bioscoop. Collega’s en critici 
konden nauwelijks geloven dat de componist 
van videogames en televisiemuziek zo’n 
gerijpte start in de hoogste divisie kon 
maken. Ze vergaten hem zelfs een Oscar-
nominatie te geven. Inmiddels hebben zij 
Giacchino’s talent officieel bevestigd, vol-
gend op de Emmy Award voor Lost. De Pixar-
animatie van Ratatouille spat van het doek af. 
Giacchino zet ironisch de toon met de eerste 
maten van de Marseillaise. Hierna wordt 

Frankrijk door accordeon en dwarsfluittrillers 
jazzy geïntroduceerd; zowel de folkloristi-
sche als avant-gardekenmerken van het 
meest gastronomische land ter wereld wor-
den tongue-in-cheek gevangen. Omdat het 
scenario van regisseur Brad Bird voorziet in 
persoonsontwikkeling van alle karakters, was 
de leidmotiefmethode voor de score ideaal: 
net wat Giacchino naar eigen zeggen als jon-
gen al bewonderde in Korngolds Robin Hood 
(1938) en Williams’ Star Wars (1977). Remy, 
de rat die zo goed kan ruiken en proeven, 
heeft zelfs drie thema’s: oppervlakkig gezien 
is hij net als zijn hele familie een dief van 
voedsel en keukenafval op wie jacht wordt 
gemaakt. Deze vlot georkestreerde achtervol-
ging van pizzicati en getrippel krijgt een the-
matische aanvulling van dromerige mondhar-
monica en kwijnende violen voor Remy’s 
diepste wens, kok te worden in Parijs. Hier 
klinkt zijn ware aard ouderwets en roman-
tisch Frans, in de stijl van Bronislau Kapers 
muziek voor Lili (1953). Als derde is er de 
speelse muziek waarop Remy en koksmaat 

Linguini samenwerken als respectievelijk een 
marionettenspeler en zijn pop. In de keuken 
gebeurt alles snel op het ritme van echte 
jazz: basplukken, gestopte trompetjes, klari-
net à la Django Reinhardt. We horen een 
mondfluiter wanneer Linguini thuis les krijgt 
van Remy. Die ondervindt concurrentie van 
Colette, de enige vrouw in de witte brigade 
van het restaurant. Wanneer zij Linguini de 
kneepjes van het vak bijbrengt, voegt Giac-
chino een dosis dansvormen aan het keuken-
tempo toe. Eerst tango – nog streng en aftas-
tend tussen jongen en meisje – later Latijns-
Amerikaanse ritmes, van chachacha tot 
samba. 
Zo stikt de film van zalige klanken, die een 
geurpalet uitdrukken zoals ook de kleuren in 
beeld dat doen bij Remy’s ontdekking dat 
één ingrediënt een smaak heeft maar gecom-
bineerd met een andere voedselsoort veel 
meer oplevert. Getekende figuurtjes rond 
zijn kop smelten in harmonie samen met 
muzikale lijnen. Het mooist wordt deze 
smaaksensatie verbeeld wanneer culinair cri-
ticus Anton Ego komt keuren. Remy bereidt 
Ego een ratatouille die hem regelrecht terug-
voert naar zijn jeugd. De toverscore maakt de 
scène ontroerend. Ook dit nostalgische 
karakter van de papillaire beleving is door 
Giacchino perfect gevangen.

Ratatouille Walt Disney D000050102 (62:38)
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Howard Shore
Score, stem, stilte en sound-design tekenen 
Eastern Promises zoals tatoeages een inge-
zworen lid van de Vory v Zakone. De Russi-
sche onderwereld in Londen broeit achter 
een façade van familiediners en nostalgische 
samenzang in een Transsiberisch restaurant. 
Regisseur David Cronenberg laat het kille, 
berekenende karakter van de drugs- en vrou-
wenhandelaars de sfeer van de film bepalen. 
Daarom is het op essentiële ogenblikken drei-
gend rustig, zoals wanneer chauffeur Nikolaj 
een verklikker onidentificeerbaar bijknipt of 
in het cafetaria het dagboek van een 14-jari-
ge prostituee komt ophalen. Dat dagboek 
levert de tragiek achter de Russische afgeme-
tenheid. In voice-over horen we het meisje 
haar hoop op een nieuw leven in Engeland 
uitspreken. Shore introduceert hierbij een 
vioolsolo (gespeeld door Nicola Benedetti) 
van een vier- tot zesnoots melodie die einde-

loos herhaalbaar is. Als een soort rondo voor 
Tatjana gaat dit betoverende thema nooit 
vervelen – het neemt zelfs in intensiteit toe 
naarmate de wrange waarheid duidelijker 
wordt. Via de score laat Cronenberg dus het 
gevoel toe tot de Siberische beheersings-
kracht. Dat kan hij met gerust hart aan 
Shore overlaten, aangezien ze voor de twaalf-
de keer samenwerkten. 
Net zo afgewogen als de regie stipt de score 
gecontroleerd de Russische ziel aan, via hak-
kebord-achtige snaarinstrumenten als cym-
balom en santur. Sporadische balalaika en 
vooral klassieke woelingen op de strijkers 
lopen vaak net even door in de volgende 
scène. Hieruit komt ten slotte Tatjana’s 
vioolthema weer voort; dat geldt nu haar 
baby. Zo kadert de muziek de ijzingwekken-
de praktijk mooi in.
Karakteristiek bedachtzaam onderschrijft 

Shore ook het fantasy-verhaal The Last 
Mimzy van Bob Shaye. Shore’s hoofdthema is 
dominant aanwezig, maar de drie stijgende 
noten werken zo aantrekkelijk dat je er geen 
genoeg van kunt krijgen. De score is geschre-
ven in de stijl van de lichte passages uit The 
Lord of the Rings (2001-03). Van dit drieluik 
is onlangs het laatste deel in uitgebreide box 
(vier cd’s en een muziek-dvd) op Warner 
Reprise uitgebracht. Shore’s meesterwerk is 
(voor grofweg driemaal $75) nu dus über-
compleet te verkrijgen. 

Eastern Promises Sony Classical 88697-16687-2 (36:57)
The Last Mimzy New Line NLR9084 (50:49)
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Gelauwerde soundtracks
Atonement was volgens de buitenlandse pers in Hollywood de 
ideale compromiskandidaat voor beste film, en vanzelfsprekend 
voor de Britse BAFTA’s. Atonement kreeg ook de Golden Globe 
voor de beste muziek van Dario Marianelli, ofschoon Alberto Igle-
sias’ score in The Kite Runner aan het vliegeren meer bijdroeg 
dan Marianelli’s soldatengezang aan de evacuatie in Duinkerken. 
Maar de Globes gaven tenminste Howards Shore’s Eastern Pro-
mises nog een kans, terwijl die niet door de Academy of Motion 
Picture Arts and Sciences (AMPAS) werd bedacht. Hun Oscar 
volgde dit keer wel de Globe: Marianelli, voor zijn inventieve type-
machinemuziek. Het werd ook de Score Van Het Jaar én de beste 
dramatische muziek volgens de International Film Music Critics 
Association (IFMCA). Zij vonden Marianelli’s Elegy for Dunkir 
Film Composition Of The Year. 
De Britten daarentegen bekroonden niet de Italiaan Marianelli, 
maar hun landgenoot Christopher Gunning voor zijn fraaie ach-
tergrondmuziek in het Franse La vie en rose. Voor de Franse 
César was Gunning niet eens genomineerd. Die ging naar Alex 
Beaupain (Les chansons d’amour). André Téchiné’s Les témoins 
kreeg wel een regienominatie, maar de bescheiden musique 
originale van Philippe Sarde werd genegeerd.
In Spanje won Roque Baños de Goya voor Las 13 rosas, vóór 
onder anderen Fernando Velázquez's veelgeprezen griezelscore 
El orfanato. In Italië versloeg Ennio Morricone (La sconosciuta) 
Franco Piersanti (Mio fratello è figlio unico) voor een David di 
Donatello. Armando Trovajoli kreeg een carrièreprijs.
De European Film Awards benoemden in Berlijn Alexandre Des-
plat tot Beste Europese Filmcomponist van 2007 voor The Queen. 
Desplat deed het goed. Bij de World Soundtrack Awards in Gent 
en door de IFMCA werd hij uitgeroepen tot Composer of the Year, 
en hij kreeg nominaties van de Broadcast Film Critics Association 
(voor Lust, Caution) en de Césars (voor L’ennemi intime). Zijn The 
Golden Compass werd beste Fantasy/SF-score volgens de IFMCA. 

Moderne westerns
Jonny Greenwoods There Will Be Blood werd geroemd als Beste 
Artistieke Prestatie op het filmfestival van Berlijn. Zowel de 
Broadcast- als de Los Angeles Film Critics Association onder-
scheidden hem en hij maakte kans op Golden Globe en BAFTA. 
Voor de Oscars kwam zijn muziek echter niet in aanmerking, 
naar verluidt omdat die grotendeels was gebaseerd op een 
bestaande compositie. Dat Zodiac van David Shire geen Oscar-
nominatie ontving, schijnt te liggen aan de ondergeschiktheid van 
zijn korte dissonanten aan de grotere hoeveelheid periodesongs 
die regisseur David Fincher heeft ingemixt (voor de IFMCA was 
Zodiac terecht wel de beste horror/thriller-score).
De Academy in Hollywood schiep zo ruimte voor een opmerkelijke 
nieuweling tussen de muzieknominaties: Marco Beltrami voor 
3:10 to Yuma. Niet slecht, maar geen vergelijking met zijn indruk-
wekkende Three Burials of Melquiades Estrada van Tommy Lee 
Jones (2005). Gelukkig durfde de AMPAS voor het ijzingwekkende 
No Country for Old Men de gebroeders Coen elk driemaal te 
bekronen, maar nu is het des te schrijnender voor Carter Burwell 
dat zijn effectief ingezette muziekfragmentjes na Fargo (1995) ten 
tweeden male geheel aan het scherpe gehoor zijn voorbijgegaan. 
Zou te weinig muziek niet meetellen? Hopelijk blijft Burwell 
onversaagd doorzetten en krijgt hij voor een volgende Coen-film 
eens zijn welverdiende palmares. Datzelfde geldt ongetwijfeld 
voor Michael Giacchino, die zijn eerste Oscar-nominatie kreeg 
voor Ratatouille. Hij won alvast de Grammy voor Best Score. 
Er stierven afgelopen jaar opvallend veel negentigers: 
Ray Evans, 92 (‘Que Sera, Sera’, 1956), Frankie Lane, 93 (‘Do Not 
Forsake Me, Oh My Darling’, 1952), Gian Carlo Menotti, 95 (The 
Medium, 1951), Herman Stein, 91 (The Rain People, 1969), Hy 
Zaret, 99 (‘Unchained Melody’, 1955). De meestgehoorde doden 
waren jonger: Oscar Peterson, 82 (The Silent Partner, 1978), Peer 
Raben, 66 (alle Fassbinder-scores) en Peter Snoei, 67 (‘Omo wast 
door en door schoon’).

Hors Concours
De twee scores uit 2006 van Hollywood-zoon Thomas Newman, voor films 
die in Nederland vorig jaar in première gingen, zijn uitgebreid geanaly-
seerd in Skrien 6, augustus 2007. Hij valt daarmee enigszins buiten de 
recente jaaroogst, maar heeft eigenlijk de beste prestatie geleverd. Zijn 
indringende muziek voor Little Children is nauw verweven met het filmge-
luid om de letterlijk en mentaal afgesloten suburb plus bewoners te bena-
drukken. Pizzicati, harp, onwerkelijk tedere pianotoetsen maken het 
drama indrukwekkend stil. The Good German toont Newmans andere gave: 
melodieus in nieuw-romantische stijl. De lyriek roept heimwee op naar 
die oude zwart-witmysteries. Doordat Newman echter de muziekfragmen-
ten altijd kort houdt, onderschrijft hij de cynische conclusie over de poli-
tiek na de Tweede Wereldoorlog. Het wachten blijft op zijn eerste Oscar.
Little Children New Line NLR39076 (37:42)
The Good German Varèse 302-066-781-2 (44:44)

www.goldenglobes.org
www.bafta.org
www.OSCAR.com
www.filmmusiccritics.org
www.Cesarsducinema.com
www.academiadecine.com
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www.daviddidonatello.it
www.europeanfilmacademy.org
www.worldsoundtrackawards.com
www.emmys.tv
www.bfca.org
www.Grammy.com
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Sinds de oneervolle terugtrekking van het 
Amerikaanse leger uit Vietnam in 1973 zijn 
praktisch alle serieuze Amerikaanse oorlogs-
films antioorlogsfilms. Na de terreuraansla-
gen op Amerikaanse bodem en de daaropvol-
gende start van de War on Terror was het 
even afwachten of die teneur zou ombuigen, 
maar het is al gauw duidelijk geworden dat 
Hollywood weinig enthousiast is over de mis-
sie van George W. Bush.
De Vietnam-film ontwikkelde zich pas tot een 
genre toen de Amerikanen Saigon verlaten 
hadden. De Irak-film daarentegen dreigt al 
een genre te worden nu het einde van het 
conflict, dat inmiddels langer duurt dan de 
bezetting van Nederland door de nazi’s, nog 
niet in zicht is. Tijd om het te laten bezinken 
en het weloverwogen om te zetten in fictie is 
er nog niet geweest, laat staan om na een 

langdurig verdringingsproces aan de verwer-
king te beginnen. 
Toch stoeide de filmwereld ook al met Viet-
nam toen de strijd nog niet gestreden was. 
Brian De Palma (geboren 11 september 1940 
in New York) maakte eind jaren zestig met 
een jonge Robert De Niro het tweeluik Gree-
tings (1968) en Hi, Mom! (1970), waarin indi-
rect Vietnam centraal stond. Met deze anar-
chistische komedies, die tegenwoordig voor 
een paar euro in de dvd-bakken van waren-
huizen liggen, toonde De Palma zich een 
bewonderaar van de Nouvelle Vague, zich uit-
levend in vitale woord- en beeldspelletjes.

AUTHENTIEK
Nu heeft filmveteraan De Palma zich over 
Irak gebogen. Het resultaat, Redacted (2007), 
bevat geen spatje humor en is beduidend 

minder subtiel. Het verhaal lijkt sterk op De 
Palma’s Vietnam-drama Casualties of War 
(1989), over een groepje soldaten dat zich 
schuldig maakt aan verkrachting en moord, 
maar de vorm is minder conventioneel. 
Redacted is schijnbaar opgebouwd uit allerlei 
bestaand materiaal: opnamen van een sol-
daat die ervan droomt na terugkeer uit Irak 
naar de filmacademie te gaan, beelden van 
bewakingscamera’s, beelden die met mobiel-
tjes zijn geschoten, videopamfletten van 
actiegroeperingen op internet, journaals van 
een Arabische nieuwszender en een monoto-
ne Franse reportage over controleposten. 
Waarmee gezegd is dat internationale con-
flicten in deze tijd van laagdrempelige film-
technieken niet in de laatste plaats in en 
door de massamedia worden uitgevochten.
De bedoeling is dat de collage van al die scè-
nes een waarachtig gevoel oproept: zo is de 
oorlog van binnenuit. Het tegendeel is het 
geval. Bij Redacted wordt de kijker geen 
moment geraakt, behalve misschien door 
ellende en verveling. Wat niet helpt is dat in 
de zogenaamd authentieke opnamen vaak 
tenenkrommend slecht wordt geacteerd. Het 
buitensporige geweld bij een huiszoeking of 

een wegversperring doet treurig genoeg cli-
chématig aan.
Ook Battle for Haditha (2007) van Nick 
Broomfield, over een bloedbad dat Ameri-
kaanse mariniers in november 2005 aanricht-
ten in een Iraakse stad ter vergelding van 
een aanslag met een bermbom, kampt met 
dit euvel. Ook hier rauw realistische beelden, 
opgenomen met een documentair aandoende 
schokkerige camera. Ook hier is elke dialoog-
zin gekruid met het woordje ‘fuck’ (of varia-
ties daarop) en is er oorverdovend gekrijs van 
Iraakse slachtoffers en moslimstrijders, die 
herhaaldelijk het opperwezen aanroepen. En 
ook deze taferelen beklijven niet.
Een confronterende weergave van een 
afschuwelijke gebeurtenis levert niet auto-
matisch een interessante film op, zeker niet 

als de personages plat zijn en het drama vlak 
blijft. Zo had Redacted ook ‘The good, the bad 
and the innocent’ mogen heten: de Arabieren 
zijn allemaal onschuldige lammeren en het 
Amerikaanse leger is strak verdeeld in goede 
en slechte soldaten, waarbij de goeierds her-
kenbaar zijn aan het dragen van een bril en 
het lezen in een boek en de slechteriken aan 
zwaarlijvigheid en een obsessie met seks.
Ook het eveneens in Irak gesitueerde The 
Mark of Cain (Marc Munden, 2007), dat 
inzoomt op de martelpraktijken van het Brit-
se leger, verzandt in nare geweldsporno. Het 
lijkt wel de bedoeling om de kijker een visue-
le vorm van marteling te laten ondergaan.

HUMORLOOS
Is de tijd dan nog niet rijp voor een trefzeke-
re bespiegeling op de oorlog in Irak? Zolang 
een oorlog duurt, kan er in elk geval beter 
via de band gespeeld worden. Middenin de 
Vietnam-oorlog produceerde Hollywood de 
volslagen belachelijke propagandafilm The 
Green Berets (Ray Kellogg, 1968), waarin 
John Wayne in de beruchte slotscène op het 
strand, met zonsondergang in het oosten, 
een Vietnamees jongetje uitlegt waarom de 
Amerikanen de toekomst van zijn land aan 
het redden zijn. De film flopte faliekant. Het 
oorlogsbedrijf werd vakkundiger en effectie-
ver – en vooral minder rechtstreeks – ver-
heerlijkt in de vele Tweede Wereldoorlog-
avonturen die in die periode het licht zagen.
Zo werd het subversieve Vietnam-commentaar 
aanvankelijk verpakt als indirecte satire. Ter-
wijl de lijken in Vietnam niet te tellen waren, 
fileerde M*A*S*H (Robert Altman, 1970) op 
hilarische wijze de Korea-oorlog. Naar derge-
lijke humor, die als een speld de oorlogsballon 
doorprikt, is het in de Irak-films vergeefs zoe-
ken. Alsof het Westen de humorloze kaalslag 
van de religieuze fanatici heeft overgenomen. 
Een gevaarlijk neveneffect van het huidige 
wereldconflict zou zijn dat we de kunst van 
het relativeren verliezen (wellicht omdat de al 
dan niet ingebeelde vijand zo dichtbij is: de 
communisten zaten altijd ver weg, maar de 
terroristen zijn onder ons).
Ander moedeloos makend feit is het weder-
zijdse onbegrip van de partijen. Op het 
Amnesty Film Festival was er na de vertoning 
van Battle for Haditha, die onmiskenbaar 
stelling neemt tegen de War on Terror en 
sympathiseert met de Arabische bevolking, 
een vraaggesprek met de Iraakse acteur 
Duraid Ghaieb. Hij was diep teleurgesteld in 
de film, waarin hijzelf een tragisch slachtof-
fer speelt: het was te zichtbaar opgenomen 
op locaties in Jordanië in plaats van Irak, 
sommige Iraakse personages hadden een Jor-
danese tongval, de Engelse ondertiteling zat 
vol fouten en ten slotte bleken er Ameri-
kaanse militairen te zijn die zich berouwvol 
afvroegen waarom ze in hemelsnaam 
gestuurd waren. Daarmee toont Broomfield 

veel te veel empathie met de Amerikaanse 
ondergeschikten, vond Ghaieb, die de zaal 
achterliet met de vraag of de westerse en de 
Arabische mens elkaar met de beste wil van 
de wereld ooit zullen begrijpen. De conclusie 
is onontkoombaar: zoals het Amerikaanse 
leger beter was weggebleven uit Bagdad, zo 
kunnen westerse filmmakers hun verhalen 
beter dicht bij huis zoeken.

OMGEKEERDE VLAG
Indirecte reflectie op Irak, gesitueerd in de 
Verenigde Staten, levert aanmerkelijk betere 
resultaten op. Met In the Valley of Elah 
(2007) wil regisseur Paul Haggis (scenarist 
van het door Clint Eastwood geregisseerde 
Flags of our Fathers uit 2006, over de oorlog 
van Amerika met Japan) niet in detail laten 
zien welke gruwelijkheden zich in Irak afspe-
len, maar wat deze aanrichten bij de mensen 
die ze moeten ondergaan. Grace is Gone 
(James Strouse, 2007) is op dezelfde leest 
geschoeid. Na het sneuvelen van zijn vrouw 
in Irak gaat een verweesde John Cusack met 
zijn dochtertjes op stap in het vaderland. Het 
droevige nieuws kan hij niet overbrengen. 
Zonder in te zoomen op het oorlogsgeweld, 
laat de film zien welke sporen het Irak-deba-
cle trekt in hedendaags Amerika. 
Op enkele flashbacks na speelt In the Valley 
of Elah zich af in de Verenigde Staten. Een 
vader gaat op zoek naar zijn zoon, die na 
terugkeer uit Irak is verdwenen bij de leger-
basis in het thuisland. Gaandeweg ontdekt 
de vader hoe de situatie in Irak de betrokken 
soldaten ontmenselijkt heeft. Hoewel de oor-
logsbeelden uiterst spaarzaam zijn, heeft het 
verhaal alles wat de in Irak gesitueerde films 
niet hebben: spanning, dramatiek en perso-
nages die empathie opwekken. Meegenomen 
is dat de vader meesterlijk wordt gespeeld 
door een ingetogen Tommy Lee Jones, die 
zich ontwikkelt van een overtuigd patriot tot 
een criticus van zijn vaderland. Hangt hij aan 
het begin van zijn zoektocht een per abuis 
verkeerd gehesen Amerikaanse vlag correct 
op, aan het eind hijst hij de Stars and Stripes 
met opzet ondersteboven. 
Het is de pendant van een van de schaarse 
rake beelden uit Redacted: het lichaam van 
een kort daarvoor ontvoerde Amerikaanse 
soldaat met het afgehakte hoofd op zijn 
borstkas. Het symboliseert de bezinning op 
het Amerikaanse patriottisme. Ver van huis 
vechten de Amerikanen tegen een onkenbare 
vijand en bovenal tegen zichzelf. Het thuis-
front heeft daar geen flauw benul van.
Tien jaar geleden verpakte Paul Verhoeven 
die boodschap in zijn sciencefictionspektakel 
Starship Troopers (1997), over de oorlog van 
een geglobaliseerde fascistoïde maatschappij 
tegen buitenaardse reuzeninsecten. Waarmee 
het beste spektakel tot dusver over de War 
on Terror al was gemaakt voordat hij was 
begonnen. n

Er is een stroom films op gang gekomen rond de Irak-oorlog en hoewel 
die tot dusver geen grote commerciële successen heeft opgeleverd, zal 
er voorlopig geen einde aan komen. Tot nu toe stemt de oogst somber. 

De tijd blijkt nog niet rijp voor trefzekere reflectie op de oorlog in Irak.
Paul van de Graaf

INDIRECTE REFLECTIE 
OP IRAK, GESITUEERD 

IN AMERIKA, LEVERT 
AANMERKELIJK BETERE 

RESULTATEN OP

MARTELING 
  VAN DE 
KIJKER

AMERIKAANSE SPEELFILMS OVER DE IRAK-OORLOG

Battle for Haditha
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hommage aan
      de gebroeders Coen

Aan twee kanten van de wereld werd zo’n 
drie maanden geleden dezelfde conclusie 
getrokken: een hommage aan filmmakers 
Joel en Ethan Coen is onmogelijk. De Neder-
landse Sietske Tjallingii en de Indonesische 
Edwin kregen de opdracht om in het kader 
van het Zuid-Hollandse project Meet the 
Maestro een korte film te maken geïnspireerd 
op het werk van de twee broers. Maar probeer 
maar eens al die typische Coen-elementen te 
combineren: het absurde geweld uit Fargo 
(1996) met de gekte uit The Big Lebowski 

(1998) of de film noir-spanning uit The Man 
Who Wasn’t There (2001), terwijl je ook hun 
gevoel voor detail, dialoog en humor recht 
moet doen.
‘Ik wilde aanvankelijk antwoord geven op de 
vraag wat nou écht Coens is’, vertelt Tjallin-
gii, die eerder Godzilla vs The Netherlands 
(1996) maakte. ‘Maar dat wordt dan zo’n 
bedacht antwoord op een wiskundige formu-
le. Ik heb ook iets geprobeerd in de trant van 
de scène waarin John Turturro in The Big 
Lebowski de bowlingbal likt. Maar dat 
moment is zo goed, alles wat je daarmee doet 
wordt een zielig aftreksel. Op een gegeven 

moment heb ik het idee van een hommage 
opgegeven. Een tracking shot, een bowling-
bal: dat moet genoeg zijn, dacht ik.’
Edwin liep tegen hetzelfde probleem aan. ‘Ik 
was zo verliefd op hun films dat ik dat niet 
wilde verpesten met mijn eigen werk. Boven-
dien kan ik me niet voorstellen dat je alle 
typische Coen-elementen uit hun speelfilms 
kunt laten zien in een filmpje van maximaal 
tien minuten.’  
Hij haalde zijn inspiratie daarom uit een 
korte film: het eindexamenproject Soundings 
van Joel Coen. Een film die bijna niemand 
gezien heeft – Edwin zelf evenmin. ‘Ik heb 
alleen de synopsis gelezen. Daaruit heb ik de 
belangrijkste punten op een rijtje gezet. Mis-
communicatie. Lust. Driehoeksverhouding.’ 
Een belangrijke rol in zijn Hulahoop Soun-
dings is weggelegd voor een hoepel. ‘Het is in 
de Hudsucker Proxy bijna alsof het ding een 
eigen leven gaat leiden. Zo voegen de Coens 
altijd iets ongrijpbaars toe. Omdat magie in 
Jakarta heel normaal is, kan ik me makkelijk 
in hun werk verplaatsen. Dat mysterieuze, 

dat inspireert me – met dit filmpje kan ik 
laten zien hoe.’
Edwin besteedde à la de Coens veel aandacht 
aan kleur en strak camerawerk – heel anders 
dan hij normaal doet. ‘Vrienden in Jakarta 
zeiden: je kán dus wel gewoon mooie films 
maken. Ik wilde het maken zoals zij dat zou-
den doen, maar toch is het heel erg mijn 
filmpje geworden.’
Ook Tjallingii’s bloederige ‘bowl-o-drama’ 
Bowled Over is onmiskenbaar een Tjallingii-
film. Uiteindelijk verzon ze de The Big Lebow-
ski-achtige droomsequentie vanuit haar aller-
eerste inval: een acteur verkleed als een 
enorme bowlingpin. Dialoog, een van de 
meest bekende kenmerken van de Coens, 
gebruikte ze helemaal niet. ‘De manier waar-
op hun karakters praten is zó Amerikaans, 
dat kun je niet nadoen. En ze zijn zo breed-
sprakig dat het bijna onmogelijk is het dan 
onder de tien minuten te houden.’
 ‘Net als al mijn filmpjes ziet het resultaat er 

simpel uit, maar dat was het niet. Het karre-
tje met de camera ontspoorde steeds van de 
rails die we hadden gemaakt. En omdat we 
maar één pak  hadden, moesten we het drie 
keer wassen, droogföhnen en strijken. Dat 
kostte dan weer een uur.’
In alle eenvoud zijn er wel talloze Coen-ver-
wijzingen te ontdekken in Bowled Over. Het 
einde en de nadruk op wit is een verwijzing 
naar Fargo. En er staat een bowlingcoach op 
de aftiteling – het lijkt een typische Coen-
mystificatie. Toeval. ‘Dat is mijn man. Omdat 
hij mij altijd moreel bijstaat, verzin ik vaak 
een rare functie voor hem.’ 
‘Er is ook zo veel te ontdekken in hun werk. 
Laatst vertelde iemand me dat de Coens altijd 
snel inzoomen op dikke mensen, die dan 
schreeuwen. Ik heb voor deze opdracht toch 
echt al hun films opnieuw gezien en dat niet 
opgemerkt. Maar het zit, onbewust, wél in 
mijn filmpje.’ n

Een ingekorte versie van dit artikel verscheen eerder in de 
Volkskrant.

‘Ik was zo verliefd op hun films dat ik dat niet wilde verpesten 
met mijn eigen werk.’

Meet the maestro:

Hoe breng je in hemelsnaam een hommage aan de gebroeders Coen? 
Filmmakers Sietske Tjallingii en Edwin mochten van het IFFR daarover 

het hoofd breken. Dat bleek een behoorlijke opgave, ook omdat de films 
elk niet langer dan tien minuten mochten duren.

Floortje Smit

Bowled Over

Hulahoop Soundings

Water. In het ene openingsbeeld is het een weidse 
rivier waar de camera laag overheen scheert. In de 
andere openingsscène is het een treurig slootje op 
een druilerige middag. Er zijn meer overeenkom-
sten tussen Stanley Kubricks The Shining (1980) en 
Nicolas Roegs Don’t Look Now (1973). Beide zijn 
bovennatuurlijke horrorfilms. Beiden werden geba-
seerd op een boek, de een geschreven door Step-
hen King en de ander door Daphne du Maurier. En 
dan is er nog het gezin in de hoofdrol, de omineuze 
symboliek, het gebruik van de kleur rood en het 
grandioze slot dat alle puzzelstukjes samenbrengt 
zonder dat ze daadwerkelijk in elkaar passen. 
De overeenkomsten tussen de twee meesterwer-
ken zijn talloos. En toch zijn de verschillen opmer-
kelijker. De ‘shining’, zo wordt in het begin van 
de film uitgelegd, is de gave van helderziendheid. 
Danny, het zoontje van Jack en Wendy Torrance, 
heeft die shining. Al voordat hij met zijn ouders naar 
het afgelegen Overlook Hotel afreist om er de win-
ter in totale afzondering door te brengen, weet hij 
van het kwaad dat er schuilt.
In Don’t Look Now is het vader John die de shining 
heeft, al weet hij dat zelf niet. In de magistrale ope-
ningsscène springt hij plotseling op en rent hij naar 
de sloot waar zijn dochtertje aan het verdrinken is. 
In een tergende slowmotion verdwijnt het meisje 
met het beroemd geworden rode lakjasje onder het 
oppervlak van het groene water. Ze is dood tegen de 
tijd dat haar vader haar bereikt.

Camera
Kijkend naar de verschillen tussen The Shining en 
Don’t Look Now lijken ze vooral tot uiting te komen 
in het camerawerk. Kubricks camera wiegt, deint, 
sluipt of onthult gaandeweg een tafereel. Met een 
tempo dat net niet traag maar ook niet gejaagd is, 
lijkt de camera nog het meest op een trefzekere 
achtervolger. En een achtervolger komt nooit nabij. 
Een achtervolger blijft op afstand.
Lijnrecht tegenover dit onderkoelde camerawerk 
staat de handheld camera uit Don’t Look Now. 
Roegs camera blijft juist dichtbij zijn personages en 
staat volledig in dienst van hun bewegingen. Pas als 
een kind verdrinkt, een glas breekt of een gezicht in 
een spiegel verschijnt, twijfelt de camera niet. Dit is 
het moment waarop we moeten opletten, zegt het 
verstilde beeld.
De afstand die Kubrick de camera in The Shining 
laat nemen, weerspiegelt de afstand die hij zelf 
neemt ten aanzien van het verhaal. Dat de regisseur 
in het bovennatuurlijke gegeven van zijn film zou 
geloven, lijkt ondenkbaar. Als meester-verteller 
gelooft hij enkel in het verkopen van dat gegeven. 
Roeg zit echter naast je in de bioscoopstoel en voelt 
dezelfde opwinding als jij. De verkoper Kubrick 
probeert zijn toeschouwers te overtuigen met zijn 
verhaal, terwijl Roeg juist zijn twijfels met hen deelt. 
Zelfs zijn zoekende camera is besluiteloos.
Voor zijn verkooptechniek gebruikt Kubrick een 
filmtaal die iedereen kent. De overdaad aan sinis-
tere voortekenen, de hartslag- en windgeluiden 
op de soundtrack, de griezelige koppen van de 
hoofdrolspelers; Kubrick maakt met al deze hor-
rorclichés welhaast een parodie op het genre of gaf 

er, zo u wilt, een postmoderne wending aan. Het 
werkt. Kubrick verkoopt zijn verhaal moeiteloos. 
Maar achteraf realiseer je je dat de regisseur geen 
verkoper is. De man is een oplichter.

Lucht
Dat Roeg zijn verhaal minder zelfverzekerd aan de 
man brengt, neemt echter niet weg dat zijn ver-
koopwaar net zo goed lucht is. Ook Roeg voert vele 
dreigende omina op en monteert ze in de meester-
lijke slotscène aan elkaar alsof het een optelsom is. 
Pas als de credits in beeld verschijnen, beginnen we 
ons af te vragen wat de uitkomst van die som dan 
wel niet is.
Natuurlijk is cinematografie een grote zwendel en 
wordt de kijker maar al te graag in de maling geno-
men. The Shining bewijst Kubricks gave als grootse 
bedrieger, maar Roeg doet er nog een schepje 
bovenop.
Kubricks hoofdpersonages, twee echtelieden die 
maar weinig genegenheid voor elkaar tonen, lijken 
niet belangrijker dan hun onheilspellende omge-
ving of Danny’s angstaanjagende visioenen. Allen 
maken slechts deel uit van het alfabet van Kubricks 
filmtaal. 
Roeg voert daarentegen een paar van vlees en 
bloed op dat het hart van de film vormt. Waar The 
Shining ontegenzeggelijk eng is, daar is Don’t Look 
Now ook nog eens hartverscheurend. En precies 
daarin schuilt het belangrijkste verschil tussen de 
twee films. Beide laten enkele bloedstollende beel-
den achter op je netvlies. Maar na het zien van Don’t 
Look Now hoor je ook nog Johns schreeuw als hij in 
het luchtledige tuimelt, zie je Laura’s glimlach als 
ze zich eindelijk met het overlijden van haar doch-
tertje verzoent en voel je Johns armen die Laura in 
een omhelzing sluiten.

The Shining en Don’t Look Now
Bovennatuurlijke puzzels

Parallellen

Basje Boer ziet het verband tussen films 
die niets met elkaar te maken hebben
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The Shining Verenigde Staten 1980 regie Stanley 
Kubrick distributie Warner Home Video

Don’t Look Now Verenigd Koninkrijk 1973 regie 
Nicolas Roeg distributie Studio Canal (import)



38 Skrien mei 2008 mei 2008 Skrien 39

Na Eternal Sunshine of the Spotless 
Mind en The Science of Sleep heeft 

Michel Gondry weer een film gemaakt 
die uitnodigt tot terugspoelen. Gondry’s 

luchtige variant op het surrealisme maakt 
hem een van de meest vernieuwende 

filmmakers van het moment.
Colin van Heezik

Cellofaan als water en watten als wolken: hij 
heeft een eigen stijl, zoals alle grote regis-
seurs. Daarmee heeft Michel Gondry, bekend 
van de clips die hij maakte met Björk, zich 
bewezen als serieus filmmaker en zelfs als 
een van de meest vernieuwende. Zijn clipach-
tergrond zal daarbij zeker een rol spelen: de 
clash van twee kunstvormen levert iets inte-
ressants op. Bij Gondry is dat, zo lijkt het, 
het filmbeeld als kunstmatig beeld en de 
filmkunst als uitdrukking van ons onderbe-
wuste. Met een nieuwe, luchtige variant op 
het surrealisme laat Gondry ons zien hoe de 
binnenwereld van zijn personages eruitziet. 
Heel knap is daarbij hoe hij het grappig weet 
te houden, terwijl de ondertoon pessimis-
tisch is: in Gondry`s wereld valt voor de mens 
bijna niets te sturen. En toch heeft Gondry 
na Eternal Sunshine of the Spotless Mind 
(2004) en The Science of Sleep (2006) weer 
een film gemaakt waarin je je thuis voelt. En 
die uitnodigt tot terugspoelen.

VHS
Be Kind Rewind is het verhaal van Jerry en 
Mike, twee vrienden uit Passaic, een stadje in 
de buurt van New York. Ze houden van graf-
fiti en films. Mike werkt in de videotheek van 
Mr Fletcher, ‘Be Kind, Rewind’ genaamd, die 
voor één dollar per dag beduimelde vhs-cas-
settes verhuurt. Niks dvd’s dus, maar een 
oude videoband met de charme van een 
tweedehands boek. Hier brengt Gondry al de 
grondverf aan van zijn nostalgische scenario. 
De digitale tijd rukt op, is er nog plaats voor 
menselijke onvolmaaktheid? Gondry’s beel-
den zijn allesbehalve strak en gepolijst, ze 
wemelen van de rommelige details. In de 
videotheek, die weg moet vanwege een 
bestemmingsplan, staat ook een oude hon-
kietonkpiano als altaar voor jazzlegende Fats 
Waller (Ain’t Misbehavin’), die hier geboren 
zou zijn. Bovendien zijn de personages in dit 
‘museum’ lekker slordig gekleed.
Het verhaal krijgt vaart als vriend Jerry, die 
naast een elektriciteitscentrale woont, per 
ongeluk gemagnetiseerd raakt. Hierdoor kan 
het gebeuren dat hij even later alle banden 
van de videotheek wist. Typisch Gondry, 
want ook het briljante scenario (door Charlie 
Kaufman) van Eternal Sunshine of the Spot-
less Mind was op zo’n onwerkelijk maar niet-
temin voorstelbaar gegeven gebaseerd: dat je 
met een computerprogramma je herinnerin-
gen zou kunnen wissen. En net als in die film 
geloof je erin, dankzij de behendige gooche-
larij van Gondry. Om hun klandizie tenminste 
geen lege banden te verhuren, besluiten 
Jerry en Mike de films na te spelen. Met een 
eenvoudige videocamera, zelfgemaakte kos-
tuums en decors, en het meisje van de sto-
merij (Melonie Diaz) als actrice. Niemand 
trapt erin, maar de doe-het-zelfversies van 

Hollywood-klassiekers als RoboCop (Paul Ver-
hoeven, 1987) en Ghostbusters (Ivan Reit-
man, 1984) zijn een groot succes: de mensen 
vinden het amateurisme juist leuk. 

SOKKEN
De trouwste klant van de videotheek is Miss 
Falewicz (Mia Farrow). Met haar zelfgebreide 
sokken en romantische glimlach past zij 
helemaal in deze feelgood film over aardige 
mensen met liefde voor cinema. Want op een 
gegeven moment doet de hele buurt mee om 
een documentaire over Fats Waller te maken 
en daarmee het winkeltje als ‘monument’ te 
redden.
Het zou zo mooi zijn: dat de cinema de sloop-
hamer verslaat. Doordat mensen echt gelo-

ven dat Fats Waller daar geboren werd, van-
wege een betoverende documentaire. Of het 
allemaal klopt dondert niet, het gaat om de 
illusie. Een hommage aan de filmkunst, dat is 
Be Kind Rewind dan ook. En een kijkje in de 
keuken: de beroemde scène uit 2001 – A 
Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968), 
waarin de acteur in een rad loopt zonder 
zwaartekracht te ervaren, wordt nagespeeld 
met in wezen dezelfde truc als in de echte 
film. De RoboCop- en Ghostbusters-kostuums 
zijn wel duidelijk nep, maar zijn de ‘echte’ 

kostuums uit de film dat niet ook? Zo laat 
Gondry ons het wonder van de cinema zien, 
hoe we met meer of minder geraffineerde 
trucs een illusie in elkaar knutselen. En dat 
je zonder geld misschien geen Hollywood-
film kunt maken, maar wel een film (de Fats 
Waller-documentaire).

MÉLIÈS
Be Kind Rewind is een voortzetting van 
Gondry’s ‘knutselesthetiek’, die doet denken 
aan Monty Python en de feeërieke films van 
Georges Méliès (Voyage dans la lune, 1902), 
de eerste die experimenteerde met trucages 
in de cinema. Gondry breekt met de traditie 
van de surrealisten, van Dali en Buñuel (Un 
chien andalou, 1929), die dromen kracht van 
werkelijkheid wilden geven – het onbewuste 
was immers de werkelijkheid. Bij Gondry, een 
kind van de digitale tijd, zien we geen poging 
om zo echt mogelijk ogende dromen te 
maken, maar juist om onecht ogende dromen 
te maken waarin je niettemin gelooft. Zoals 
de scène uit Eternal Sunshine of the Spotless 
Mind van Jim Carrey en Kate Winslet in bed: 
het is een flashback naar zijn jeugd waarin zij 
is opgedoken, omdat hij probeert haar te ver-
stoppen in zijn schaamtegevoel: in zijn jeugd-
herinnering trekt hij zich in bed af op een 
stripboek als zijn moeder opeens binnenkomt. 

Of het moment in The Science of Sleep waarin 
Gaël Garcia Bernal en Charlotte Gainsbourg 
wegvliegen op een speelgoedpony. 
Cellofaan als water en watten als wolken. 
Gondry’s stilistische capriolen lijken soms 
gratuit, maar zijn dat niet. Zijn stijl staat 
voor een mensbeeld. De droomwereld, die bij 
Gondry sterk verbonden is met de jeugd, is 
zowel onze ondergang als onze redding. We 
kunnen niet ontsnappen uit ons onderbe-
wuste, waardoor liefdesverdriet, verlangen en 
obsessies (de hoofdpersoon uit The Science of 
Sleep lijdt zelfs aan een soort autisme en kan 
reële situaties zo slecht inschatten dat hij 
zijn droomvrouw bijna misloopt) ons leven 
overheersen, ons handelen bepalen. Maar 
tegelijkertijd kunnen we vluchten voor de 
dagelijkse werkelijkheid, waarin we in een 
videotheekje werken of op een saai kantoor 
als kalenderontwerper, door ons in die kin-
derlijke droomwereld te verschuilen. 

PROPVOL
Daarover gaat ook Be Kind Rewind, een film 
die net als Eternal Sunshine of the Spotless 
Mind en The Science of Sleep eigenlijk maar 

aan één belangrijk euvel lijdt: de virtuoos 
Gondry maakt films die zo propvol zijn dat je 
soms een beetje snakt naar adem, alsof je 
naar een videoclip kijkt van anderhalf uur. 
Maar die toch, als film over film, een essenti-
eel punt aansnijdt: dat de digitale tijd niet 
mag betekenen dat films straks niet meer 
door en voor mensen worden gemaakt.  
Be Kind Rewind is ook zonder Charlie Kauf-
man een vernuftig scenario waarvan alle 
eindjes bij mekaar komen. En de titel kan 
natuurlijk op twee manieren worden opge-
vat: als een grappige verwijzing naar de tekst 
op vhs-cassettes, die in het dvd-tijdperk 
overbodig is geworden: gelieve de cassette 
terug te spoelen. En als een oproep om te 
blijven ‘terugspoelen’ naar de klassiekers 
waardoor de kijker net als Gondry aan film 
verslingerd is geraakt. Ghostbusters, bijvoor-
beeld. n

regie en scenario Michel Gondry camera Ellen Kuras montage 
Jeff Buchanan geluid Paul Hsu muziek Jean-Michel Bernard 
production design Dan Leigh productie Georges Bermann 
en Julie Fong distributie A-Film duur 101’ met Jack Black, 
Mos Def, Danny Glover, Mia Farrow, Melonie Diaz, Irv Gooch, 
Chandler Parker, Arjay Smith, Quinton Aaron

BE KIND REWIND VAN MICHEL GONDRY

GONDRY’S BEELDEN ZIJN 
ALLESBEHALVE STRAK EN 
GEPOLIJST, ZE WEMELEN 
VAN DE ROMMELIGE 
DETAILS

DE ROBOCOP- EN GHOSTBUSTERS-KOSTUUMS ZIJN DUIDELIJK 
NEP, MAAR ZIJN DE OORSPRONKELIJKE KOSTUUMS  

DAT NIET OOK?
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Eén sociaal-realistisch 
              meesterwerk

Wie de uitpuilende prijzenkast van Luis 
Buñuel (1900-1983) bekijkt (ieder festival 
dat er toe doet heeft hem wel eens op het 
podium geroepen) kan zich nauwelijks voor-
stellen dat Spanje’s grootste filmmaker ook 
wel eens een film heeft moeten maken om 
brood op de plank te krijgen. Toen Buñuel in 
de jaren veertig in Mexico arriveerde, lag het 
trio films waarmee hij zo triomfantelijk zijn 
entree had gemaakt al weer dertien jaar ach-
ter zich. In 1938 had hij zijn geboorteland 
Spanje, dat in een burgeroorlog was verwik-
keld, al verruild voor Amerika. Weliswaar 
vond hij daar werk in de filmindustrie als 
hoofd van de Spaanstalige divisie van Warner 
Bros., maar van een doorbraak in Hollywood 
is het nooit gekomen. In Amerika bleek hij 
niet bij machte de impasse in zijn veelbelo-
vend begonnen filmcarrière te doorbreken. 
Dat gebeurde pas toen hij de kans kreeg om 
in Mexico aan de slag te gaan.

Dali
Het verhaal van Luis Buñuel is bekend. In 
1929 deden Buñuel en zijn vriend Salvador 
Dali de filmwereld op zijn grondvesten 
schudden met Un chien andalou, een zeven-
tien minuten durende film opgebouwd uit 
droomsequenties. De suggestie van een vrou-
wenoog dat met een scheermes doorgesne-

den wordt; de hand waaruit insecten krui-
pen. Het surrealisme in de film was geboren. 
Buñuel bestendigde een jaar later zijn prille 
reputatie als pionier van een nieuwe stro-
ming met L’âge d’or, een project dat door 
Dali vroegtijdig werd verlaten omdat hij vond 
dat Buñuel de volgens hem onverenigbare 
werelden van kunst en politiek te zeer wilde 
vermengen. Het betekende het einde van 
hun vriendschap.
In 1932 maakte Buñuel, zoon van groot-
grondbezitters, een indringende documentai-
re over Las Hurdes, een straatarm, achterge-
bleven gebied in de Spaanse binnenlanden. 
Zijn chirurgische blik op de verwoestende 
effecten van armoede zou hij alleen in Los 
Olvidados evenaren. Las Hurdes werd in de 
kersverse republiek Spanje van regeringswe-
ge verboden, omdat de film een belediging 
van Spanje zou zijn. Wat Buñuel betrof was 
zijn filmmakerschap voorbij. Pas achttien jaar 
later zou wat een korte, hevige droom had 
geleken toch een groots en meeslepend ver-
volg krijgen. In de tweede helft van zijn 
leven groeide Buñuel uit tot een van de 
grootste cineasten van zijn tijd.
Het is verleidelijk om Buñuel vooral te zien 
als de gesel van de bourgeoisie en de katho-
lieke kerk, maar dat doet de rijkdom van zijn 
werk tekort. In Nazarin (1959) zegt hoofd-
persoon vader Nazario op een gegeven 
moment: ‘Er is maar één manier om de waar-
heid te vertellen. Door hem te vertellen.’ Zo 
evident als die uitspraak lijkt, zo complex is 
hij tegelijkertijd. Er schuilt tegenstrijdigheid 
in alles en iedereen, dat is wat Buñuel altijd 

kunnen zijn? Wat is de waarheid, waar komt 
hij vandaan, waardoor wordt hij onderdrukt, 
waardoor wordt hij bevrijd? Buñuel lijkt er 
maar één antwoord op te hebben: een absolu-
te waarheid kan alleen maar voortkomen uit 
dogma’s en dogma’s staan vrijheid in de weg.

Vrijheid
In Mexico hervond Buñuel zijn vrijheid. In El 
angel exterminador (1962) laat hij alle vertel-
conventies en regels van de logica varen in 
een verhaal over een groep mensen die na 
een theaterbezoek te gast zijn bij een van 
hen. Na afloop van het wonderlijke diner 
gaat niemand weg en blijkt ook niemand 
meer in staat te zijn om de ruimte te verla-
ten. Buñuel trekt alle registers open: onver-
wachte perspectiefwisselingen, ongemoti-
veerde gebeurtenissen – zoals het vertrek 
van alle personeel voorafgaand aan het diner 
– en de aanwezigheid van een paar schapen 
en een beer die door de gastvrouw ter enter-
tainment in huis waren gehaald. Omdat de 
setting geloofwaardig is neergezet en het 
surrealisme er handelingsgewijs insluipt, is 
het effect van de film, na de aanvankelijke 
hilariteit, ook beklemmend. Op die oorzaak-
loze en soms ook uitzichtloze beklemming en 
de psychopathische dwangmatigheid van 
personages keert Buñuel steeds weer terug. 
In Le charme discret de la bourgeoisie (1972) 
bijvoorbeeld, waarin een gezelschap uit alle 
macht probeert gezamenlijk een maaltijd te 
genieten, maar in die intentie steeds ver-
stoord wordt.
Hoewel een aantal films uit de Mexicaanse 
periode alleszins het aanzien waard is, ligt het 
belang van deze fase vooral in de ontwikke-
ling die Buñuel doormaakte. Hij vergrootte 
zijn technische en productionele vaardighe-
den door het maken van brood-op-de-plank-
films als Gran Casino (1947), waarvoor hij 
genoodzaakt was aanzienlijk meer Mexicaanse 
couleur locale te gebruiken dan hij normaliter 
genegen zou zijn. Enkele films (El Gran Cava-
lera bijvoorbeeld) leverden hem ook werkelijk 
nationaal succes op. In de bredere context 
van zijn werk zijn met name die films interes-
sant waarin hij voortborduurt op de thema-
tiek die in Un chien andalou en L’âge d’or al 
zichtbaar was en waarmee hij preludeert op 
de succesvolle Europese serie die hij in de 
jaren zestig en zeventig zou gaan maken. Viri-
diana (1961), Le journal d’une femme de 
chambre (1964), Belle de jour (1967), Tristana 
(1970), Le charme discret de la bourgeoisie 
(1972), Le fantôme de la liberté (1974) en Cet 
obscur objet du désir (1977): wie aan Buñuel 
denkt, denkt vooral aan deze films.

Canon
Als deze films het canon van Buñuels werk 
vormen, dan moet dat nog aangevuld worden 
met Los Olvidados. De film kent weliswaar 
enkele prominente droomsequenties waarin 
het handschrift van Buñuel te herkennen is, 
maar thematisch is er alleen sterke verwant-
schap met de documentaire Las Hurdes, een 
beduidend mindere film, al was het maar 
door de onheilszwangere voice-over. Los Olvi-
dados haalt zijn kracht uit de geloofwaardige 
wijze waarop Buñuel opposities als goed en 
kwaad uit hun keurslijf haalt en nooit zwicht 
voor het gebruikelijke verlangen om goed te 
laten zegevieren over kwaad. De confrontatie 
met zo veel menselijke wreedheid is ontluis-
terend, zeker omdat de personages zo jong 
zijn. Dat het tuchtschoolhoofd, die zich over 
een van de personages ontfermt, verzucht: 
‘Konden we armoede maar opsluiten, in 
plaats van kinderen’, getuigt van begrip en 
empathie, maar als hij vervolgens zijn goed-
bedoelde vertrouwen in een van zijn pupillen 
plaatst, straft Buñuel het salonsocialisme 
onmiddellijk af. In de woorden van Unesco, 
die Los Olvidados uitriep tot werelderfgoed: 
‘Een film die altijd actueel zal zijn.’
Het harde, ongeromantiseerde maar daardoor 
ook ontroerende portret van een groep 
zwerfkinderen in de Mexicaanse hoofdstad 
werd vooral buiten de landsgrenzen met 
grote bijval ontvangen. De geschiedenis 
dreigde zich te herhalen, want net als bij Las 
Hurdes werd het Buñuel niet in dank afgeno-
men dat hij zo genadeloos een onmiskenbaar 
gevolg van sociale misstanden in beeld had 
gebracht.
De film is inmiddels ruimschoots gerehabili-
teerd, de tijd heeft Buñuels criticasters inge-
haald en van de eenentwintig titels die 
Buñuel onder de Mexicaanse vlag heeft 
gemaakt, is dit de meest memorabele. Echter 
niet richtinggevend, want sociaal realisme 
(de opvallende surrealistisch geïnspireerde 
droomsequenties ten spijt) zou niet het 
gebied zijn waarop Buñuel zich verder zou 
ontwikkelen. Hij liet de kale eerlijkheid van 
de sloppenwijken achter zich om een wereld 
te onderzoeken die hij van binnenuit kende. 
De bourgeoisie en de katholieke kerk met 
zijn dubbele moraal, waar onder de flinter-
dunne laag van beschaving het onderbewust-
zijn woekert. Niet de logica van de conventi-
onele realiteit werd zijn infrastructuur, maar 
juist het volstrekte gebrek eraan in het 
onderbewustzijn. n

Kijk voor het programma van het retrospectief van Luis Buñuel 
(8 mei t/m 25 juni) op www.filmmuseum.nl en voor het Latin 
American Film Festival (7 t/m 14 mei) op www.laff.nl.

Luis Buñuel in Mexico

In Amerika bleek hij niet 
bij machte de impasse  
in zijn filmcarrière te 

doorbreken

Op 29 juli 2008 is het vijfentwintig jaar 
geleden dat Luis Buñuel overleed. 

Terwijl het Latin American Film 
Festival hem eert met een selectie 

uit zijn Mexicaanse films, organiseert 
het Filmmuseum een groots in 

memoriam, met een retrospectief 
en een tentoonstelling over Buñuels 

Mexicaanse meesterwerk Los 
Olvidados (1951).

Kim van der Werff

heeft laten zien. Waarom zou het wereld-
beeld van de paranoïde echtgenoot in El 
(1953) meer verwrongen zijn dan de wijze 
waarop vader Nazario zijn christelijke visie tot 
een uiterste drijft? En is pilaarheilige Simon 
(Simon del desierto, 1965), die vanaf zijn 

metershoge sokkel zicht heeft op allerlei 
aardse zwakheden, dichter bij de waarheid 
dan Archibaldo Cruz (Ensayo de un crimen, 
1955), die denkt dat hij vrouwen moet ver-
moorden, maar daar nooit in slaagt omdat ze 
sterven voor hij daarbij behulpzaam heeft 

Een absolute waarheid kan slechts voortkomen 
uit dogma’s, die vrijheid in de weg staan

Los Olvidados

Los Olvidados
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‘HET  GING OP Z’N DUITS: 

MICHELS
Op dat moment zat De Roovere, die in 1932 
als Belg werd geboren in Utrecht, alweer tien 
jaar in het vak. Bronkhorst en hij werkten bij 
de Firma Michels, het toonaangevende gri-
meerbedrijf. Directeur Herman Michels werd 
op zijn vakgebied beschouwd als de godfather 
van de Nederlandse podiumkunsten. ‘Michels 
verzorgde alle professionele theatergezel-
schappen’, vertelt De Roovere, ‘al decennia 
lang. De Haagse Comedie, de Nederlandse 
Comedie, het Rotterdams Toneel, hij deed De 
Nederlandse Opera, alle speelfilms die werden 
gemaakt, de televisie-experimenten met Erik 
de Vries en daarnaast chique instellingen 
zoals de Alliance Française. 
Iedereen wilde natuurlijk wel bij Michels wer-
ken. ‘Ik had geluk. Toen ik solliciteerde had 
Hans van Manen juist aangekondigd dat hij 
naar het ballet zou vertrekken. Ik moest 
proefwerken en toen dat goed ging, mocht ik 
op Van Manens plek komen. Jazeker, de late-
re choreograaf. Er komen wel meer persoon-
lijkheden uit de grimehoek, hoor. De genera-
tie van vlak na de oorlog was heel creatief. 
We moesten alles zelf uitvinden, want er was 
niets. Je experimenteerde een eind weg.’
Herman Michels bracht niettemin een reser-
voir aan vooroorlogse kennis mee. ‘Een van 
zijn eerste vragen was: “Wat weet jij van 

gelaatsanatomie, van anatomie in het alge-
meen?” Hij heeft me zijn boek Grimeerkunst 
en historische kapsels gegeven. In die tijd had 
je amper vakliteratuur. Dat boek is overigens 
nog altijd heel bruikbaar.’ 

EÉN DAG VRIJ
Eigenlijk had De Roovere musicus willen wor-
den, net als zijn vader. ‘Maar mijn moeder zei 
altijd: “Word nooit musicus, want je vrouw 
heeft geen leven.” Daar heb ik nog vaak aan 
teruggedacht toen ik grimeur was. Vanaf de 
eerste dag bij Michels was het keihard wer-
ken. Overdag atelier, ’s avonds opera, over-
dag atelier, ’s avonds Nederlandse Comedie. 
Ik heb met oog op dit gesprek wat oude 
agenda’s en plakboeken zitten doorbladeren. 
Voor het huwelijk met mijn eerste vrouw 
kreeg ik één dagje vrij. Een gewoon familiele-
ven was er niet bij. Ja, ik ben mijn hele 
beroepsleven in loondienst geweest, tot 
1989. Ik heb nooit anders gewild. Toen de 
Firma Michels in 1979 werd opgeheven, ben 
ik naar de omroep gegaan.’
Bijna niemand bij Michels wilde film doen. 
Filmproducties stonden bekend om de meest 
belabberde arbeidsomstandigheden voor een 
grimeur. ‘Je moest op de set permanent 
beschikbaar zijn, bij nacht en ontij, in weer 
en wind. De film had toen sowieso geen hoge 

status. Bovendien liep je bij zo’n productie 
vaak verloren rond. In het theater kon je een 
band opbouwen met de acteurs. Wij grimeurs 
zijn in wezen theatermensen.’
 
HOLLYWOOD
10.32 is een Nederlandse thriller uit 1966 van 
de hand van een Amerikaanse regisseur: 
Arthur Dreifuss, die hier in de jaren vijftig al 
Amerikaanse filmproducties was komen 
draaien. Dichter bij Hollywood zou de Neder-
landse film tot Paul Verhoeven niet komen. 
De ster die werd ingevlogen was Linda Chris-

tian, die haar hoogtepunt had beleefd in de 
vooroorlogse cinema en sindsdien vooral 
beroemd was om haar huwelijk met filmster 
Tyrone Power. Producent Joop Landré van 
10.32 had zijn zinnen op Christian gezet, vol-
gens De Roovere vanwege een langjarige ado-
ratie voor haar. Dat de filmster een Neder-
landse vader had, een Shell-man, kan meege-
holpen hebben om haar te strikken.
‘Ik moest iedere dag naar het Hilton om 
Linda Christian te schminken’, vertelt De 
Roovere. ‘Ik was exclusief voor haar en een 
assistent van me deed de rest van de cast. In 
haar hotelsuite zat ze tussen enorme bossen 
rozen, die de koning van Jordanië had laten 
bezorgen. Ik weet nog goed dat ze haar 
gezichtshuid altijd met plakstripjes strak 
naar achteren trok. Plakkertjes, daar moest je 
bij Nederlanders niet mee aankomen, hoor. 
Ik zag dat natuurlijk, onder haar haren. Ja, 
die vrouw kwam uit Amerika!’

Kon ze dan nog wel praten en lachen?
‘Ach, film is toch knip-knip-knip. Ze zag er 
prachtig uit.’

Jules De Roovere: ‘Ik was als assistent-gri-
meur in Cinetone aan het werk bij de opna-
men van De vliegende Hollander, de ‘Fokker-
film’ zoals we hem noemden. Zwaar werk, ik 
stond de hele dag achter de camera en om de 
haverklap was het: “Jules! Make-up!” Dan 
rende ik met mijn grimeerkist vol dozen poe-
ders en pancakes naar Ton Kuyl. Hij zat als 
Anthony Fokker in een nagebouwde Spin, 
zo’n open vliegtuigje uit de begintijd van de 
luchtvaart. Ik zet die kist neer en ik breng 
wat poeder en zo bij Ton op. “Klaar? Geluid?” 
Ik loop weer terug naar mijn plek en het shot 
wordt gemaakt: “Jongens die zit erin, vol-
gende opname.” Dan zie ik die kist van me 
staan, pal voor de Spin met Ton Kuyl. Die is 
dus in beeld geweest. Ik dorst niks te zeggen. 

De volgende dag, bij het kijken van de rushes 
in het projectiezaaltje van Cinetone, zakte ik 
steeds verder tussen de banken weg. Nou 
komt het, dacht ik en ja hoor: ik zie de kist 
prominent op de voorgrond staan. Maar film 
werkt heel raar: als er geen figuranten zijn, 
mis je ze en zijn ze er wel, dan zie je ze niet. 
Je kijkt naar de actie. Zo ook met mijn gri-
meerkist: ze zagen het niet!’

HISTORISCH
De Roovere weet niet meer of die oude uit-
klapkist vol dozen schminkspul, het flesje 
Mastix om pruiken of baarden vast te plak-
ken en natuurlijk een spiegel in het deksel, 
in de film terecht is gekomen. En al was het 
zo, ‘die film heeft maar een blauwe maandag 
gedraaid’. De vliegende Hollander van Gerard 
Rutten (1957) was zijn eerste ervaring met 
film en die film flopte. Het zou niet de laat-
ste keer zijn dat alle inspanningen op de 
werkvloer de eeuwigheid niet zouden halen. 
Maar Ruttens film liet in Nederland een 
katertje achter, want het was de eerste film 
die was gemaakt met geld van het nieuwe 
Productiefonds voor de Nederlandse Film. 
‘Het was een historische film’, zegt De Roove-
re, ‘en daarom moest alles speciaal worden 
gekapt en geschminkt. Die pionierstijd van 
Fokker lag toen al decennia achter ons.’ 
Hij was voor de klus opgeroepen door zijn 
ervaren collega Karel Bronkhorst. Tijdens de 
opnamen bleef Bronkhorst boven in de kap-
kamer paraat. Zo was de werkverdeling: Karel 
vertoefde met de volledige grime-uitrusting 
op de eerste etage van de Cinetone-studio’s 
en Jules stond beneden ‘op de vloer’ met de 
spullen voor de eerste hulp. De Roovere: 
‘Filmproducenten betaalden doorgaans voor 
één grimeur. Pas wanneer Karel het niet aan-
kon, nam hij voor een dag of een paar dagen 
een assistent mee. Dat was ik. Zo hielp ik 
hem, eind jaren vijftig, bij De vliegende Hol-
lander en ook bij Kleren maken de man en bij 
Jenny van Willy van Hemert, de eerste kleu-
renfilm.’

‘IS DAT EEN 
SCHOTWOND 

OF IS DAT 
GEEN SCHOTWOND?’

DE PIONIERS: JULES DE ROOVERE

POED EREN, POEDEREN,  
                  POEDEREN’

Jules De Roovere is een van de 
weinige pioniers uit het grimevak 
die de film aandurfden. Dat werd, 

anders dan in het theater, kleumen 
en improviseren. Een relaas vanaf 
de werkvloer, met de plakkertjes 

van Hollywood-ster Linda Christian 
en de shadow-spray van Rob de 

Vries. De basis legde grimeer-
godfather Michels: ‘Jules, je moet 

trekken en doorsullen, en trekken, 
en doorsullen!’

Annemieke Hendriks Jules de Roovere en Ineke Brinkman De Roovere en Ko van Dijk
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we met een aantal mensen uit de crew zelfs 
dagen in Giethoorn blijven hangen. Dat heb 
ik daarna nooit meer gedaan. Iedereen voel-
de zich op de set van Fanfare zo betrokken 
bij alles. Vergis je niet, het liep allemaal niet 
zo gladjes als nu. Je zag een lamp vallen, je 
zag dat iemand zijn handen brandde, en je 
reageerde daarop. De sfeer was minder hië-
rarchisch dan ik daarvoor en daarna heb 
meegemaakt. Terwijl de producent, Rudi 
Meyer, toch constant aanwezig was.’ 
Die producent van Duitse afkomst vormt in 
de plakboeken de schakel tussen een aantal 
grote films waaraan De Roovere heeft meege-
werkt. In zijn Fanfare-album bevindt zich 
een knipsel uit een van de vele kranten die 
op setbezoek naar Giethoorn kwamen. Op de 
foto bij het verslag staat Rudolf Meyer met 
een scheepstoeter in de hand. Het bijschrift 
luidt: ‘Rudi Meyer, de man met de toeter.’ 
‘De toeter regeert’, schreef de journalist. 
Gelukkig was er behalve die toeter ook een 
telefoon. Die ging in de kapsalon op een 
moment dat De Roovere en Albert Mol er 
even gezellig zaten te niksen. Bleek het 
draaischema omgegooid. ‘Rudi Meyer aan de 
lijn – woest. “Jules! Jai moet hier zain! Wat 
denk jij wel, een beetje vakantie vieren?” 
Appie trok wit weg, want hij had allang voor 
de camera moeten staan. Met hem achterop 
ben ik op mijn fiets naar de set geracet, al 
die bruggetjes over. Toen we arriveerden 
stond Meyer ons op te wachten, met het 
script zoals altijd in een rol onder zijn arm. 
En hij gaf Appie en mij daarmee toch een 
pets op onze kop! Ten overstaan van alle toe-
risten. Ik stond op het punt te zeggen: 
“Meneer Meyer, dit pik ik niet, en plein 
public.” Maar dat was ook weer typisch 
Meyer: hij wees het publiek op ons en riep 
door die toeter: “Dit zijn main beste men-
schen!”’
Rudolf Meyer is door de Russen uit het con-
centratiekamp bevrijd, vertelt De Roovere. 

‘Ik heb daarover een verhaal gehoord dat zo 
bij die man past. Hij is, via lange omzwervin-
gen, door de linies heen naar Nederland 
teruggekomen. Al die tijd moet hij een Russi-
sche legerjas hebben gedragen. Omdat die jas 
onder de luizen zat, wilde zijn vrouw het 
ding meteen verbranden. Meyer zou dat nog 
net hebben kunnen tegenhouden: in die jas 
zaten, is mij verteld, contracten voor de 
import van Russische films.’

‘De man sliep niet’, zegt De Roovere. ‘Ter 
compensatie deed hij elke zomer een slaap-
kuur van een aantal weken in het Wilhelmina 
Gasthuis. Wanneer we bij een van zijn film-
producties op locatie waren, zei hij me: 
“Jules – jai slaapt baj maj! Want jai moet 
vroeg op.” Hij stond op met de kappers en 
grime. Wij waren altijd de eersten op de set, 
om een uur of vijf ’s ochtends.’ 

DE OVERVAL
Het plakboek van De overval komt ter tafel. 
Het is de eerste grote film over het Neder-
landse verzet tijdens de Tweede Wereldoor-
log. Een van de initiatiefnemers, tevens 
hoofdrolspeler, was Rob de Vries, de vader 
van acteur/regisseur Edwin. De Roovere 
kwam tijdens de opnamen voor een aantal 
grimeerdilemma’s te staan. ‘Er bestonden 
verschillende opvattingen over het aanbren-
gen van make-up bij film. De Duitse methode 
was poederen. Alles afdoffen. En rond 1960 
ging het vaak op z’n Duits.’ Voor een grimeur 
betekende dat een uitputtingsslag. ‘Omdat 
niemand mocht glimmen was je dan tijdens 
opnamen continu in de weer elk spatje glans 
weg te werken. Ook Rob de Vries wilde het op 
z’n Duits, dus dat betekende poederen, poe-
deren, poederen. De regisseur, Paul Rotha, 
zag de bui al hangen: zijn grimeur geheel in 
beslag genomen met het afpoederen van één 
man. Rotha zei tegen me – in het Engels, zijn 
moedertaal: “Ik wil De Vries de hele film door 
shiny – zo veel mogelijk.”’ Dat was niet 
alleen praktisch, het was tevens functioneel. 
‘Rotha wilde hem zien transpireren. Rob 
speelde immers een verzetsheld in penibele 
omstandigheden.’
De Roovere vindt het, met de discretie die 
een grimeur tegenover zijn acteurs gewoon 

is, eigenlijk niet gepast deze anekdote te ver-
tellen. In het bijzonder niet omdat hij groot 
respect heeft voor De Vries, die in het echte 
leven als joodse verzetsman alle verschrik-
kingen dubbel en dwars voor de kiezen heeft 
gekregen. ‘Die opnamen onderging ik alsof 
het echt was. Die jongens speelden zo goed: 
Kees Brusse, die zo vreselijk werd toegeta-
keld, en zeker ook Rob de Vries. Enfin, Rob 
wenkte me natuurlijk telkens van: “Kijk eens 
hoe ik transpireer, waar blijf je nou?”’

Waren dat sterallures?
‘Ik durf het niet te zeggen. Ik weet wel dat 
hij aan een kleedster vroeg om zijn trui een 
beetje met shadow af te spuiten.’

Met ‘shadow’?
‘Met zwart, dan lijk je slanker. Dat kon bij 
zwart-witfilm.’

Aan welke ongerijmdheden een grimeur was 
blootgesteld, bleek bij de opname van een 
scène voor De overval die zich in een vrou-
wengevangenis afspeelde. ‘Een scène vol 
dreiging en ellende, wanneer die vrouwen in 
een cel worden gepropt. De gevangenis was 
in de Cinetone-studio’s gebouwd. Het bedrijf 
dat de figuratie leverde, had vast geen tijd 
gehad het scenario te lezen en de juiste aan-
wijzingen te verstrekken aan zijn figuranten-
bestand. De dames verschenen op de betref-
fende ochtend bij mij om, volgens plan, twin-
tig jaar terug in de tijd te worden geplaatst. 
Ik schrok me lam: ze kwamen zo van de kap-
per, allen fris gepermanent. Ja, die hadden 
natuurlijk glamour in het hoofd. Ik heb het 
haar van al die vrouwen toen maar stevig naar 
achteren getrokken en samengebonden met 
losse vlechten en paardestaarten uit een zak 
die ik ergens bij Cinetone vond. Tegen came-
raman Prospere Dekeukelaire heb ik gezegd: 
“Pros, alleen hun voorkant nemen!”’ n

Dit is de ingekorte versie van een interview uit augustus 2006, 
dat integraal staat afgedrukt in De pioniers – Interviews met 
14 wegbereiders van de Nederlandse cinema, International 
Theatre & Film Books (in samenwerking met Skrien en het 
Filmmuseum) ISBN 906403 6993, met portretfoto’s van Bob 
Bronshoff en tot stand gekomen met financiële bijdragen van 
het Nederlands Fonds voor de Film en het ThuisKopieFonds.

Het plakboek van 10.32 komt op tafel. ‘Kijk 
eens, hier ben ik die schotwond aan het 
tekenen, op het hart van Wim van den Brink. 
Is dat een schotwond of is dat geen schot-
wond? En daar heb je Linda Christian.’

Gewaagde foto: een tepel!
‘Toen moest bijna iedereen de studio uit.’

Heeft u die tepel ook nog wat bijgetekend?
‘Nee, zo heavy was het allemaal niet. Erg 
goed is de film trouwens ook niet geworden, 
voor zover ik weet. Hij was aan haar opge-
hangen, hè?’

De Roovere ontdekt Eddy van der Enden op 
een foto. ‘De cameraman. Ik herinner me hoe 
hij een beetje vals stond te grijnzen, toen 
regisseur Dreifuss me om “de capsules” 
vroeg. Toen Wim van den Brink, die advocaat 
Martens speelt, neergeschoten was, moest er 
namelijk een golf bloed uit zijn mond komen. 
Ik had nog nooit van zulke bloedcapsules 
gehoord en Eddy zag mijn paniek. “Ja 
Jules”, zei hij sarrend, “we hebben wel een 
grimeur besteld, hoor.”’
Daar heb je een andere reden waarom gri-
meurs niet happig op film waren, onderbreekt 
De Roovere zichzelf: ‘De peur hè? Ze waren 
bang om van hun voetstuk te vallen. Ik had 
alleen die flessen van Max Factor bij me, één 
met zwart-witbloed en een met kleurenfilm-
bloed. Maar daar zat een chemisch luchtje 
aan. Dat kon je niet in je mond stoppen. Wim 
van den Brink zag die flessen en zei meteen: 
“Je bekijkt het maar met dat spul.”’
Hij heeft dat chemische goedje toch in de 
mond van Van den Brink weten te krijgen, 
vertelt De Roovere: ‘vermomd’ in een stuk 
Schminkschwamm, spons dat hij in de toma-
tenketchup had gedoopt. Niet voor de kleur 
– 10.32 is een zwart-witfilm – maar voor de 
smaak.

PLAKBOEKEN
De plakboeken van Jules De Roovere lagen 
jarenlang ongezien in de kast. Ze kunnen 
worden beschouwd als de missing link van de 
naoorlogse pioniersjaren. Uit de veelal origi-
nele foto’s van de set, maar ook uit knipsels, 
briefjes en andere papieren kostbaarheden 
heeft de grimeur monumentale albums 
gecomponeerd. Het plakboek van Fanfare uit 
1958, ‘de eerste film die ik als zelfstandig 
grimeur heb gedaan’. Het album waarin Kees 
pion’s documentaires Mensen van morgen en 
de Duitse versie Menschen von Morgen de 

revue passeren. Dat van De overval. En plak-
boeken over alle andere films waaraan De 
Roovere meewerkte. Het wordt een confron-
tatie met een tijdperk waarvan nog weinigen 
kunnen getuigen. ‘Die is dood, die is dood, 
die ook...’ Vóór het gesprek had de grimeur 
zich afgevraagd of hij wel wat te vertellen 
zou hebben. Nu verzucht hij herhaaldelijk 
dat het ‘bijna te veel’ is wat er aan herinne-
ringen terugkomt.
Voorin het plakboek van Fanfare zit een foto 
van de eerste draaidag. In een Giethoornse 
schuur, tussen balen stro, staan regisseur Bert 
Haanstra, cameraman Van der Enden, acteur 
Albert Mol en ook Jules De Roovere, die Mols 
nek aan het bijwerken is. ‘Kijk nou, ik sta nog 
in blazer op de set’, becommentarieert de gri-
meur. ‘Na die dag liep ik er aanmerkelijk los-
ser bij. Maar je moest altijd attitude hebben, 
vond mijn baas Herman Michels. Die blazer 
was nog niks. Gewoonlijk ging ik met flinke 

manchetten naar mijn werk.’ 
De beroepseer van De Roovere kwam direct 
die eerste dag onder vuur te liggen. ‘Appie 
Mol zakte onbedoeld, terwijl de camera liep, 
door het kistje heen waarop hij als dirigent 
dat “tata tata” stond te dirigeren. Ik kon me 
inhouden, maar om me heen klonk het 
gesnik van onderdrukt gelach. Bert Haanstra 
kwam naar me toe: “Zeg, we zijn toch wel 
professionals, hè? We gaan toch niet bij alles 
wat leuk is lachen?” Maar hij trad helemaal 
niet autoritair op. Het was bij hem eerder 
ontreddering. Haanstra was nooit kwaad. Hij 
was de liefste man met wie ik ooit heb 
gewerkt.’

GIETHOORN
Dankzij Haanstra kreeg De Roovere plezier in 
het fenomeen film. ‘Fanfare is een van de 
leukste producties die ik heb meegemaakt. 
Toen de opnamen achter de rug waren, zijn 

GENOEMDE FILMS:
1957 De vliegende Hollander van Gerard Rutten
1957 Kleren maken de man van Georg Jacoby
1958 Jenny van Willy van Hemert
1958 Dorp aan de rivier van Fons Rademakers
1958 Fanfare van Bert Haanstra
1962 De overval van Paul Rotha
1964 Mensen van morgen van Kees Brusse
1966 Menschen von Morgen van Kees Brusse
1966 10.32 van Arthur Dreifuss

‘BERT HAANSTRA WAS DE 
LIEFSTE MAN MET WIE IK 

OOIT HEB GEWERKT’

Haagsche Comedie

De vliegende Hollander
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 9 juli 2007
Het scenario schrijven is het veiligst, je voelt je verliefd en alles heeft 
nog hoop
Vandaag het scenario voor C’est déjà l’été ingeleverd bij het Filmfonds. 
Het is een soort goede-momenten-uit-je-leven-kantoor. Als je er bent 
is dat omdat je iets moois hebt geschreven of gaat maken. Terug thuis 
bouw ik een altaar. Ik pak een la, plaats die op zijn kop en spijker 
hem vast op een afgezaagde boom in onze tuin. Middenop de la plaats 
ik ons scenario, kaarsen en foto’s van onder andere Bresson, Tarkovski 
en James Dean.

 20 september 2007
Het nadeel van kunst is dat anderen bepalen wat goed of slecht is
De nacht voor de uitslag van De Verbeelding*. Krijg de indruk dat ik 
geen kans meer maak. De avond slaat om en ik zet het met mijn vrien-
din op een zuipen. Als we in de vroege ochtend thuis komen zet ik het 
gehele altaar in de hens. Een verbaasde postbode slaat ons gade vanaf 
de straat. Langzaam zie ik het script vergaan onder de wegtrekkende 
ogen van Bresson en Tarkovski. Mijn vriendin springt plots de vuurzee 
in om het Boeddhabeeldje te redden. Een paar uur later tref ik mezelf 
met een enorme kater aan op de bank, mijn telefoon gaat af. Met een 
schorre stem neem ik op, het is mijn producent. We hebben gewonnen.

 5 december 2007
Film kost te veel geld, een schuldgevoel dat een filmmaker met zich 
mee hoort te dragen
Thuis ben ik via het internet in gevecht met mijn producent over C’est 
déjà l’été. Ik wil zo snel mogelijk naar het dorp waar mijn film zich 
afspeelt en een intensieve cursus Frans volgen, maar kan niemand 
vinden die me daarvoor geld kan lenen. Ik krijg het gevoel dat ik deze 
speelfilm nooit kan gaan maken voor driehonderdduizend euro. Een 
bedrag dat eerst gigantisch leek, een bedrag waar westerlingen hun 
droomhuis van kopen, waarmee duizenden mensen van de honger 
gered zouden kunnen worden. Je bent afgestudeerd en klaar om voor 

je droomproject te sterven, een strijd te leveren zoals we dat eerder 
deden voor onze eindexamenfilms. Maar al snel merk je dat in de 
echte wereld alles geld kost, gieren die achter elke hoek van de straat 
staan en hoge bedragen eisen, bedragen die je een paar maanden gele-
den nog met passie kon afkopen.

 11 december 2007
Method-acting begint bij method-writing
Een mooi gedeelte van filmmaken is dat je zelf letterlijk iemand wordt 
die een personage uit je film zou kunnen zijn. Een method-acteur 
haalt het uit zichzelf, mij gebeurt dat met schrijven. Zo sliep ik in lege 
huizen tijdens het schrijven van Otzenrath en bibberde ik van de kou 
het platteland rond voor mijn documentaireplan Boven water. Ook in 
C’est déjà l’été komen de meeste scènes voort uit wat ons werkelijk is 
overkomen. Er zijn voor mij dan ook veel overeenkomsten tussen fic-
tie en documentaire. Het grote verschil is dat fictie voor mij veel per-
soonlijker is, terwijl de documentaire veel vrijer is om met vorm te 
spelen. Persoonlijk omdat fictie uitgebraakt moet worden als een 
gevoel dat te lang in het lichaam geworteld ligt. Daarom snijdt fictie 
vaak grote thema’s aan als dood, liefde, eenzaamheid of haat. Docu-
mentaire wordt pas groot wanneer je kleine thema’s aansnijdt, bepaal-
de gebeurtenissen observeert die mensen nooit te zien krijgen of nooit 
op een bepaalde manier hebben willen zien. Bij documentaire ligt de 
persoonlijkheid van de maker dan ook in de keuze van de vorm, ter-
wijl die bij fictie eerder in het thema ligt. 

 22 december 2007
De grootste K van kunst, binnen film, ligt in de samenwerking
Door de dagen, weken en maanden heen is er tussen mij en mijn pro-
ducent een problematiek ontstaan die een vruchtbare ontwikkeling 
van een eerste film niet ten goede komt. Ik vind dat er te weinig vor-
deringen tot stand komen. 
Op de Filmacademie maakte men een film echt met elkaar, nu lijkt 

Kersvers afgestudeerd gaat Martijn Smits aan de slag met zijn eerste speelfilm. 
Hij slaapt in beschimmelde kelders, worstelt met non-acteurs en tobt over de 

hoge bedragen die worden gevraagd. ‘Op de filmacademie maakte men een film 
echt met elkaar, nu lijkt iedereen met iets anders bezig te zijn.’
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Dagboek Martijn Smits

Happy 
    Camper 
            Filmmaking
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iedereen met iets anders bezig te zijn. Hoe komt het toch dat een 
Agresti, Reygadas of Ceylan dat wel kunnen? Bij hen is de filmcrew 
een familie, soms zowel letterlijk als figuurlijk. ‘Happy camper filmma-
king’, noem ik dat. Waar is mijn familie? Waarom slaap ik hier in een 
vochtige beschimmelde kelder, zonder een rol film voorhanden? Want 
om de waarheid te zeggen, mijn lief dagboek, heb ik het gevoel dat ik 
langzaam mijn eigen film word. In de toekomst zal ik proberen om 
mijn eigen filmfamilie te baren, een groep mensen die achter hetzelf-
de idealisme staat, dezelfde soort films wil maken en er alles voor over 
heeft om dit te bereiken.
Mijn producent en ik besloten onze meningen en frustraties te gaan 
delen onder een degelijke Chinese maaltijd. Na een dik half uur gin-
gen onze stemmen over in een soort hese toestand à la Marlon Brando. 
We bestelden nog een biertje en ook maar wat te eten, we zaten hier 
immers toch. En terwijl onze woeste razernijen over elkaar heen 
stormden, zag ik in die kleine twinkelende oogjes van hem een zekere 
herkenning die me mededeelde dat we eigenlijk beiden voor hetzelfde 
aan het vechten waren. Om iemand echt persoonlijk te leren kennen, 
moet men eerst met die persoon naar bed. Mogelijk moet men om een 
film te maken eerst tegenover elkaar in de ring staan om de ander zijn 
kracht, wil en enthousiasme te tonen.

 4 januari 2008
Film maken is een vraag stellen zonder dat je zelf het antwoord weet
Deze week heb ik een intensieve cursus Frans gevolgd in Luik. Afge-
zien van de taal bood deze cursus ook diepgang aan mijn film. Zo 
praat een van mijn leraren, Luc, graag over mijn scenario. Soms geeft 
hij zichzelf de rol van journalist en moet ik zijn waarom-vragen beant-
woorden. Ik had het niet verwacht, maar de cursus bracht me dichter 
tot het scenario en de psyche van mijn karakters dan eerder toen ik 
erover sprak. Vaak heb ik geen antwoord. Een reden waarom het meis-
je met iedereen naar bed gaat kan ik benoemen, maar de werkelijke 
aard van haar daden blijft mij ontnomen. Waarom Erik zijn misdaad 
begaat, is ook zo’n vraag die ik niet volledig kan beantwoorden. Ik 
schrijf een scenario alsof ik het voor me zie in een film. Ik weet van te 
voren niet wat een personage in een volgende scène gaat doen voor-
dat ik hem heb geschreven. De personages blijven me in zekere zin 
vreemd, ondanks dat ik ze zelf heb gecreëerd. 

 25 januari 2008
Film is emotie, die het sterkst wordt door niet te liegen
Een Belgische vriendin heb ik gevraagd om me bij te staan in de Fran-
se taal en de film op productioneel vlak te ondersteunen. Ze is met 
haar spullen ingetrokken in mijn woning te Seraing en bereidt een of 

andere Belgische maaltijd voor die voornamelijk bestaat uit een prutje 
van aardappels en spruitjes. Bij gebrek aan een auto lopen we elke dag 
zo’n vijf kilometer heen en terug om locaties te bezoeken. Ik heb het 
gevoel dat er eindelijk beweging in de film lijkt te komen. 
Ook houd ik wildcastings. Werken met non-acteurs is iets waar ik me 
gigantisch in heb vergist. Ik droomde van een film als die van Rosseli-
ni, maar begin in te zien dat dit erg veel tijd vergt. Elke kandidaat 
vraag ik een verhaal te vertellen, het liefst een dramatisch gegeven 
uit hun leven, zodat ik kan zien of ze open zijn voor de camera, of ze 
hun gevoelens met mij willen delen. Ik hoor hoe kinderen worden 
geslagen door hun alcoholische vaders, zie de blauwe plekken op hun 
armen en leef mee met de tranen die sommigen over hun wangen 
laten stromen omdat er eindelijk iemand is die hierover wil praten. 
Soms laat ik ze iets spelen waarbij ik een professionele acteur, Arnaud, 
inzet als tegenspeler. Ik laat ze bijvoorbeeld iets uit mijn tas pikken 
waarbij ze worden betrapt. Vaak acteren ze als Charlie Chaplin, 
extreem overdreven, pas als ze betrapt worden en Arnaud ze soms een 
tik verkoopt, lijken ze opeens wakker te schieten. Ze denken: ‘hé die 
klootzak geeft me een klap’, je ziet in hun ogen dat ze twijfelen aan 
de werkelijkheid. Het spelen wordt opeens echt. En dat is wat je zoekt, 
het plaatsen van gewone mensen in een ongewone situatie, die hier-
door niet gaan acteren maar re-acteren.

 6 februari 2008
Succes gaat erom te worden begrepen, waarbij het niet geheel slecht 
is om tevens daardoor bestolen te worden
Bastiaan en ik besluiten te stoppen met onze producent. Ondanks dat 
ik hem erg mag, lijken onze werkmethodes niet overeen te komen. Ik 
voel me alsof een geliefde me is ontnomen. Maar hoe kan ik een film 
maken als ik het gevoel heb slechts de film te moeten maken omdat er 
een deadline is? Het heeft Kiarostami vier jaar gekost om het dorp te 
vinden waarin hij And The Wind Will Carry Us (1999) heeft gedraaid. 
Het kostte Bruno Dumont twee jaar voor het vinden van de cast. Non-
acteurs kosten meer tijd dan we hadden ingeschat, authenticiteit kost 
meer tijd dan er was ingepland. Alles is naar mijn gevoel te laat 
gestart, waarbij nu de film de klappen moet opvangen. Ik weiger iets 
neer te zetten waar ik niet achter sta. Misschien moet ik eens begin-
nen normaal te doen, zoals mijn ouders me toeroepen. Misschien moet 
ik het meer gaan zien als een beroep in plaats van een persoonlijke 
uiting. Maar op dit moment voel ik nog voldoende strijdlust. Je moet 
doen wat je hart zegt, niet waar je portemonnee om vraagt.
Gelukkig steunt het Filmfonds Bastiaan en mij. Met z’n allen rond de 
tafel praten we over film in een kamer die aanvoelt als een set uit 
Lewis Carolls Alice in Wonderland. Dit huis, deze mensen zijn de enige 
reden waarom wij films kunnen maken. De Brazilianen, de Portugezen, 
de Spanjaarden en noem maar op dromen van zo’n huis. Hoe komt het 
dan dat wij niet schitteren op Cannes? Dat haast geen enkel internati-
onaal publiek Nederlandse regisseurs kent? Waarom is Ober van Alex 
van Warmerdam haast de enige echt Nederlandse film die internatio-
naal op Pirates Bay te downloaden is? En ik zeg je dit, mijn lief dag-
boek: toen Jiska Rickels haar eindexamenfilm Untertage maakte waren 
alle posters na een maand al van alle muren geroofd! Film gaat niet 
over geld, film kost geld! Waar het om zou moeten gaan is dat een of 
andere IJslander uit bewondering je film op internet zet of dat een 
studentje ’s nachts je poster van de muren trekt om hem daarna vol 
trots boven zijn bed te hangen. n

C’est déjà l’été regie Martijn Smits scenario Bastiaan Kroeger & Martijn Smits productie 
De Productie Co-productie Tarantulla Film (BE)

In Skrien 4, mei 2007 schreef Bastiaan Kroeger een dagboek over het schrijven van het scenario 
voor C’est déjà l’été.

*De Verbeelding is een filmproject van het Filmfonds en de Mondriaan Stichting voor lange,  
kunstzinnige films met een beperkt budget.

Fictie moet worden uitgebraakt als een gevoel 
dat te lang in het lichaam geworteld ligt

De twee enveloppen die hierbij 
staan afgebeeld zijn om meerdere 
redenen interessant. In de eerste 
plaats zijn ze allebei gefrankeerd 
met de eerste mij bekende post-
zegel die gerelateerd kan worden 
aan het thema ‘film’. Op 5 juni 1929 
brachten de Amerikaanse poste-
rijen een herinneringszegel uit voor 
de gloeilamp, die vijftig jaar eerder 
was uitgevonden door Edison – ook 
een van de ‘uitvinders’ van de cine-
ma. Pas in 1947 zouden diezelfde 
posterijen de uitvinder zelf eren 
met een zegel.
De zegel van twee cent was het 
gangbare tarief voor lokale post en 

werd dus veel gebruikt. De gloei-
lampzegel is dan ook absoluut niet 
zeldzaam: volgens de Amerikaanse 
catalogus werden er meer dan 370 
miljoen exemplaren van gedrukt! 
Dat de zegel ook door filmmaat-
schappijen zou worden gebruikt lag 
voor de hand: begin augustus 1929 
verzonden zowel Universal Film 
Exchanges (die de gelegenheid nam 
om op de enveloppe het jubileum 
van haar producent Carl Laemmle 
te eren) als Educational Pictures er 
hun lokale post mee. De adressen 
op beide enveloppen doen overi-
gens vermoeden dat de maatschap-
pijen aan elkaar gelieerd waren: ze 

komen beide van de Second Avenue 
in Seattle (respectievelijk nummers 
2421 en 2415, vermoedelijk in het-
zelfde gebouw).
De brief van Educational Pictures 
(met het prachtige logo met Alad-
dins wonderlamp en de slagzin 
‘The Spice of the Program’) werd 
verstuurd naar de eveneens in de 
staat Washington gelegen plaats 
Aberdeen, waar de D&R-bioscoop 
gevestigd was. Die enveloppe roept 
nog een ander verleden in herin-
nering: toen er nog educatieve 
voorfilms in de bioscoop werden 
vertoond.
Egbert Barten

EDISONS LICHT
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Ytzen Brusse
88, GARDEREN, 25 MAART, 
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Nederlands cineast. Zoon van 
schrijver M.J. Brusse (Boefje), broer 
van de journalisten Jan en Peter en 
acteur Kees Brusse. Maker van vrije 
documentaires en opdrachtfilms 
beheerste, zoals destijds gebruike-
lijk, vrijwel alle aspecten van het 
ambacht: regie, productie, scenario, 
camera, montage en geluid. Lever-
de een bijdrage aan de internationa-
le reputatie van de in de naoorlogse 
we deropbouwperiode florerende 
Hol landse documentaireschool, 
met name door het bekroonde Par-
levinkers (1949). Bij zijn gedramati-
seerde opdrachtfilm Boer Pieterse 
schoot in de roos (1950) stond Bert 
Haanstra achter de camera, terwijl 
Brusse de camera bediende bij 
Haanstra’s Dijkenbouw (1950). Ook 
legde Brusse eer in met de films Zij 
en hij (1951), het vervolg Hij, zij en 
een wereldhaven (1952) en de recla-
mefilm voor Heineken Het meest 
getapt (1952). Was tot in de jaren 
tachtig vrijwel het enige bestuurslid 
van de enigszins sluimerende afde-
ling Filmproducenten van de Ne-

derlandse Bioscoopbond.

Hugo Claus
78, ANTWERPEN, 19 MAART, 

EUTHANASIE

Belgisch beeldend kunstenaar, 
schrijver, dichter, scenarist en re-
gisseur. Daags voor zijn zelfgeko-
zen dood om de gevolgen van de 
ziekte van Alzheimer te ontlopen, 
ging Claus nog naar de bioscoop, 
naar de film Paris (Cédric Klapisch, 
2008). De cinema als totaalkunst 
was misschien het grootste ideaal 
van deze alleskunner, maar hij be-
haalde als filmmaker relatief het 
minste succes. Van de vijf lange 
speelfilms die hij regisseerde kon-
den alleen de drie naar zijn eigen li-
teraire werk wedijveren met de 
kwaliteit van Claus’ productie in an-
dere takken van kunst: Vrijdag 

(1981) naar het gelijknamige toneel-
stuk, Het sacrament (1990) naar de 
novelle Omtrent Deedee en De ver-
lossing (2001). Het debuut De vijan-
den (1968) was een curieus experi-
ment, met hoofdrollen voor zijn 
vriend Fons Rademakers en colle-
ga-filmer Robbe De Hert. In datzelf-
de jaar draaide Claus een korte  
sciencefictionfilm, Speelmeisje. Het 
spektakelstuk De Leeuw van Vlaan-
deren (1985), naar de nationalisti-
sche roman van Hendrik Conscien-
ce, was een mislukking, maar stel-
de Claus in staat een jongensdroom 
van het spelen met ‘de meccano-
doos’ van de filmindustrie in vervul-

ling te laten gaan.
Claus schreef een aantal scenario’s 
voor Rademakers: Dorp aan de ri-
vier (naar Antoon Coolen; 1958), Het 
mes (1961), Dans van de reiger 
(1966), Mira (naar Stijn Streuvels; 
1971) en Because of the Cats/Niet 
voor de poezen (naar Nicholas Free-
ling; 1973), alsmede twee voor Fons’ 
echtgenote Lili Rademakers: Menu-
et (naar Louis Paul Boon; 1982) en 
Diary of a Mad Old Man/Dagboek 
van een oude dwaas (naar Junichiro 

Tanizaki; 1987). Andere verfilmde 
scripts betroffen Pallieter (naar Fe-
lix Timmermans; Roland Verhavert, 
1976), Het gezin Van Paemel (naar 
Cyriel Buysse, samen met Jan Blok-
ker en de regisseur; Paul Cammer-
mans, 1986) en Mascara (Patrick 
Conrad, 1987). Claus had geen be-
moeienis met de verfilmingen van 
zijn romans Het jaar van de kreeft 
(over zijn relatie met actrice Kitty 
Courbois; Herbert Curiël, 1975) en 
Het verdriet van België (als televi-
sieserie; Claude Goretta, 1995). Zijn 
Nederlandse eerste vrouw Elly 
Overzier speelde rond 1960 enkele 
filmrolletjes in Italië en ontwierp 
kostuums. Claus had ook een rela-
tie met de mede door hem tot het 
sterrendom geroepen Sylvia Kristel. 

Jules Dassin
96, ATHENE, 31 MAART, 

GRIEP

Oorspronkelijk Amerikaans regis-
seur, scenarioschrijver, acteur en 
producent. Nam in 1981 de Griekse 
nationaliteit aan, na zijn huwelijk in 
1966 met actrice en politica Melina 
Mercouri. Hij regisseerde en schreef 
haar grootste hit, Pote tin Kyriaki/
Nooit op zondag (1960), waarin hij 
ook haar tegenspeler was. De film 
werd een wereldhit, mede door de 
met een Oscar bekroonde populaire 
titelsong. Dassin kreeg er twee no-
minaties voor, als regisseur en sce-
narist, en Mercouri werd beste ac-
trice in Cannes. Aanvankelijk was 
Dassin acteur in het Jiddische thea-
ter. Assistent-regisseur bij RKO de-
buteerde in 1942 voor MGM met 
Nazi Agent, gevolgd door ander rou-
tinewerk. Daarna een opmerkelijke 
serie harde en aan de onderkant van 
de Amerikaanse samenleving gesi-

tueerde films: Brute Force (1947), 
het neorealistische The Naked City 
(1948) en de films noirs Thieves’ 
Highway (1949) en Night and the City 
(met Richard Widmark; 1950). Werd 
uit verdenking van communistische 
sympathieën geëxcommuniceerd 
en vervolgde zijn loopbaan in Frank-
rijk met de misdaadhit Du rififi chez 
les hommes (1955) en de verfilming 
van Nikos Kazantzakis’ roman over 
een passiespel Celui qui doit mourir 
(1957). In Italië regisseerde hij Mer-
couri voor het eerst, tegenover Gina 
Lollobrigida, Marcello Mastroianni 
en Yves Montand in La legge (1959). 
Na het succes van Never On Sunday 
werd Dassin weer in Amerika in ge-
nade aangenomen en maakte de di-
amantroofhit Topkapi! (1964) en de 
vroege blaxploitationfilm Up Tight! 
(1968). Op een ballingschap tijdens 
het  kolonelsregime na (1967-74), 
maakte Dassin vooral Griekse pres-
tigefilms, zoals Phaedra/Phèdre 
(1962), en A Dream of Passion/Kra-
vgi gynaikon (1978). Zoon uit een 
eerder huwelijk was de Franse zan-

ger Joe Dassin.

Charlton Heston
84, BEVERLY HILLS, 5 APRIL, 

ZIEKTE VAN ALZHEIMER

Amerikaans acteur, pseudoniem 
van John Charles Carter. Oscar voor 
de titelrol in Ben Hur (William Wy-
ler, 1959). Icoon van de spektakel-
film werd vooral bekend door de 
vertolking van bijbelse personages, 
met name Mozes in The Ten Com-
mandments (Cecil B. DeMille, 1956) 
en Johannes de Doper in The Grea-
test Story Ever Told (George Ste-
vens, 1965), maar speelde ook Buf-
falo Bill in Pony Express (Jerry Hop-
per, 1953), de morendoder El Cid 
(Anthony Mann, 1961), Michelangelo 
in The Agony and the Ecstasy (Carol 
Reed, 1965), Marcus Antonius in Ju-
lius Caesar (Stuart Burge, 1970) en 
in het door hemzelf geregisseerde 
Caesar and Cleopatra (1972), kardi-
naal Richelieu in The Three Muske-

teers (Richard Lester, 1973) en The 
Four Musketeers (Lester, 1974), ko-
ning Hendrik VIII in Crossed Swords/
The Prince and the Pauper (Richard 
Fleischer, 1977) en God in Almost an 
Angel (John Cornell, 1990). Maakte 
als beginnend Broadway-acteur zijn 
professionele filmdebuut in de film 
noir Dark City (William Dieterle, 
1950), gevolgd door de rol van een 
circusdirecteur in het met de Oscar 
voor beste film bekroonde The  
Greatest Show on Earth (De Mille, 
1952). Onder veel meer in Arrow-
head (Charles Marquis Warren, 
1953), als een corrupte Mexicaanse 
politieman in Touch of Evil (Orson 

Welles, 1958), The Big Country (Wy-
ler, 1958), The Buccaneer (Anthony 
Quinn, 1958), 55 Days at Peking 
(Nicholas Ray, 1963), in de titelrol 
van Major Dundee (Sam Peckinpah, 
1965),  Khartoum (Basil Dearden, 
1966), Planet of the Apes (Schaffner, 
1968), Will Penny (Tom Gries, 1968), 
Beneath the Planet of the Apes (Ted 
Post, 1970), The Omega Man (Boris 
Sagal, 1971), Soylent Green (Flei-
scher, 1973), Airport 1975 (Jack 
Smight, 1974), Earthquake (Mark 
Robson, 1974), Two-Minute Warning 

(Larry Peerce, 1976), Gray Lady 
Down (David Greene, 1978), The 
Awakening (Mike Newell, 1980), 
Wayne’s World 2 (Stephen Surjik, 
1993), Tombstone (George P. Cos-
matos, 1993), True Lies (James Ca-
meron, 1994), In the Mouth of Mad-
ness (John Carpenter, 1995), Ham-
let (Kenneth Branagh, 1996), Any Gi-
ven Sunday (Oliver Stone, 1999), 
Town & Country (Peter Chelsom, 
2001) en The Order (Sheldon Lettich, 
2001). Zijn laatste rol was die van Jo-
sef Mengele in My Father, Rua Al-
guem 555 (Egidio Eronico, 2003). Te 
zien in enkele afleveringen van de 
soap Dynasty (1985) en als ster van 
de spin-off The Colbys (1985-87). 
Regisseerde zelf de speelfilm Mo-
ther Lode (1982). Was vele termij-
nen voorzitter van het Screen Actors 
Guild en van het American Film In-
stitute. Evolueerde van burgerrech-
tenactivist en supporter van presi-
dent Kennedy tot conservatief boeg-
beeld en steunpilaar van president 
Reagan. Bepleitte als voorzitter van 
de National Rifle Association het 
door God aan de Amerikanen ge-
schonken recht op wapenbezit, zelfs 
kort na de schietpartij op Columbine 
High School. Kreeg daarom in de 
documentaire Bowling for Colum-
bine (2002) onder valse voorwend-
selen kritisch bezoek van maker Mi-
chael Moore, een pijnlijk moment 
voor beiden. Zoon Fraser C. Heston 
speelde baby Mozes in The Ten 
Commandments en zou later regis-

seur worden. 

Bob Hubar
57, AMSTERDAM, 11 MAART, 

SCHEUR IN DE AORTA

Nederlands producent, voluit Ber-
nard Godefridus Richard Maria van 
Hellenberg Hubar. Aanvankelijk ad-
vocaat en juridisch adviseur van ar-
tiesten als Candy Dulfer en Paul de 
Leeuw. Produceerde een grote bi-
oscoophit, geconstrueerd rond De 
Leeuw: Filmpje! (Paul Ruven, 1995). 
Maakte meeste films samen met 

zakelijk partner Denis Wigman. On-
der meer Naar de klote! (Ian Kerk-
hof, 1996), Het 14e kippetje (Hany 
Abu-Assad, 1998), Crush Proof 
(Paul Tickell, 1998), 8 1/2 Women 
(Peter Greenaway, 1999), Supersti-
tion (Kenneth Hope, 2001), de Her-
man Brood-biografie Wild Romance 
(Jean van de Velde, 2006) en de kin-
derfilm Ernst, Bobbie en de gesle-
pen Onix (Pieter Walther Boer, 
2007). Gescheiden van kostuumont-

werpster Jany Temime.

Anthony Minghella
54, LONDEN, 18 MAART, 
BLOEDING NA OPERATIE

Engels regisseur, producent, to-
neel- en scenarioschrijver. Zoon van 
een Italiaans-Schotse ijsfabrikant 
op het eiland Wight. Won als regis-
seur een van de negen Oscars 
(waaronder die voor beste film) voor 
The English Patient (1996). Minghel-
la’s scenariobewerking van Michael 
Ondaatje’s gelijknamige roman 
werd slechts genomineerd, evenals 
die voor zijn film naar Patricia 
Highsmiths The Talented Mr. Ripley 
(1999). Minghella debuteerde in 
1990 met Truly Madly Deeply, drie 
jaar later volgde de bescheiden Hol-
lywood-film Mr. Wonderful (1993). 

Zijn laatste bioscoopfilms waren het 
Burgeroorlogepos Cold Mountain 
(2003), met sterren als Nicole Kid-
man, Jude Law en Renee Zellweger, 
en het in Nederland alleen op dvd 
uitgebrachte Breaking and Entering 
(2006). Enkele dagen na zijn dood 
zond de BBC Minghella’s in Botswa-
na opgenomen televisiefilm uit, The 
No. 1 Ladies Detective Agency. Hij 
produceerde als partner van Sydney 
Pollack in de maatschappij Mirage 

Films Iris (Richard Eyre, 2001), Hea-
ven (Tom Tykwer, 2002), The Quiet 
American (Phillip Noyce, 2002) en 
Michael Clayton (Tony Gilroy, 2007). 
Ook speelt Minghella een klein rol-
letje in Atonement (Joe Wright, 
2007). Voorzitter van het British Film 

Institute (BFI).

Leonard Rosenman
83, WOODLAND HILLS CA, 4 MAART, 

HARTAANVAL

Amerikaans componist, dirigent en 
arrangeur. Pianoleraar van James 
Dean schreef de muziek voor diens 
hits East of Eden (Elia Kazan, 1955) 
en Rebel without a Cause (Nicholas 
Ray, 1955). Behoorde in die periode 
tot de vernieuwers onder de film-
componisten en verwerkte onder 
meer atonale elementen in zijn sco-
res. Toch kreeg hij pas twee opeen-
volgende Oscars voor de bewerking 
van andermans composities, de 
klassieke muziek in Barry Lyndon 
(Stanley Kubrick, 1975) en de songs 
van Woody Guthrie voor de biopic 
Bound for Glory (Hal Ashby, 1976), 
gevolgd door nominaties voor Cross 
Creek (Martin Ritt, 1983) en Star 
Trek IV: The Voyage Home (Leonard 
Nimoy, 1986). Componeerde onder 
meer de soundtracks voor The Cob-
web (Vincente Minnelli, 1955), Edge 
of the City (Ritt, 1957), The Rise and 
Fall of Legs Diamond (Budd Boetti-
cher, 1960), Hell Is for Heroes (Don 
Siegel, 1962), The Chapman Report 
(George Cukor, 1962), Fantastic 
Voyage (Richard Fleischer, 1966), 
Hellfighters (Andrew V. McLaglen, 

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

vinden op www.skrien.nl
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1968), A Man Called Horse (Elliot 
Silverstein, 1970), Beneath the Pla-
net of the Apes (Ted Post, 1970), 
Battle for the Planet of the Apes (J. 
Lee Thompson, 1973), Sybil (Daniel 
Petrie, 1976), The Car (Silverstein, 
1977), de animatieversie van The 
Lord of the Rings (Ralph Bakshi, 
1978), Hide in Plain Sight (James 
Caan, 1980), The Jazz Singer (Flei-
scher, 1980), Making Love (Arthur 
Hiller, 1982), RoboCop2 (Irvin 
Kershner, 1990) en Keeper of the 
City (met Renée Soutendijk; Bobby 

Roth, 1991).

Sofiko Tsjiaoereli
70, TBILISI, 2 MAART, 

KANKER

Georgisch-Oekraïens actrice, doch-
ter van propagandafilmregisseur 
Michaïl Tsjiaoereli. Kreeg min of 
meer legendarische status als ‘de 
muze’ van de permanent in strijd 
met het sovjetregime verkerende 
Georgisch-Armeense regisseur 
Sergej Paradzjanov, voor wie ze vijf 
rollen speelde in Sayat Nova/De 
kleur van granaatappels (1968). Ook 
in internationaal bekende films als 
Natvris khe/Drevo sjelanija/De 
boom der wensen (Tengiz Aboelad-
ze, 1976), Neskolko intervjoe po 
lutsjnym voprosam/Enkele inter-
views over persoonlijke kwesties/
Sofiko (Lana Gogoberidze, 1978), De 
legende van het fort Soeram/Le-
genda Soeramskoj kreposti (Para-
dzjanov, 1984) en Asjik Kerib (Para-
dzjanov, 1988). Gescheiden van re-

gisseur Georgi Sjengelaja.

Gerrard Verhage
59, AMSTERDAM, 6 APRIL, 
EUTHANASIE NA KANKER

Nederlands regisseur en scenario-
schrijver. Sloot zich als student Ne-
derlands aan bij het Amsterdams 
Stadsjournaal. Hoewel het collectief 
dat politieke doelgroepenfilms 
maakte geen individuele credits 
vermeldde, staat vast dat Verhage 
de regisseur was van de aflevering 
Koppelbazen (1978). Werd lid van de 

Communistische Partij van Neder-
land (CPN) en maakte een film over 
het partijcongres van 1980. Nam af-
stand van de CPN in een magistrale 
documentaire over gedesillusio-
neerde oudere communisten, De 
berg (1982), gevolgd door een docu-
mentaire in El Salvador, Het meer 
(1985). Debuteerde als speelfilmre-
gisseur met het bitterzoete Afzien 
(1986), dat na veel succes op het 
Rotterdamse filmfestival een klein 
Amerikaans bioscooproulement 
verwierf. Daarna volgden Eenmaal 
geslagen, nooit meer bewogen  
(regienominatie Gouden Kalf 1994) 
en de commerciële misdaadfilm  
De dominee (2004) over leven en 
dood van gangsterkoning Klaas 
Bruinsma. Verhage schreef ook 
Bloedgabbers, een nog niet verfilmd 
scenario over de vriendschap tus-
sen Willem Holleeder en Willem 
Endstra. Plannen voor een verfil-
ming van W.F. Hermans’ roman 
Nooit meer slapen werden evenmin 
verwezenlijkt. Uit de films over com-
munisme en georganiseerde mis-
daad valt een fascinatie te construe-
ren voor harde, gesloten gemeen-
schappen van mannen met wie niet 
valt te spotten. Ook als regisseur 
had Verhage de reputatie van een 
onverzoenlijke perfectionist. Hij 
maakte veel werk voor televisie, 
won een Gouden Kalf voor het tele-
visiedrama naar Kees van Beijnums 
Dichter op de Zeedijk (1999) en 
kreeg een nominatie voor Ik ga naar 
Tahiti (over drukker en verzetsman 
H.N. Werkman; 1993). Voorts de te-
lefilm Het negende uur (2000), de 
series Nosmo King (1996) en Rus-
sen (2002) en de drama’s Twee ogen 
uit Lemberg (1997), De painter en de 
pissebed (1998) en De terugkeer van 
Elmer (2001). Maakte een onder-
deel van de omnibusfilms Rotter-
dam (1984) en Allerzielen (2005) 
over de moord op Theo van Gogh. 
Speelde een gastrol als journalist in 
De stille oceaan (Digna Sinke, 1984). 
Zat tussen 1973 en 1981 in de redac-
tieraad van Skrien, waar hij een bij-
drage leverde aan de transformatie 
van theoretisch actieblad naar meer 
publieksvriendelijk tijdschrift. Me-
deoprichter van de Dutch Directors 

Guild. 

David Watkin
82, BRIGHTON, 19 FEBRUARI, 
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Engels cameraman. Won een Oscar 

voor Out of Africa (Sydney Pollack, 
1985). Vooral bekend door zijn werk 
voor regisseur Richard Lester: The 
Knack ...and How to Get It (1965), de 
Beatles-film Help! (1965), How I 
Won the War (1967), The Bed Sitting 
Room (1969), The Three Musketeers 
(1973), The Four Musketeers (1974), 
Robin and Marian (1976) en Cuba 
(1979). Voorts onder meer de fa-
meuze titelsequentie van Goldfinger 
(Guy Hamilton, 1964), Mademoiselle 
(Tony Richardson, 1966), Marat/
Sade (Peter Brook, 1967), The Char-
ge of the Light Brigade (Richardson, 
1968), Catch-22 (Mike Nichols, 
1970), The Devils (Ken Russell, 
1971), The Boyfriend (Russell, 1971), 
Mahogany (Berry Gordy, 1975), To 
the Devil a Daughter (Peter Sykes, 
1976), Jesus of Nazareth (Franco 
Zeffirelli, 1977), Hanover Street (Pe-
ter Hyams, 1979), Chariots of Fire 
(Hugh Hudson, 1981), Endless Love 
(Zeffirelli, 1981), Yentl (Barbra  
Streisand, 1983), The Hotel New 
Hampshire (Richardson, 1984), Re-
turn to Oz (Walter Murch, 1985), 
White Nights (Taylor Hackford, 
1985), Moonstruck (Norman Jewi-
son, 1987), Hamlet (Zeffirelli, 1990), 
The Cabinet of Dr. Ramirez (Peter 
Sellars, 1991), This Boy’s Life (Ca-
ton-Jones, 1993), Night Falls on 
Manhattan (Sidney Lumet, 1997), 
Gloria (Lumet, 1999) en Tea with 

Mussolini (Zeffirelli, 1999).

Richard Widmark
93, ROXBURY CT, 24 MAART, 

GEVOLGEN VAN EEN WERVELBREUK DOOR VAL

Amerikaans acteur. Oscar-nomina-
tie voor bijroldebuut in Kiss of Death 
(Henry Hathaway, 1947), waarin hij 
giechelend een invalide vrouw in 
een rolstoel van de trap gooit. Lan-
ge en gevarieerde carrière, met na-
druk op heavies, harde slechteriken 
in westerns, misdaad- en politie-
films. Onder meer in Slattery’s Hur-
ricane (André De Toth, 1949), Night 

and the City (Jules Dassin, 1950), 
Panic in the Streets (Elia Kazan, 
1950), No Way Out (Joseph L. Man-
kiewicz, 1950), Halls of Montezuma 
(Lewis Milestone, 1950), tegenover 
Marilyn Monroe in Don’t Bother to 
Knock (Roy Ward Baker, 1952),  
Pickup on South Street (Samuel 
Fuller, 1953), Broken Lance (tegen-
over zijn idool Spencer Tracy; Ed-
ward Dmytryk, 1954), The Cobweb 
(Vincente Minnelli, 1955), Saint Joan 
(Otto Preminger, 1957), tegenover 
Doris Day in The Tunnel of Love 
(Gene Kelly, 1958), The Alamo (John 
Wayne, 1960), Two Rode Together 
(John Ford, 1961), Judgment at Nur-
emberg (Stanley Kramer, 1961), How 
the West Was Won (episode George 
Marshall, 1962), Cheyenne Autumn 
(Ford, 1964), Madigan (Don Siegel, 
1968), Murder on the Orient Express 
(Sidney Lumet, 1974), To the Devil a 
Daughter (Peter Sykes, 1976), Twi-

light’s Last Gleaming (Robert  
Aldrich, 1977), The Domino Princi-
ple (Kramer, 1977), Rollercoaster 
(James Goldstone, 1977), Coma (Mi-
chael Crichton, 1978), Hanky Panky 
(Sidney Poitier, 1982), Against All 
Odds (Taylor Hackford, 1984), A Ga-
thering of Old Men (Volker Schlön-
dorff, 1987) en True Colors (Herbert 

Ross, 1991).
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Op 6 april overleed regisseur Gerrard Verha-
ge, wellicht het meest bekend van De domi-
nee (2004), de verfilming van het levensver-
haal van crimineel Klaas Bruinsma, geba-
seerd op het gelijknamige boek van Parool-
journalist Bart Middelkoop. In de necrologie 
die op 8 april in NRC Handelsblad verscheen 
stond vermeld dat hij ‘een van de oprichters 
was van het filmtijdschrift Skrien’. Dit is 
onjuist. Het eerste stuk van Verhage ver-
scheen bijna vijf jaar na de oprichting van 
Skrien, in januari 1973. Toen trad hij ook 
toe tot de redactieraad.
In het driedubbelnummer over tien jaar 
Skrien (nr. 81/82/83, 1978) deed hij uit de 
doeken hoe dat ging: ‘Ik studeerde Neder-
lands, mijn candidaatsscriptie wijdde ik aan 
Menno ter Braak en Film. Ik was nogal geïn-
teresseerd in een aantal filmtitels en zat 
vaak op de tijdschriftenafdeling van het 
Filmmuseum, toen nog gevestigd in de Nieu-
we Doelenstraat. Ik leerde daar Paul Wille-
men kennen die de eerste persoon in film-
schrijvende zin in Nederland was die enig 
enthousiasme voor theoretische problemen 
kon opbrengen. Juist in die periode, voorjaar 
1971, werd hij met ontslag bedreigd als 
redacteur van het periodiek van het Filmmu-
seum. (…) Ik vond het ontslag een ontzet-
tend slecht idee. Er is toen een actie opgezet 
voor Willemen waar ik graag aan deelnam. 
Dat was de werkgroep cinematheek. Er zaten 
mensen van Skrien bij maar ook iemand als 
Frank Zaagsma die weifelend aan de kant 
stond gezien de marxistische inspiratie van 
deze en gene. We maakten pamfletten en 
deelden die rond (…) Ik zat in de werkgroep 

cinematheek toen Annette [Apon, een van 
de oprichters van Skrien; AW] bij mij op 
bezoek kwam om te vragen of ik iets voor 
Skrien wilde doen, ze had het laatste nummer 
in haar eentje gevuld en daar wilde zij niet 
mee doorgaan. Dus vroeg ze mij of ik erbij 
wilde komen. Ik wilde wel stencilen en rapen; 
schrijven zag ik helemaal niet zo zitten.’
Samen met Apon schreef Verhage een aantal 
artikelen over de Russische cinema uit de 
jaren twintig (Dziga Vertov, Sergej Eisenstein 
en de futurist Sergej Tretjakov), waarin al 
duidelijk zijn politieke en theoretische 
belangstelling blijkt. In nummer 36 (augus-
tus 1973) schreef hij bijvoorbeeld aan de 
hand van de slapstickfilms van Buster Keaton 
een theoretisch stuk over genre en het Russi-
sche formalisme. Ook schreef hij over Brecht, 
wiens werk hij ook vertaalde. Voor recensies 
toonde hij nauwelijks belangstelling. Zijn 
interesse verschoof al snel naar het maken 
van geëngageerde (in de toenmalige termi-
nologie: ‘progressieve’) films en hij trad toe 
tot het filmcollectief het (Amsterdams) 
Stadsjournaal, dat documentaires maakte 
over sociale misstanden, zoals de problemen 
rond huisjesmelkers. Over de werkwijze van 
het Stadsjournaal schrijft hij een stuk in 
Skrien 50 (juni 1975), toen het collectief net 
drie films had gemaakt. Aan het Stadsjour-
naal doen meer Skrien-redacteuren mee, ook 
bijvoorbeeld Annette Apon, Ton de Graaff en 
Edgar Burcksen.
In de reeks Allemaal Film blikte Verhage 
terug op die tijd waarin ze ‘het socialisme 
wilden vestigen’: ‘Wij wilden films maken die 
in sociale processen een rol konden spelen.’ 

Verhage maakt met het collectief onder meer 
de documentaires De koppelbazen en De Dap-
perbuurt. Door zijn ervaringen als filmer gaat 
hij zich meer en meer richten op de actieve 
politiek. Hij schrijft vooral stukken over het 
belang van een goede vakbond voor filmper-
soneel in Nederland, vanaf Skrien 64 zelfs in 
een vaste column: ‘De Bond’ (met als onder-
titel ‘Samen staan we sterk voor de Neder-
landse film’). Vanaf Skrien 75 zit hij niet 
meer in de redactieraad, maar wordt hij 
medewerker. Hij schrijft nauwelijks nog arti-
kelen en is vanaf dat moment voltijds bezig 
met zijn loopbaan als regisseur.
Verhage zat begin jaren zeventig met wat 
andere Skrien-medewerkers in een Marx-stu-
diegroep, dat Marx’ Het kapitaal en De Duitse 
ideologie analyseerde en keek of zijn concep-
ten konden worden toegepast op filmmaken 
en filmkritiek. De periode dat Verhage actief 
is in de Skrien-redactie (tussen 1973 en 
1981) is die waarin actief het marxisme wordt 
beleden. Verhage was een strenge bewaker 
van die progressieve ideologie: met woord en 
beeld kon worden bijgedragen aan de bevrij-
ding van de arbeider vanonder het juk van 
het kapitalisme. Later zwoor hij zijn marxis-
tisch-leninistische periode af. In Allemaal 
Film vertelde hij dat hij met zijn film De berg 
(1982) zichzelf ‘uit de partij had gefilmd’. 
Het was meteen ook zijn afscheid van Skrien. 
André Waardenburg

Zie voor de latere filmcarrière van Verhage The Big Sleep op 
pagina 52.

In Memoriam Gerrard Verhage

                                Strenge bewaker van de
         progressieve ideologie

Zondagmiddag 25 mei presenteert het Film museum in Amsterdam weer vertoningen van 
Het Schimmenrijk, een live-versie van deze rubriek. Met trailers, korte films, fragmenten en 

verrassingen – met dank aan het archief van het Filmmuseum – waarin de recent overledenen 
een gezicht en een gepast eerbetoon krijgen. Aanvang 16.00 uur.

Gerrard Verhage



Er waren ongeveer 180 films uit 44 
landen beloofd, verdeeld over 16 sec-
ties; in het geschriftje dat doorging 
voor catalogus en pas drie uur voor de 
slotceremonie werd uitgereikt, ston-
den er nog 82 (waaronder voor de helft 
korte) vermeld, maar in werkelijkheid 
werden er maar 31 vertoond. Welke 
daarvan draaiden, was elke dag weer 
een verrassing, want tot het laatste 
moment was niet duidelijk welke film 
beschikbaar zou zijn.
De organisatie had maar één verkla-
ring: de censor. Het ministerie van 
informatie, waar elke film moest pas-
seren, hield alles tegen en eiste 
bovendien per film 130 euro als kosten 
voor de censor plus een mysterieuze 
‘importbelasting’. Dat kon wel zo zijn, 
maar bijvoorbeeld de ambassadrice 
van Noorwegen, medesponsor, 
beweerde dat het aan de festivaldirec-
teur zelf lag dat geen enkele van de 
Noorse films die hij al vier maanden in 
huis had, vertoond kon worden omdat 
hij veel te veel getreuzeld had en het 
Noorse sponsorgeld kennelijk aan iets 
anders had besteed.

Ambassade
Dat laatste gold ook voor de Neder-
landse ambassade die binnen het 
kader van ontwikkelingshulp het festi-
val steunde met een fikse som geld, 
wat voor een deel bestemd was voor 
de vertoning van Jos Stellings Duska, 
de openingsfilm, en het vliegticket van 
het Nederlandse jurylid. Maar die 
kreeg van het festival te horen dat zijn 
ticket door de financiële nood niet 
geheel betaald kon worden. Tot hij 
wees op de sponsoring van de ambas-
sade en alsnog zonder morren tot de 
laatste cent werd uitbetaald. Geld-

bronnen en besteding waren zacht 
gezegd nogal diffuus.
Meer van wat de festivaldirecteur zei 
en deed, of naliet, was oncontroleer-
baar en hij kon niet helemaal de schijn 
vermijden van iets dat het midden 
hield tussen leugentjes om bestwil en 
een lichte vorm van corruptie. Discu-
tabel was bijvoorbeeld een brief die 
uitging naar de producent van een film 
die niet gedraaid werd, maar volgens 
de brief wel was vertoond en boven-
dien enthousiast ontvangen door 
publiek en pers. Misschien hebben 
alle producenten van niet vertoonde 
films wel zo’n brief gekregen.
Rommelen met feiten en waarheid zit 
misschien wel zo diep in de cultuur 
van Bangladesh dat een onnozele 
westerling er te veel achter zoekt, 
maar correct was het allemaal niet. 
Erger was nog dat tijdens een met 
alcohol beladen discussie hierover 
een van de gasten werd uitgemaakt 
voor arrogante neokoloniaal toen hij 
opheldering vroeg. 
De spanning tussen festivalleiding en 
de internationale jury was soms te 
snijden en dat werd niet verholpen 
door het bezoek aan enkele clubs 
waar eten en drinken rijkelijk voor-
handen was voor de leden uit de 
toplaag van een maatschappij die een 
van de armste is in de wereld. En dat 
terwijl het straatleven in Dhaka mede 
bepaald wordt door talloze bedelaars 
en een stroom aan zwetende mannen 
die op blote voeten hele gezinnen in 
hun riksja voorttrekken.

Amateurisme
Wat er overbleef van het programma 
was van een bedroevend niveau. Dus-
ka werd buiten mededinging vertoond 

maar was een van de heel weinige 
films van enige kwaliteit. De al twee 
jaar oude Iraanse film Men at Work van 
Mani Haghighi, een aardige maat-
schappelijke satire naar een idee van 
Kiarostami en ook in diens stijl verteld, 
stak erboven uit en won ook de hoofd-
prijs. Van de elf films in competitie 
kwamen er vier uit Bangladesh; zij 
concurreerden vooral in amateurisme.
Ook al waren de films niet geweldig, 
voor het in cinema geïnteresseerde 
plaatselijke publiek was het vertonen 
van buitenlandse films toch de moeite 
waard in een land waar naast gecen-
sureerde Hollywood-producties en 
een paar films uit India uitsluitend 
nationale films gedraaid mogen wor-
den. Maar de belangstelling was mini-
maal, terwijl het festival vlakbij de 
campus van de universiteit plaats-
vindt. Studenten waren echter te druk 
met protestdemonstraties tegen 
gevangengenomen leiders, werd 
gezegd.  

Draken
Van ‘gewoon’ publiek moet het festival 
het niet hebben. Dat gaan wel naar 
bioscopen waar zes voorstellingen per 
dag zijn, in zalen die bijna altijd voor 
twee derde tot geheel gevuld zijn en 
waar aftandse romantische draken 
draaien, geprojecteerd door minstens 
zestig jaar oude projectoren. 
Opmerkelijk dat er in deze omstan-
digheden zo veel mensen zijn die zich 
filmcriticus noemen en zelfs lid zijn 
van de internationale organisatie 
Fipresci. Elke filmproducent of film-
maker is ook criticus en zelfs de zaak-
gelastigde van Bangladesh in de 
Malediven bleek lid. Hij was tevens 
jurylid, zij het zelden aanwezig. 
Het devies van het festival luidt ‘Better 
Films, Better Audience, Better Socie-
ty’. Het klinkt bijna cynisch in deze 
omstandigheden en het blijkt dus van 
arrogantie te getuigen als je daar je 
wenkbrauwen bij fronst. Een cultuur-
shock, dat was het zeker.
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Vlak na Rotterdam draaide Davids 
Verbeeks krachtige Shanghai Trance 
in Siberië, op het intrigerende festival 
Spirit of Fire in het futuristische stadje 
Chanti-Mansiisk en kreeg ook daar 
veel waardering maar geen prijs. De 
vertoning van zijn visueel sterke ver-
kenning van een veranderende Chine-
se stad en de effecten van die veran-
dering op de Chinese maatschappij, 
met name in de contrasten tussen 
verschillende generaties, was een van 
de eerste stappen van het festival naar 
het Oosten, waar toch al vele jaren de 
meeste filmenergie vandaan komt. 
Het adagium van festivaldirecteur 
Sergej Solovjov om ‘de geest van het 
Noorden’ te weerspiegelen is gelukkig 
verlaten. Solovjov, die de vorige jaren 
uitblonk in het promoten van zijn eigen 
producties (dit jaar, voor zijn doen heel 
bescheiden, slechts twee van zijn oude 
films en de presentatie van een nieuw 
project), maakte een wat timide 
indruk, omdat de president van het 
festival, de populaire acteur Aleksan-
der Abdoelov – de Russische Jeroen 
Krabbé maar dan wat minder luid-
ruchtig – begin dit jaar na een kort 
ziekbed overleden was.

China
Het uitgangspunt om jonge, vooral 
Europese regisseurs te verzamelen 
was tot nog toe beperkt tot West-
Europa, Rusland, buurland Kazach-
stan en Scandinavië. Om de pretentie 
waar te maken dat het festival de 
nieuwste ontwikkelingen van de cine-
ma toont, was er dus eindelijk ook 
aandacht voor China. ‘Echte’ Aziati-
sche films waren er nog niet: de eer-
ste stappen richting Oost werden 
gezet door twee jonge Europese regis-
seurs, want naast David Verbeek was 
er ook de jonge Engelsman Conrad 
Clark, wiens Soul Carriage ook al in 
Shanghai was geproduceerd.
Clark, een goede kennis van Verbeek, 
heeft een antropologische studie ach-
ter de rug en zijn film is een soort 
roadmovie door China, aan de hand 
van een verhaal over een jongeman 
die voor zijn baas het lijk van een 
omgekomen arbeider naar huis 
brengt, ergens ver weg in een dorp. Op 
de slotscène na een behoorlijk 
geslaagde film, minder vrij en virtuoos 
dan die van Verbeek, maar als zoek-
tocht door het Chinese land boeiend 
genoeg. 
Maar ook Clark kon de jury onder 
leiding van de IJslandse reus Fridrik 
Thor Fridriksson niet vermurwen. In 
Chanti-Mansiisk bleek weer eens dat 
je wel een festivalfilosofie kunt heb-
ben, maar dat dit niet verzilverd wordt 
in de prijzen wanneer je geen jury 
samenstelt die dat door heeft. 
Fridriksson is geen al te progressieve 
regisseur en naast hem zaten onder 

meer twee actrices die al helemaal 
geen idee hadden wat er aan de front-
linies gaande is en een inmiddels 
sterk veramerikaniseerde regisseur 
uit Kazachstan; een cinematografisch 
scherp oog ontbrak. 
Er vielen naast Verbeek en Clark 
meer talentvolle regisseurs buiten de 
boot, zoals de Afrikaans-Zweedse 
maar in Berlijn wonende Pia Marais, 
die vorig jaar nog een Tiger Award 
kreeg voor Die Unerzogene. En de 
sterke Amerikaanse independent film 
Shotgun Stories van Jeff Nichols 
bracht het ook niet verder dan een 
eervolle vermelding.

Oud modernisme
De grote prijs ging naar de Ierse pro-
ductie Garage van Lenny Abraham-
son, een ‘realistisch portret van een 
gewone man’, zijnde een garagehou-
der. Gemaakt in een typisch Britse, 
maar wat clichématige stijl die bij zo’n 
gegeven past, allemaal strak geën-
sceneerd, quasi-realistisch en in dat 
realisme cinematografisch zo dood 
als een pier. Volgens de jury heel 
progressief, maar in feite een soort 
modernisme uit de oude doos.
En dan is het in Siberië natuurlijk 
wachten op tenminste een of twee 
nieuwe Russische films van niveau. 
Helaas, dat zat er niet in, buiten enke-

le historische schatten na. Bij de 
debuten van het afgelopen jaar was 
geen enkel uitzonderlijk talent te 
bespeuren. De twee beste Russische 
films zaten in de internationale com-
petitie. De beste was nog Lower Cale-
donia van Julia Kolesnik, een surrea-
listische bundeling van rare persona-
ges die merkwaardige dingen beleven 
vanuit het idee dat je soms vreemde 
verhalen hoort als je luistert naar het 
geluid van de wind. Niet erg goed, wel 
levendig. Maar ja, de jury gaf juist de 
andere Russische productie een prijs: 
Moecha, een conservatief verteld 
vader-dochtergegeven, bekwaam 
maar conventioneel uitgewerkt door 
een televisieregisseur, met slechts 
één echt goed element: de innemen-
de hoofdrolspeelster Aleksandra 
Tjoeftej.
Los van de teleurstellende prijzenver-
deling was het toch een prettig pro-
gramma, door zijn variatie en door de 
discussie, omdat de buitenlandse 
gasten zoals gewoonlijk al snel een 
kleine familie vormden en uitwisseling 
van cinematografische en andere 
gedachten een inspirerende, aan film 
gelieerde atmosfeer schiep. Dat de 
sneeuw, het landschap en natuurlijk 
de overvloedige plaatselijke drankjes 
daar ook aan bijdroegen was geen ver-
velende bijkomstigheid.

‘Als het aan de Griekse documentairemakers zou 
liggen, zou dit een Grieks filmfestival zijn’, vertelt 
Euripides, daags nadat de storm is gaan liggen. ‘Dit 
jaar werden er honderdtien Griekse documentaires 
ingezonden, die kunnen we domweg niet allemaal 
programmeren.’ In het verleden gebeurde dat wel: 
alle Griekse documentaires werden automatisch 
vertoond. ‘Er worden hier steeds meer documentai-
res gemaakt. Omdat het gemakkelijker en goedko-
per is. Maar de kwaliteit laat nog veel te wensen 
over. Daarom is het voor ons ook zo belangrijk een 
goed internationaal programma te hebben. Daar-
mee wordt de lat hoger gelegd.’ Het niet-Griekse 
segment kent vooralsnog weinig verrassingen en 

opvallend veel IDFA-toppers als Stranded (Gonzalo 
Arión), Up the Yangtze! (Yung Chang), Surfwise 
(Doug Pray) en Mechanical Love (Phie Ambo).

Protesten
De woede bij de niet geselecteerde Griekse regis-
seurs had volgens hen te maken met het feit dat 
programmering op het festival voorwaarde is om 
mee te doen aan de nationale competitie om beste 
Griekse documentaire. ‘Maar de meeste films kun-
nen sowieso niet meedingen. Om mee te doen moet 
je film ook nog langer zijn dan zestig minuten en op 
35mm gedraaid zijn. Daar voldoen weinig inzendin-
gen aan. Alle 33 regisseurs die hebben laten weten 

10de Dhaka International Film Festival

Geldproblemen, censuur, gebrek aan informatie en veel onduidelijkheden maakten het tiende festival 
in Dhaka, Bangladesh, niet tot het feest dat de organisatie voor ogen stond. Het was een ramp. 
Peter van Bueren

Chaos en 
cultuurshocks

10de Thessaloniki Documentary Festival

 David Verbeek kreeg na 
Rotterdam ook in Siberië geen 
prijs voor zijn toch lofwaardige 

Shanghai Trance, maar dat 
gold voor meer beloftevolle 

regisseurs op een festival waar 
de jury de moderne cinema niet 

kon volgen.
Peter van Bueren

aan de competitie mee te doen, zijn ook geselec-
teerd. Bij het ministerie zijn ze naar aanleiding van 
de protesten wel bezig te zien of de wet veranderd 
kan worden.’
Euripides woorden over de kwaliteit van de Griekse 
documentaire worden gestaafd door het programma. 
Een steekproef levert voornamelijk lange, clichéma-
tige films op, die zich vooral richten op de geschiede-
nis van Griekenland. Zoals Troubled Years van Kyriaki 
Malama, dat 131 minuten gaat over de gedwongen 
terugkeer in de twintigste eeuw van in Turkije leven-
de Grieken. Exile Island, van Elias Giannakakis en Evi 
Karabatsou behandelde het voor buitenstaanders op 
zich interessante onderwerp van het heropvoedings-

eiland Makronissos, waar meer dan honderdduizend 
Grieken ‘gereformeerd’ werden. Ook in deze film te 
veel mensen met hetzelfde verhaal en te dik hout 
waarvan de planken worden gezaagd. Het vormexpe-
riment van Yannis Kalemis-Mavrogenis, Forbidden, 
waarin scènes van vrienden die aan tafel filosoferen 
over verboden zaken worden afgewisseld met associ-
atieve beelden van het onderwerp, leverde een even 
saai als onsamenhangend product op.

Bejaard
Wel heel geslaagd was Parvas van Gerassimos 
Rigas. Een mooi gefilmde documentaire waarin een 
bejaard echtpaar wordt gevolgd bij hun dagelijkse 

bezigheden in een piepklein, afgelegen dorpje op 
een Grieks eiland. De regisseur brengt de mensen 
en de hechte gemeenschap waarin ze leven liefdevol 
en met gevoel voor humor in beeld. En hoewel er 
nauwelijks iets in de film gebeurt lijken 78 minuten 
ineens helemaal niet lang.
Ondanks het krappe budget (het krijgt maar een 
fractie van het geld dat door het ministerie van cultuur 
aan wordt gegeven aan paradepaardje International 
Thessaloniki Film Festival, waaronder het resideert) 
is het documentairefestival een professioneel geor-
ganiseerd evenement. Directeur Dimitri Euripides 
moet nog maar even doorgaan, al was het alleen 
maar voor het welzijn van de Griekse documentaire.

Geen Grieks feestje

6de Spirit of Fire, Chanti-Mansiisk

         Geen oog voor 
moderne film

‘Het filmfestival in Thessaloniki vierde 
feest. Tien jaar documentaires in de 
tweede stad van Griekenland, tegen 

de stroom in. Het feestje dreigde 
verstoord te worden toen een horde 

Griekse documentairemakers zich in de 
media tegen directeur Dimitri Euripides 

keerden, omdat hij dit jaar niet alle 
Griekse documentaires automatisch 

programmeerde.
Nicole Santé

Men at Work

Shotgun Stories
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Le voyage du ballon rouge van Hou 
Hsiao-hsien, die momenteel in de 
bioscopen draait, is de eerste Franse 
film van de Taiwanese meester. 
Hou liet zich inspireren door de 
ontwapenende Franse jeugdfilm Le 
ballon rouge uit 1956. Die wordt nu 
uitgebracht door distributeur Cinéart, 
samen met Crin blanc (1953) van 
dezelfde regisseur, Albert Lamorisse 
(die overigens ook het bordspel Risk 
bedacht). Ook al duurt Le ballon 
rouge maar een half uur, toch won hij 
in 1956 de Oscar voor beste scenario 
en de Gouden Palm in Cannes, nadat 
Crin blanc in Cannes drie jaar eerder 
al de Grote Prijs voor beste korte film 
had gekregen.
Le ballon rouge is de schattige van de 
twee en roept een voortdurende glim-
lach op. In de film sluit een jongetje (de 
zoon van de regisseur) vriendschap 
met een felrode ballon, die met 
slechts zeer zelden zichtbaar visdraad 
achter hem aan blijft zweven. Ze spe-
len verstoppertje, worden achtervolgd 
door kwajongens en moeten het opne-

men tegen leraren en moeder thuis. 
Veel scènes zijn vooral visueel, met de 
onnatuurlijk fel rode ballon tegen de 
grijze, soms heiige achtergrond van 
Parijs. De film kiest voor het herken-
bare perspectief van het kind en 
omdat er nauwelijks in gesproken 
wordt, is de film ook geschikt voor 
jonge Nederlandse kinderen.
De zwart-witfilm Crin blanc vergt wat 
meer fluisterend vertaalwerk voor 
kinderen die nog geen ondertitels 
lezen. Het mooie jongetje dat hier de 
hoofdrol speelt is bovendien iets ouder 
en de vriendschap die hij sluit met een 
wilde schimmel moet worden bevoch-
ten: op een gegeven moment wordt hij 
door het paard een heel eind door 
water en modder over de grond 
gesleept. Deze beelden zijn spectacu-
lair, net als de achtervolgingen van de 
witte hengst door Franse cowboys.
Kees Driessen

Le ballon rouge Frankrijk 1956 regie, scenario 
en productie Albert Lamorisse camera Edmond 
Séchan montage Pierre Gillette geluid Pierre Vuil-

lemin muziek Maurice Leroux distributie Cinéart 
duur 34’ met Pascal Lamorisse, Georges Sellier, 
Vladimir Popov, Paul Perey

Crin blanc Frankrijk 1953 regie, scenario en pro-
ductie Albert Lamorisse camera Edmond Séchan 
montage Georges Alépée geluid Regine Artarit 
muziek Maurice Leroux distributie Cinéart duur 47’ 
met Alain Emery, Pierre Bestieux, Denys Colomb 
Daunant, Alain Colomb Daunant, Charles Fouhetty, 
Charles Guillaume, Pascal Lamorisse

It’s Hard to Be Nice Het is moeilijk 
om goed te zijn in Sarajevo. En daarom is het des te 
prijzenswaardiger om goed te zijn in Sarajevo. Dat 
is de boodschap van regisseur Srdjan Vuletic in It’s 
Hard to Be Nice, opvolger van het in 2004 met een 
Tiger Award bekroonde Summer in the Valley.
Vuletic maakte dit keer een komedie, over taxichauf-
feur Fudo, die zijn schrale inkomsten probeert aan 
te vullen met criminele activiteiten. Daarbij vormt hij 
geen uitzondering, volgens Vuletic. Criminaliteit is in 
Sarajevo alomtegenwoordig en bijna zo essentieel 
als ademhalen om te overleven. Hotelreceptionisten 
spelen informatie door over gasten, van wie de villa’s 
wegens vakantie of zakenreis leeg staan. Kofferbak-
ken zijn gevuld met merkkleding of apparaten die 
illegaal worden verkocht. Een tikje ongeloofwaardig 
is Fudo’s totale transformatie. In zijn nieuw gevon-
den goedheid, nodig om zijn relatie te redden, is hij 
volledig onbuigzaam. Maar overdrijven mag in een 
komedie.
Wel geloofwaardig is de manier waarop geweld een 
alledaags verschijnsel is in de door oorlog bescha-

digde Bosnische hoofdstad. Niet alleen op straat, 
ook tussen vrienden. Het ene moment geeft iemand 
je een mooi pak cadeau, het volgende moment slaat 
hij je gezicht tot moes. Deze contradictie is door 

Vuletic verpakt in Sejo, een vriend van Fudo die hem 
‘helpt’ met allerlei klusjes waar de taxichauffeur 
niets meer van wil weten. Emir Hadzihafizbegovic 
speelt de onberekenbare, dan weer sentimentele, 
dan weer meedogenloze Sejo met zo veel overtui-
ging en humor, dat hij de wat zwakker acterende 
Sasa Petrovic (Fudo) in de schaduw zet. It’s Hard to 
Be Nice is soms wat clichématig (het gedweeë 
groepje Japanse toeristen), maar vaker verrassend. 
Het laat je achter met het idee dat je meer inzicht 
hebt in het functioneren van een naoorlogse 
samenleving.
Nicole Santé

Tesko je biti fin Bosnië en Herzegovina/Duitsland/Verenigd Konink-
rijk/Servië/Montenegro/Slovenië 2007 regie en scenario Srdjan Vuletic 
camera Slobodan Trninic montage Andrija Zafranovic, Almir Kenovic 
geluid Nenad Vukadinovic muziek Sasa Losic, Srdjan Kurpjel pro-
duction design Goran Joksimovic productie Ademir Kenovic, Pierre 
Spengler, Michael Eckelt distributie Cinemien duur 102’ met Sasa 
Petrovic, Senad Basic, Emir Hadzihafizbegovic, Daria Lorenci, Jasna 
Zalica, Aleksandar Seksan, Nerman Mahmutovic, Damir I Danijal, 
Armis Masic

Happy-Go-Lucky Het compromis-
loze optimisme van hoofdpersoon Polly in Mike 
Leighs Happy-Go-Lucky doet sterk denken aan 
de onverwoestbare blijdschap waarmee weder-
geboren christenen hun boodschap aan de man 
proberen te brengen. Vanuit een gezonde dosis 
cynisme probeer je de deur nog met een klap 
dicht te smijten, maar de sprankelende Sally 
Hawkins heeft de voet van haar personage Polly 
er al stevig tussen gezet. En op dezelfde manier 
waarop acteur David Thewlis vijftien jaar gele-
den in Naked (1993) een zowel afstotelijke als 
intens fascinerende Johnny neerzette, zo tast 
Hawkins de grenzen van haar geloofwaardig-
heid af met een bij vlagen manische interpreta-
tie van een personage dat iedere tegenslag of 
vorm van chagrijn pareert met bovenmenselijk 
relativisme. Vijftien jaar liggen er tussen Naked 
en Happy-Go-Lucky. Behalve een diametraal 
andere toon, doen de films in extreemheid 
weinig voor elkaar onder. Als in een laborato-
riumopstelling onderzoekt Leigh in beide films 
hoe uitgesproken karakters vorm, weerstand 
en contrast krijgen. De eloquente en misogyne 
Johnny waart als een virus door het nachtelijke, 
post-Thatcheriaanse Londen, terwijl de lieve, 
naïeve en opgewekte onderwijzeres Polly kan-
sen ziet waar anderen al opgegeven hebben en 
haar leven beschouwt als een groot avontuur. 
Is Naked vooral een monoloog van destructieve 
kracht, met Happy-Go-Lucky lijkt Leigh een dia-
loog aan te willen gaan. 
In die dialoog is Polly, in al haar opgewekte 
monotonie, het klankbord voor een westerse 
samenleving die grote moeite heeft met enkele 
inmiddels bekende thema’s. Polly is verbonden 
aan een school waar de etniciteiten net zo talrijk 
zijn als de trekvogels die ze met haar leerlingen 
behandelt. Hier en daar probeert ze een kind vlot 
te trekken dat kopje onder dreigt te gaan in een 
disfunctionerend gezin en in een wonderlijke 
nachtelijke ontmoeting schenkt ze haar vertrou-

wen aan een zwerver die zijn grip op de werkelijk-
heid verloren heeft. De grootste frictie in de ver-
der van noemenswaardige conflicten gespeende 
plot, ontstaat tussen Polly en haar rij-instructeur 
Scott. In een hilarische reeks ontmoetingen 
meten zij hun krachten. De xenofobe, homofobe 
en zwaar neurotische Scott (een uitzinnige rol van 
Eddie Marsan) krijgt echter geen grip op Polly, die 
vooral heel hard moet lachen om Scotts voortdu-
rend herhaalde ‘Enraha’ (waarmee hij de achter-
uitkijkspiegel binnen aanduidt), die keer op keer 
op komt dagen met hooggehakte laarzen in 
plaats van deugdelijk schoeisel en die bovendien 
Scott iedere week het voordeel van de twijfel 
gunt, terwijl vanaf dag één duidelijk is dat Scott 
niet tegen zijn taak is opgewassen. 
In een film waarin de narratieve dwang minimaal 
is en het dagelijks leven eigenlijk betrekkelijk 

oninteressant, kan het niet anders of het perso-
nage is zelf onderdeel van de boodschap – of je 
nou wel of niet zwicht voor Polly’s ontwapenende 
lichtheid. Het feit dat Leigh met haar een perso-
nage creëert dat zo goed in staat is om achter-
docht en vooringenomenheid om te ruilen voor 
openheid en tolerantie kan opgevat worden als 
een pleidooi voor een liefdevoller en ongecom-
pliceerder manier van leven. En dat is in een tijd 
waarin vooral films tegen van alles gemaakt 
lijken te worden een verademing. 
Kim van der Werff

Verenigd Koninkrijk 2008 regie en scenario Mike Leigh camera 
Dick Pope montage Jim Clark geluid Nigel Stone muziek Gary 
Yershon production design Mark Tildesley productie Simon 
Channing-Williams distributie RCV duur 118’ met Sally Hawkins, 
Alexis Zegerman, Eddie Marsan, Sinead Matthews, Samuel Rou-
kin, Kate O’Flynn

El orfanato Er lijkt 
wel een Guillermo del Toro-
strominkje te zijn – nadat 
diens Pan’s Labyrinth (2006) al 
wereldwijd opviel (en Oscars 
won) met zijn combinatie van 
harde werkelijkheid en wrede, 
sprookjesachtige fantasie, 
beide gezien door de ogen van 
een kind, verschijnen nu The 
Fall (Tarsem Singh, 2006) en El 
orfanato (producent Del Toro) in 
de bioscopen, die beide aan die-
zelfde omschrijving voldoen.
Hoewel ook The Fall en Pan’s 
Labyrinth hun gruwelen en 
angsten kennen, is El orfanato 
meer een echte horrorfilm. Maar 
voor een horrorfilm is hij dan 
weer opvallend sprookjesachtig. 
‘Sprookjes’ in de traditionele 
betekenis van het woord: gruwe-
lijke levenslessen. Realistisch 
leed van de personages wordt op 
een ander niveau in hetzelfde 
verhaal vertaald in nachtmerrie-
achtige en bovennatuurlijke 
gebeurtenissen – opnieuw iets 
dat geldt voor alledrie de films.
Het verhaal van debuterend 
regisseur Bayona draait om een 
verlaten weeshuis, waarheen 
een jonge moeder, die er haar 
jeugd heeft doorgebracht, terug-
keert met haar man en zoontje 
om het in zijn oude functie te 
herstellen. Het weeshuis wordt 
voor haar al snel een spookhuis, 
waarbij heden en verleden, wer-
kelijkheid en fantasie, door 
elkaar gaan lopen. Het huis 
wordt effectief gebruikt. Mis-
schien wel te effectief: er blijven 
maar deuren dichtslaan. Zo 
zitten er wel meer schoonheids-
foutjes in de stijl, maar daar 
staan meerdere daadwerkelijk 
verontrustende scènes tegen-
over. Met een bijzondere bijrol 
voor Geraldine Chaplin als séan-
celeider. Bovendien wordt de 
plot zorgvuldig afgewikkeld, 
zowel dramatisch als psycholo-
gisch (wat juist bij horrorfilms 
nogal eens een probleem is), 
met een mooie, confronterende 
ontknoping.
Kees Driessen

Mexico/Spanje 2007 regie Juan Antonio 
Bayona scenario Sergio G. Sánchez camera 
Óscar Faura montage Elena Ruiz geluid 
Oriol Tarragó muziek Fernando Velázquez 
production design Josep Rosell productie 
Álvaro Augustín, Joaquín Padro, Mar Tar-
garona en Guillermo del Toro distributie 
A-Film duur 105’ met Belén Rueda, Fer-
nando Cayo, Roger Príncep, Mabel Rivera, 
Montserrat Carulla, Andrés Gertrúdix

La graine et le mulet De film speelt in 
de Franse havenstad Sete, waar de zestigjarige Algerijn 
Slimane Beiji op een werf werkt en te horen krijgt dat hij 
overbodig is. Het geld van zijn afvloeiingsregeling stopt 
hij in een afgeschreven schip, waarop hij een couscous-
restaurant wil beginnen. Samen met Rym, de bijdehante 
dochter van zijn nieuwe vriendin, gaat hij de verschillende 
instanties af om geld en goodwill los te peuteren voor zijn 
ambitieuze project. Hij slaagt daar maar half in en om 
iedereen te overtuigen besluit hij een groot festijn aan te 
richten voor eventuele geldschieters, toekomstige col-
lega’s en vergunningverstrekkers. Door de gezamenlijke 
inspanningen van de familie wordt het roestige schip 
omgetoverd in een mediterraan eetpaleis. Het verhaal 
van La graine et le mulet is klein, maar vertelt over grote 
thema’s als immigratieproblematiek, racisme en politiek, 
en over universele thema’s als liefde, loyaliteit en bedrog. 
Helaas is de film nogal onevenwichtig. De terloopse en 
impliciete manier waarop hij verhoudingen neerzet, in 
gesprekjes tijdens de bereiding van de maaltijd, veelzeg-
gende blikken of een onschuldig lijkende opmerking bij 
een begroeting, staan in contrast met eindeloos lange, 

ongemonteerde scènes, waarin de kijker met het gezicht 
in de boodschap wordt gedrukt.
De lange scènes, waarvan de relevantie vaak niet duide-
lijk wordt, verstoren het ritme van de film. Het effect is 
als van een plaat die blijft hangen in een groef. Zoals de 
scène waarin de dochter van Slimane haar dochtertje 
dwingt op een potje te zitten. Of de minutenlange hysteri-
sche uitbarsting van de Russische vrouw van Slimane’s 
overspelige zoon, wanneer ze voor de zoveelste maal is 
geconfronteerd met zijn dubbelleven. Haar razende hui-
len en herhaling van verwijten is overtuigend, maar ver-
liest gaandeweg aan kracht. 
Soms hebben de uitgesponnen scènes wel een functie. In 
de chaotische maaltijd aan de tafel van Saoud worden de 
verhoudingen tussen familieleden en aanhang duidelijk. 
Grapjes bedekken de pijnlijke realiteit van mislukte car-
rières en relaties. Gesprekjes krijgen de kans licht te ont-
sporen. Het gezamenlijke eten symboliseert de familie-
band, waaraan de leden zich laven voor ze hun confronta-
tie met de harde werkelijkheid aangaan.
Kechichi gebruikt voor zijn film veel niet-professionele 
acteurs. Dat draagt bij aan het realistische karakter en ze 
leveren zonder uitzondering goede prestaties. De show 
wordt gestolen door Hafsia Herzi, die met verve de 
streetwise maar tegelijk gevoelige Rym speelt. In de ter-
gende slotscène roept ze met haar bijna verboden sensu-
aliteit een schrijnend ongemak op bij zowel het publiek op 
de boot als het publiek in de zaal. Een ongemak waaraan 
de lengte van de scène ditmaal wel een zinvolle bijdrage 
levert. Nicole Santé

Frankrijk 2007 regie en scenario Abdellatif Kechiche camera Lubomir Bakchev 
montage Ghalia Lacroix geluid Nicolas Waschkowski muziek Sasa Losic, Srdjan 
Kurpjel production design Benoît Barouh productie Jérôme Seydoux, Claude 
Berri distributie Pathé Distribution duur 151’ met Habib Boufares, Hafsia Herzi, 
Farida Benkhetache, Farida Benkhetache, Abdelhamid Aktouche

Le ballon rouge/Crin blanc
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De titel belooft meer dan dit boek waarmaakt. 
Het is nogal ambitieus om in 125 pagina’s uit de 
doeken te willen doen hoe beeldende kunst, 
cinema en literatuur verhalen vertellen in het 
digitale tijdperk. Het vijftal auteurs, versterkt 
door uitgever Danièle Rivière, die zich in twee 
hoofdstukken uitgebreid laat interviewen, loopt 
vast op pretentieuze terminologie, onzinnige uit-
wijdingen en gebrek aan een heldere, overkoe-
pelende structuur.
Terwijl het uitgangspunt zo veelbelovend is: dui-
den in welke opzichten narratieve structuren 
aan het veranderen zijn, en waarom. Voor het 
vermoeden dat ze dat doen, bestaat alle reden. 
De opkomst van het internet met haar hypertek-
stuele karakter en sterke verruiming van inter-
actieve mogelijkheden stelt de lineaire, gesloten 
verhaalstructuur ter discussie. Niet langer hoeft 
de gebruiker als een passieve recipiënt achter-
over te leunen, zoals dat in de bioscoop gewoon 
is. In veel hyperfictie kiest hij zelf de wending die 
het verhaal moet nemen.

Van de hak op de tak
Jammer genoeg komen deze ontwikkelingen pas 
in de laatste drie hoofdstukken enigszins aan bod. 
Eerst nog moet de lezer zich door een bijna veer-
tig pagina’s tellende, van de hak op de tak sprin-
gende beschouwing heen worstelen, waarin 
Rivière uiteindelijk alleen zijn kunstopvattingen 
ventileert. Hij kent zijn klassieken op kunstfiloso-
fisch gebied – Kant, Benjamin, Ricoeur, Baudril-
lard – maar na de eerste vijf pagina’s verliezen hij 
en interviewer Claude Romano de focus op nar-
ratie uit het oog, om er aan het slot nog heel even 
op terug te komen. Helaas verzandt hun discus-
sie over de toenemende interactiviteit die beel-
dend kunstenaars bieden – de ‘spectator’ veran-
dert langzaam in een ‘spect-actor’ – in langs 
elkaar heen praten.
Daarnaast is ter introductie een theoretiserend 
hoofdstuk van René Audet, waarin heel degelijk 
de belangrijkste theorieën over narratie, hoofd-
zakelijk afkomstig uit de literatuurwetenschap, 
de revue passeren. Zo geven narratieve teksten 
acties van subjecten weer (Aristoteles) en 
bestaan ze uit drie niveaus (Genette): het verhaal, 

ofwel de gebeurtenissen die gerepresenteerd 
worden, het narratief, dat is de tekst zelf, en nar-
ratie, het schrijven van het narratief. Op basis van 
de literatuur onderscheidt Audet vervolgens vijf 
fundamentele kenmerken van narratieven: 
acties, personages, een verteller, teleologie  (toe-
vallige gebeurtenissen worden onderdeel van 
een systeem waarin ze functioneel met elkaar 
samenhangen) en temporaliteit (de tijd wordt op 
een bepaalde manier weergegeven).
Vervolgens gaat hij terug tot wat volgens hem de 
kern is van narrativiteit: de gebeurtenis, een ver-
andering van de ene in de andere staat, die ten 
grondslag ligt aan ieder verhaal. Een open deur 
die eerder werd ingetrapt – onder anderen door 
Aristoteles en Genette. Ergerlijker echter is dat 
Audet geen moment duidelijk maakt waarom 
een focus op dit principe verhelderend werkt 
voor het begrip van hedendaagse trends in nar-
ratie. Mij lijkt het evengoed toepasbaar op, zeg, 
de Odyssee als op de hypertekstroman After-
noon van Michael Joyce. Een antwoord blijft ook 
in het vervolg achterwege, omdat Audets colle-
ga-auteurs niets met de term doen.

Narratie in film
Zij richten zich vooral op de relatie tussen narra-
tie en ‘spel’: niet alleen is de toeschouwer speler 
geworden door meer interactiviteit, ook spelen 
makers met de oude verhaalwetten. Zo zet de 
hedendaagse cinema volgens Carl Therrien op 
agressieve wijze het principe van concordance 
(Ricoeur, Time and Narrative) overboord. Niet 
langer hoeven verhalen coherent te zijn, in de zin 
van temporele ordening en causale verbanden. 
Net als in videogames benadrukken makers 
steeds vaker het mogelijke in plaats van het 
noodzakelijke – met Lola Rennt (1998), waarin 
Tom Tykwer drie versies van hetzelfde verhaal 
laat zien, als duidelijk voorbeeld.
Verhelderend in dit opzicht is de analyse van 
Elephant (2003). Veel is geschreven over Gus Van 
Sants spel met oorzaken voor de Columbine-
moorden, waarin hij videogames, indertijd door 

de massamedia als oorzaak gezien, slechts als 
een van de mogelijkheden opvoert. Zo laat hij 
zien dat geen verklaring toereikend is om de dis-
harmonische werkelijkheid te vangen. Een eye 
opener voor mij was Therriens stelling dat de 
tracking shots waarin de protagonisten door de 
schoolgangen worden gevolgd, een regelrechte 
verwijzing zijn naar de beeldtaal van video-
games. Waarmee Van Sant een vette streep zet 
onder zijn kritiek op de massamedia.
Een andere cinematografische verteltechniek 
laat zich niet vergelijken met de videogame, 
maar met de database. Hier neemt een paradig-
matische ordening het over van een syntagmati-
sche. Therrien noemt als voorbeeld Peter 
Greenaway, die met The Tulse Luper Suitcases 
(2003-2004) niet uit is op het vertellen van een 
lineair verhaal, waarin de gebeurtenissen een 
horizontale sequentie vormen, maar juist kiest 
voor een verticale, encyclopedische structuur, 
waarin steeds een andere van de 92 koffers van 
Luper het startpunt vormt. Of neem Time Code 
(2000) van Mike Figgis, waarin het scherm is 
opgedeeld in vier frames waarin vier parallel 
lopende verhalen worden verteld. Het draait, 
met andere woorden, niet om de vraag ‘en dan’, 
maar om ‘of anders’.

Spel met de waarheid
De bioscoopfilm biedt, anders dan beeldende 
kunst, (nog) geen echte interactiviteit, wel vra-
gen al deze technieken om een actievere hou-
ding van de kijker. Dat geldt zeker voor de twijfel 
die filmmakers zaaien rondom het waarheidsge-
halte van wat ze laten zien. The Sixth Sense 
(1999) zet met een verrassend einde het hele plot 
in een ander perspectief. Waar evenwel M. Night 
Shyamalan, net als Christopher Nolan in 
Memento (2001), nog de sleutel aanreikt om het 
mysterie te ontrafelen, en daarmee een samen-
hangend plot creëert, weigert David Lynch zijn 
verhaal passend en sluitend te maken. Het slot 
van Mulholland Drive (2001), dat het begin spie-
gelt, geeft weliswaar die suggestie, maar moet 
in deze context als niets meer dan een ludiek 
spel met de kijker worden gezien. Lynch maakt 
zijn plot zo echt discordant.
De filmliefhebber heeft geluk, want Therriens 
hoofdstuk over cinema is veruit het interes-
santst. Verder is dit boek een teleurstelling. Over 
nieuwe narratieve vormen is eerder geschreven 
– zie het werk van literatuurwetenschapper 
Marie-Laure Ryan en pioniers van de hyperteks-
theorie George Landow en Stuart Moulthrop – 
en ook beter. Tot verfrissende of vernieuwende 
gezichtspunten komen Audet, Romano, Dreyfus, 
Marchal en Rivière slechts mondjesmaat.
Niels Bakker

René Audet, Claude Romano, Laurence Dreyfus, Carl Therrien, 
Hugues Marchal (2007). Narrativity. How Visual Arts, Cinema 
and Literature are telling the world today. Parijs: Disvoir. ISBN 
2-914-563-30-2.

Verhalen vertellen in een digitale tijd

Door Kees Driessen

@ De geboorte verzoop wat in de 
festivalhectiek, maar op het afgelo-
pen International Film Festival 
Rotterdam presenteerde de Film-
bank hun nieuwe online kanaal 
FilmbankTV. Elke maand een nieuw 
programma (zonder reclames of 
logo’s, meldt de site trots) van  
‘eigenaardige, mooie of verwarren-
de’ experimentele films. Het pro-
gramma duurt een uur en de inter-
face is aangenaam eenvoudig. Elk 
onderdeel van het programma kan 
apart worden bekeken, vergezeld 
van informatie over het filmpje, de 
maker en diens filmografie. De 
Filmbank kwijt zich zo van zijn taak 

om dit experimentele materiaal voor 
een zo groot mogelijk publiek te 
ontsluiten.
Filmbanktv.nl, ook via Cinema.nl

@ Te leuk! Maak je eigen Hollywood 
Sign, met je eigen woorden. Je hoeft 
het op deze site alleen maar in te 
tikken en het plaatje wordt voor je 
gemaakt. Dat nog niemand dat 
eerder bedacht heeft!
www.glassgiant.com/hollywood_
sign 

Onlijntjes

Vijfwerf animatie
Van het grensverleggende, beeldscho-
ne beeldverhaal Little Nemo in Slum-
berland (Winsor McCay, 1905-1913) 
werd in 1989 een zielloze tekenfilm 
uitgebracht (Little Nemo: Adventures 
in Slumberland, Masami Hata en Willi-
am T. Hurtz). En dat ondanks de 
betrokkenheid, op enig moment, van 
mensen als de Japanse anime-groot-
heid Hayao Miyazaki (Spirited Away, 
2001), George Lucas, Brad Bird (The 
Incredibles, 2004) en de Franse strip-
meester Jean Giraud (alias Moebius). 
Maar kijk eens naar deze nooit gebruik-
te ‘test’ voor de film, gemaakt door de 
Japanse animator Yoshifumi Kondo, 
die in z’n eentje mooier is dan het hele 
officiële resultaat bij elkaar. Adembe-
nemend (via Cartoonbrew.com).
www.youtube.com, zoek op ‘Little 
Nemo test film’

Nog een animatiefilmpje, omdat ik het 
niet kan laten: een vergelijking van de 
bewegingen van de (mij onbekende) 
acteurs die zich hebben geleend voor 
de motion-capture van de heerlijke 
animatiefilm Horton Hears a Who 
(Jimmy Hayward en Steve Martino, 
2008) naast de resulterende animatie-
scènes.
www.4shared.com/file/41231103/
59d80008/ComparisonReelHD.html

Een dertienjarig YouTube-animatieta-
lent met bovenal een merkwaardig 
krijsend stemgebruik, dat is Randy 
Peters, die de avonturen van Octocat 
(half octopus, half kat) online zet. Het 
is zo goed, dat de verdenking groeit 
dat hier een volwassene de kinderte-
kenstijl naar zijn hand zet. Maar dan 
nog zou het goed zijn.
www.youtube.com, zoek op ‘Octocat 
Adventure 1’

Codehunters is geregisseerd door Ben 
Hibon van het Engelse BlinkInk voor 
MTV Asia. In 2006 alweer, maar ik 
vond het nu pas; een mooie aanleiding 
om er toch over te schrijven is  het 
gerucht dat een live-action versie in de 
maak is, te regisseren door Hibon zelf. 
Het origineel is een indrukwekkende 
vorm van computeranimatie, met 
sterke schaduwen en oppervlakte-
structuren. Zoals Hibon zei tegen CG 
Society: ‘Het belangrijkste visuele idee 
voor deze film was om de computer-
graphics reliëf en warmte te geven, 
zoals een inkttekening op papier.’ Het 
verhaal stamt uit het post-apocalypti-
sche Mad Max-idioom, met bleke, 
zanderige kleuren en goeie actiescè-
nes rond spinachtige springmonsters.
www.codehunters.tv

Acht geweldige en geestige Cup-O-
Noodle-reclamefilmpjes, met dinosau-
russen en mammoeten, gemaakt door 
Kim Blancette in een stop-motion stijl 
die sterk doet denken aan het werk van 
Ray Harryhausen. Webmaster Mike 
Brent heeft op zijn site ook voorbeelden 
gezet van andere stop-motion animatie 
die hij bewondert, waaronder (onder 
veel meer) indrukwekkende stop-
motiontests door Phil Tippett voor 
scènes uit Jurassic Park (Steven Spiel-
berg, 1993), die later toch in compu-
teranimatie gemaakt zouden worden.
www.darkstrider.net/Theater/ 
Noodle1.html

Codehunters

Narrativity. How Visual Arts, Cinema and Literature are telling the world today

De kunst van het verhalen vertellen in 
beeldende kunst, cinema en literatuur 
is een wetenschap waarover vele den-
kers zich het hoofd hebben gebroken. 
De komst van de digitale media, zoals 
games en internet, heeft gezorgd voor 

nieuwe narratieve principes. Schrijvers 
René Audet, Claude Romano, Laurence 
Dreyfus, Carl Therrien en Hugues Mar-
chal willen in hun boek Narrativity. How 

Visual Arts, Cinema and Literature are 
telling the world today uitleggen welke. 

Dat is ze maar heel matig gelukt.
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Er was eens, lang geleden, een programma op het International Film 
Festival Rotterdam getiteld ‘Forget the Film, Watch the Titles’. Het 
omvatte louter bijzondere titelsequenties, bij elkaar gezocht door Femke 
Wolting. Op de website van Submarine, het multimediale productiebe-
drijf waarvan Wolting directeur is, groeit de collectie titelsequenties 
sindsdien publiekelijk door. De collectie is onderverdeeld in vier catego-
rieën: animatie, motion graphics, mixed media en 3D (te weten: compu-
teranimatie).
Titelsequenties – en trouwens ook sommige ‘aftitelingssequenties’ – 
vormen bijna een microfilmgenre, een eigen subgenre. Een toegepast, 
ingebed takje van de filmindustrie, waar juist het artistieke en eigenzin-
nige slag animator of designer gedijt.
Die gedachte dringt zich tenminste op tijdens het grasduinen door Sub-
marine’s collectie. Maar wellicht schept ‘Forget the Film, Watch the Tit-
les’ een beetje een vertekend beeld – hier zijn immers de pronkstukken, 
de parels onder de titelsequenties te zien. Ontelbare films worden niet 
ingeleid door zo’n verleidelijke entree, maar door sobere namen, 
geplaatst op een effen ondergrond of meer of minder subtiel ingemet-
seld tussen de beelden van de eerste filmscène.
Het is verleidelijk deze collectie aan te grijpen om losjes te filosoferen 
over het wezen van de titelsequentie. Zou het genre bijvoorbeeld geboren 

kunnen zijn bij wijze van schaamlap, om al die naakte, weinig tot de ver-
beelding sprekende namen van makers en betrokkenen op de titelrol 
aantrekkelijk te verpakken? Voor de gemiddelde kijker zal de lijst namen 
bij de film die ze willen zien saaie, verplichte kost vooraf vormen. Maar 
door die colofoninformatie alvast te omhullen in de sfeer van het erop-
volgende verhaal kan het publiek de film inzinken in een verwachtings-
volle, in plaats van een ongeduldige stemming.
Hoe het ook zit, de titelsequentie ontpopt zich in veel gevallen tot het 
feest van de letters. Tenminste, voor de kijker. De letters zelf moeten 
hard werken. Ze worden weggeschoten door revolvers, ze dansen, schui-
ven, vallen en springen door het beeld. Ze spoelen weg, spatten uiteen en 
worden verpletterd. Ze worden verstopt in straatnaambordjes, tatoea-
ges, rookwalmen, graffiti, riemgespen, T-shirtopdrukken, bestelbusbe-
lettering, sigarettenpakjes... Ze worden gedresseerd als circushondjes. 
Je zou bijna medelijden met ze krijgen, maar als je ze in actie ziet blijkt 
dat ze er baat bij hebben. Ze vangen de aandacht, worden gelezen, 
gezocht en gevolgd tot ze uit beeld zijn. In menige titelsequentie krijgt het 
woord een hoofdrol en het blijkt die uitstekend te kunnen dragen.
Richtje Reinsma

Forget the Film, Watch the Titles is te vinden op www.submarinechannel.com/titlesequences

In het begin 
       is het woord
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Wat doense toch?
Aflevering 5 en 6 uit de dvd-reeks Mr. Horror Pre-
sents, onder redactie van voormalig Amsterdam 
Fantastic Film Festival-directeur Jan Doense, zijn 
verfilmingen van korte verhalen van H.P. Lovecraft 
met Jeffrey Combs in de hoofdrol. De eerste, Lurking 
Fear, is vermakelijk op vet B-niveau. De tweede is 
geregisseerd door Stuart Gordon – en dan heb je het-
zelfde team te pakken dat verantwoordelijk was voor 
het hilarische Re-Animator (1985). Castle Freak was 
dan ook de beste film uit de Mr. Horror-serie tot dan 
toe. Gordon filmt soepel, bouwt op naar schrikmo-
menten en doseert de puzzelstukjes van zijn scena-
rio geduldig. Hij besloot echter dit keer de humor 
weg te laten, wat de combinatie van bloederig geweld 
en seks bepaald minder prettig maakt. Met een mee-
lijwekkend monster en een blind meisje stapt de film 
zelfbewust in de Frankenstein-traditie; de zelden 
geziene full body make-up van het naakte gedrocht is 
indrukwekkend.
Ik schrijf ‘was’ de beste film uit de reeks, omdat 
nummer 7 die fakkel overneemt. Het Noorse Dark 

Woods is de eerste Mr. Horror-release die eng is. Dit 
keer geen humor, geen merkwaardige monsters en 
geen over-the-top scènes. Er wordt realistisch geac-
teerd en er zijn mooie, uitgebleekte beelden van het 
bos waarin de hoofdpersonen, een groep televisie-
makers, zich terugtrekken als voorbereiding op een 
nieuwe reality-survival-serie. De horror is groten-
deels psychologisch en komt voort uit raadselachtige 
gebeurtenissen (een lege tent die door twee deelne-

mers wordt aangetroffen in het bos en waarvan ze 
een beetje een zootje maken, is kort daarna weer 
netjes op orde – en nog steeds leeg) en half uitge-
sproken spanningen tussen de teamleden. Helaas 
heeft de film tegen het einde toenemend geforceerde 
plotwendingen nodig om het verhaal rond te krijgen. 
De op de dvd opgenomen, woordenloze kortfilm 
Stopp (2001) getuigt reeds van het talent van de regis-
seur om met eenvoudige middelen een realistisch 
lugubere sfeer op te roepen.
Dat geldt ook voor nummer 8, het Zweedse The 
Unknown, dat eveneens een groepje afzondert in een 
dreigend bos en in reportageachtige stijl met ondui-
delijke gruwelen confronteert. De plotontwikkelin-
gen worden de kijker een beetje voorgekauwd, maar 
vooral de geloofwaardige onderlinge ruzies houden 
de spanning goed vast. De angst komt bij Mr. Horror 
uit het Noorden.

Lurking Fear 1994 regie Charles Band Castle Freak 1995 regie Stuart 
Gordon Dark Woods/Villmark 2003 regie Pål Øie The Unknown/Det 
okända. 2000 regie Michael Hjorth distributie Living Colour Enter-
tainment (Mr Horror presents)
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Deliria is een elegante (en 
bloederige) eersteling van 
Dellamorte dellamore-regis-
seur Soavi, die zonder enige 
poging tot whodunnit (de tot 
moorddadige waanzin verval-
len acteur wordt als zodanig 
geïntroduceerd) een afwisse-
lend repertoire aan gestileer-
de shots weet te destilleren 
uit de eenvoudige locatie, een 
loods waarin een amateuris-
tisch toneelgezelschap een 
musical met fijne eighties-
muziek instudeert over – 
jawel – een seriemoordenaar. 
De metagrapjes zijn aardig 
(de regisseur heeft niet door 
dat hij ‘Vermoord haar!’ staat 
te roepen tegen de echte 
moordenaar) en lijken zelfs 
hun tijd vooruit – aangezien 
zulk zelfbewust en humorvol 
reflecteren op het genre vaak 
wordt herleid tot Wes Cra-
vens Scream (1996). 
Italië 1987 regie Michele Soavi distri-
butie De Filmfreak (Donut Films)

Afro Samuraï is een Japanse 
anime in een minder voorko-
mende stijl: de personages 
zijn peziger, knokiger, 
gespierder en hariger dan de 
bekende gladde en grootogi-
ge figuurtjes. De televisiese-
rie heeft een verhaal van 
Pokémon-niveau, waarbij 

onze held een eindeloze 
reeks tegenstanders bloede-
rig in mootjes hakt om 
‘hoofdband nummer één’ te 
verwerven. Die gevechten 
zien er vaak spectaculair 
goed uit, heftig en flitsend, 
met een effectief soundde-
sign, een zeer beweeglijke 
camera en gedetailleerde 
aandacht voor zaken als 
wapperende kleding en uit-
geblazen sigarettenrook. Dat 
Samuel L. Jackson zijn stem 
leende aan de hoofdpersoon 
verandert niets ten goede of 
ten slechte. 
Japan 2007 regie Fuminori Kizaki dis-
tributie De Filmfreak (Dybex)

Cannibal the Musical is leuk 
om te zien, omdat de film 
getuigt van het jonge enthou-
siasme en doorzettingsver-
mogen van begin-twintigers 
Trey Parker (regisseur, sce-
narist en hoofdrolspeler) en 

Matt Stone (acteur), die later 
wereldberoemd werden met 
South Park (sinds 1997). De 
jonge honden mochten hun ei 
leggen bij B-filmproductie-
maatschappij Troma, die blij 
zal zijn geweest met enkele 
bloederige scènes. Helaas 
valt er van begin tot einde 
niets te lachen, maar dat zou 
later helemaal goed komen. 
Verenigde Staten 1993 (uitgebracht in 
1996) regie Trey Parker distributie De 
Filmfreak (Donut Films)

Black Sheep is een geweldi-
ge en uitzinnige Nieuw-Zee-
landse splatter-komedie in 
de traditie van Peter Jack-
sons Braindead (1992) en 
overigens ook gemaakt met 
leden van zijn crews (voor 
The Lord of the Rings, 2001-
03, en King Kong, 2005), zijn 
postproductiefaciliteiten en 
zijn special-effectsbedrijf 
WETA. Het resultaat is 
onweerstaanbaar voor de 
liefhebbers van dit onderbe-
deelde genre, maar de dub-
bel-dvd-release biedt weinig 
meer dan promotie-extra’s. 
Nieuw-Zeeland 2006 regie Jonathan 
King distributie Dutch Filmworks

The Mad is ook een splatter-
komedie. Wat nou onderbe-
deeld? Billy Zane speelt zijn 

hoofdrol met gepaste non-
chalance, zodat het mogelijk 
enge al snel wegvalt ten gun-
ste van grapjes, die vaak de 
verwachtingen uit het genre 
op de hak nemen. De titel 
verwijst naar het gothicband-
je waarin dokter Zane ooit 
drumde (wat het geestig 
slechte titelnummer ver-
klaart) en naar de zombie-
achtige effecten van het eten 
van gekkekoeienvlees. 
Canada/Verenigde Staten 2007 regie 
John Kalangis distributie Bridge Pictu-
res (filmsfromhell.com)

Retard-O-Tron II is net als 
deel I (zie Skrien 6, 2006) een 
goed overzicht van viral 
videos. Veel is afkomstig van 
internet, maar we zien ook de 
‘klassieke’ gelekte VHS-brief 
waarop een blije blote fan 
gitarist Steve Vai probeert te 
verleiden met pussy farts. 
Het aantal skateboard- en 
fietsongelukken is dit keer 
aanzienlijk teruggebracht, 
vooral ten gunste van (soms 
nauwelijks verrassende) 
pornoscènes. Braaksel en 
poep ontbreken niet, terwijl 
David Hasselhoffs positie als 
über-viral is overgenomen 
door de prettig ergerlijke 
Vanilla Ice. Want naast seks 
en geweld is popcultuur-

kitsch het vaste derde ele-
ment van de viral scene. Het 
is prima dat de dvd twee 
melige commentaartracks 
heeft (waarvan eentje als 
ondertitel), maar de neiging 
van de makers om ook in 
beeld met teksten, snelle 
montages en plaatjes de 
filmpjes te becommentarië-
ren werken meestal ave-
rechts. Alsof iemand bij een 

merkwaardig, obscuur film-
pje er nog eens naar wijst en 
zegt: ‘Gek hè?’ Enkele hoog-
tepunten: de rukmachine, de 
stoere nachtelijke graffiti-
spuiters op de zijkant van de 
brug, de Nokia uit de aars, 
het over-the-top fragment uit 
het Indonesische Lady Termi-
nator (H. Tjut Djalil, 1988) en 
de reeds wwwereldberoem-
de niesende babypanda. 
Nederland 2008 samenstelling Roe-
lewapper en ZXQL3000 te bestellen/
downloaden via zxql3000.net/mixtape

Kurz Kult

Op 4 maart jongstleden overleed Leonard 
Rosenman. Zijn laatst uitgebrachte soundtrack 
schreef hij voor Jurij (Stefano Gabrini, 2001), een 
Italiaanse film die zelden is vertoond. Voordat 
deze titel uitkwam, was het al een tijdje geleden 
dat Rosenman echt van zich liet horen. In de 
jaren negentig was er zijn score voor RoboCop 2 
(Irvin Kershner, 1990); daarvoor zorgden relea-
ses van Star Trek IV: The Voyage Home (Leonard 
Nimoy, 1986) en The Lord of the Rings (Ralph 
Bakshi, 1978) voor verwarring en verdeeldheid 
bij filmmuziekfanaten. Weinig liefhebbers liepen 
warm voor de cerebrale muziek van Rosenman, 
maar sommigen bewonderden de complexiteit. 
In de jaren zeventig ontving Rosenman in opeen-
volgende jaren een Academy Award voor zijn 
adaptaties voor Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 
1975) en Bound for Glory (Hal Ashby, 1976). Dat 
waren geen onbelangrijke films, waarvoor hij 
bovendien verdienstelijke bewerkingen maakte. 
Maar de echte bijdrage van Rosenman aan de 
filmkunst moet gezocht worden in een eerder 
tijdperk. 

Pianoleerling
Toen Rosenman in de jaren vijftig een beginnen-
de componist was in New York, knoopte hij de 

eindjes aan elkaar door pianoles te geven. Een 
van zijn leerlingen was James Dean; en toen die 
voor zijn eerste hoofdrol in een film werd 
gevraagd, suggereerde hij tegenover zijn regis-
seur Elia Kazan dat zijn leraar en vriend Rosen-
man geknipt zou zijn om de muziek te schrijven 
voor East of Eden (1955).
Eerder al had Kazan gezorgd dat Alex North een 
kans kreeg als filmcomponist (A Streetcar 
Named Desire, 1951 en Viva Zapata!, 1952) met 
Amerikaanse en Mexicaanse klanken. Daarna 
haalde hij Leonard Bernstein over om toch een 
keer muziek te schrijven voor een film, wat 
resulteerde in diens soundtrack voor On the 
Waterfront (1954). Kortom: Kazan was iemand 
die bereid was om te luisteren naar wat er aan 

de hand was buiten de filmstudio’s. Rosenman 
had gestudeerd bij Ernst Bloch en Arnold 
Schoenberg en had, toen hij kennismaakte met 
Kazan, net enige naam gemaakt als modern 
componist. 
East of Eden was een verfilming van een roman 
van John Steinbeck, handelend tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, en daar was Americana gewenst. 
Rosenman kreeg van Kazan ruim gelegenheid 
om het vak te leren. Hij combineerde een mooi 
thema, dat aan vroeger deed denken, met wat 
moderne invloeden. Rebel Without a Cause 
(Nicholas Ray, 1955) was de volgende James 
Dean-film, een film die het imago van James 
Dean als gevoelige tiener in een mooi, rood jasje 
zou bepalen. Ook voor deze film, die handelt over 
een eigentijds generatieconflict, mocht Rosen-
man de muziek schrijven. Die muziek is al heel 
wat verontrustender: nog wel met thema’s, 
maar niets wat makkelijk valt mee te neuriën. 

Baanbrekend
Een echt baanbrekende score schreef Rosen-
man tussen deze twee Dean-films in. Producent 
John Houseman had East of Eden gezien en was 
zo ingenomen met de muziek, dat hij Rosenman 
vroeg voor zijn film The Cobweb (Vincente Min-

nelli, 1955). Het was een productie voor MGM, op 
dat moment de grootste studio, met een geves-
tigde topregisseur en met sterren als Richard 
Widmark, Lauren Bacall, Charles Boyer, Gloria 
Grahame, Lilian Gish. De film gaat over een psy-
chiatrische inrichting, waar de stafleden onder-
ling en met de patiënten ruziën over nieuwe 
gordijnen als nieuwe therapie. Rosenman 
schreef een score waarin hij als eerste in Holly-
wood volledig gebruikmaakte van dodecafonie, 
de twaalftoonstechniek. In dodecafonie zijn alle 
twaalf noten even belangrijk, en moeten ze even-
veel voorkomen. Het is zeer verstandelijk en 
abstract, zoals alle muziek eigenlijk is, maar het 
spreekt het gevoel niet aan. Het paste bij deze 
film, waar de grens tussen patiënt en dokter 

vervaagt. Dodecafonie was weliswaar in de mode 
in de concertzalen van de jaren vijftig, maar het 
was zeker niet de norm voor filmmuziek.
MGM bracht toentertijd de score uit op lp, 
gecombineerd met een andere score van Rosen-
man: die van Edge of the City (Martin Ritt, 1957). 
Daarin speelt John Cassavetes een deserteur, 
die werk vindt als arbeider op een spoorwegem-
placement en langzaam weer mens wordt door 
vriendschap te sluiten met een sympathieke 
voorman, gespeeld door Sidney Poitier. Opnieuw 
een opmerkelijke film; en de harde, scherpe, 
eigentijdse klanken van Rosenman zijn voor dit 
drama zeer toepasselijk. De cd-uitgave combi-
neert deze twee films opnieuw. Van Edge of the 
City is alleen nog de lp-muziek over, van The 
Cobweb kon de volledige score gepresenteerd 
worden.

Voltreffer
Dertig jaar was Rosenman nog maar, en hij had 
al filmmuziekgeschiedenis geschreven. Even  
leek het of alles mogelijk was, maar dat bleek 
toch tegen te vallen. Niet elke producent of 
regisseur was zo intelligent als Houseman of 
Kazan; en tegelijkertijd werd hij in de concert-
zaal door de daar verzamelde snobs zo veel 
mogelijk genegeerd, omdat hij voor de film com-
poneerde. Af en toe had hij toch nog een voltref-
fer. Zoals zijn soundtrack voor de zeer onder-
houdende Fantastic Voyage (Richard Fleischer, 
1966), waarin een team wetenschappers ver-
kleind wordt om in een onderzeeër in de bloed-
baan van een VIP gespoten te worden, zodat ze 
een operatie kunnen uitvoeren. Rosenman 
besloot om geen muziek te gebruiken tot de 
verkleining en de reis in het lichaam zouden 
beginnen. Om vervolgens de wondere wereld 
van de rode en witte bloedlichaampjes te bena-
drukken, is de muziek hoofdzakelijk atonaal. 
Ook hier geldt – net als in de meeste scores van 
Rosenman – dat het iets toevoegt aan het dra-
ma; de muziek is een verrijking van de film. Los 
van de film raakt de muziek van Rosenman zel-
den het hart, en ook voor het hoofd blijkt het vaak 
genoeg een opgave om het allemaal te volgen.
Piet van de Merwe

Dimitri Tiomkin; Leonard Rosenman - Original Filmmusik James 
Dean (1994) (53:10) Tsunami TSU 0201.
Leonard Rosenman - The Cobweb / Edge of the City (2003) (51:08) 
Film Score Monthly FSM Vol. 6 No. 14.
Leonard Rosenman - Fantastic Voyage (1998) (47:21) Film Score 
Monthly FSM Vol. 1 No. 3.

Door Kees Driessen

Rosenman bracht dodecafonie 
 in Hollywood

De componist Leonard Rosenman, die begin dit jaar overleed, riep met zijn complexe muziek 
verdeelde reacties op. Hij begon zijn carrière in Hollywood met de soundtrack voor een film 

waarin zijn pianoleerling de hoofdrol speelde: East of Eden. In de jaren vijftig schreef hij 
geschiedenis met de introductie van de twaalftoonstechniek in zijn filmscores. 

Leonard Rosenman

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.



Summer Palace Met 
Summer Palace toont Lou Ye eens 
te meer aan dat hij een van de meest 
relevante Chinese filmmakers van 
zijn tijd is. Hij werkt buiten de offi-
ciële studio’s om en weigert zich te 
conformeren aan de normen van de 
Chinese filmcensuur. De autoriteiten, 
niet gediend van zijn maatschappij-
kritische observaties, reageren voor-
spelbaar: zijn films worden verboden 
en al meer dan eens heeft de regis-
seur een beroepsverbod gekregen, 
meest recentelijk nog voor de duur 
van vijf jaar. De officiële reden voor 
deze sanctie is dat Summer Palace 
technisch onvolmaakt zou zijn, een 
oordeel dat eerder ook zijn interna-
tionale doorbraakfilm Suzhou River 
(2004) ten deel viel. De echte reden 
is natuurlijk dat Lou Ye zijn gepassi-
oneerde liefdesgeschiedenis situeert 
op de campus van een universiteit in 
Beijing in het voorjaar van 1989. Het 
is de tijd van de massale protesten 
van arbeiders, studenten en intellec-
tuelen op het Tiananmenplein. Ook 
de onverbloemde seksscènes – voor 
het eerst is er sprake van full frontal 
nudity in een Chinese film – zullen bij 

het besluit een rol hebben gespeeld.
De gebeurtenissen op het plein zijn 
het decor waartegen zich het univer-
sele verhaal afspeelt van die allesver-
zengende eerste grote liefde. De 
opwinding van de liefde gaat hand in 
hand met de opwinding over wat zich 
op het plein afspeelt. De kater die 
volgt, zowel over de bloedige onder-
drukking van de opstand, als over de 
slangenkuil die de liefde blijkt te zijn, 
is immens. Laurens van Laake
China/Frankrijk 2006 regie Lou Ye distributie 
Homescreen

Cold Eyes of Fear is een mooie release van het 
Sodementedcinema-label. Niet alleen weet 
regisseur Castellari de raadselachtige spanning 
lang vol te houden, hij pakt regelmatig uit met 
losgeslagen camerawerk en montage, vol 
draaien, zoomen en kantelen, flitsende herha-

lingen en sterke close-ups. We zien shots vanuit 
een telefoondraaischijf en een deurklink, we 
zien scherpe korte zooms op de loop van een 
pistool en we zien zes keer achter elkaar, 
gefilmd van twee kanten, hoe een verschrikte 
vrouw haar hoofd omdraait. Het is levendig en 

los en geeft, samen met de jachtige jazzscore 
van Ennio Morricone, een injectie van energie 
aan een verder solide en tamelijk rauwe thriller. 
KD 
Gli occhi freddi della paura Spanje/Italië 1971 regie Enzo 
Castellari distributie De Filmfreak (Sodementedcinema)

The Phantom of  
the Opera
Deze film kent een van de beroemd-
ste schrikmomenten uit de filmge-
schiedenis. Gezien de bekendheid 
van het verhaal verklap ik weinig als 
ik zeg dat het gaat om het onthullen 
van het ware gezicht van het gemas-
kerde Spook van de Opera. Boven-
dien: dat moment staat ook al – 
weinig subtiel – op de hoes van deze 
dvd-release. En toch schrok ik!
Dat had te maken met de timing van 
de onthulling, met de fameuze grie-
zelmake-up van hoofdrolspeler Lon 
Chaney (‘de man van duizend 
gezichten’), maar zeker ook met zijn 
gezichtsuitdrukking. Het valt ook 
elders in deze productie op hoe 

overtuigend hij zijn zwijgende rol 
acteert, waar sommige tegenspe-
lers nogal eens vertrouwen op over-
acting.
The Phantom of the Opera werd in 
1925 een enorme hit en daarmee 
een voorloper van Universals hor-
rorsuccessen in het tijdperk van de 
vroege geluidsfilm. Ook The 

Phantom of the Opera werd in 1929 
opnieuw uitgebracht, met enkele 
nieuwe scènes en een geluidstrack. 
Van die versie werd ook weer een 
zwijgende variant gemaakt en dat is 
de enige versie die we nog bezitten. 
Naast enkele getinte scènes en een 
kort Technicolor-fragment zijn voor 
deze release ook enkele scènes 
historisch verantwoord ingekleurd: 
vooral het bloedrood van de cape 
van het Spook op het dak van de 
Opera is indrukwekkend.
Kees Driessen
Verenigde Staten 1925/1929 regie Rupert Julian 
distributie Living Colour (The Silent Cinema 
Collection)

Dit zijn twee van de slechts drie avondvullende films (van 
iets meer dan een uur) waarin culticoon Bettie (of Betty) 
Page optrad. Maar zouden deze dvd’s niet op de Kult-
pagina besproken moeten worden? Neen. Want Bettie 
Page is zeker cult, maar niet kult – zie de bijbehorende 
definitie. Daarvoor zijn haar kuise filmpjes echt niet 
meer grensoverschrijdend genoeg.
De vrouwen in deze filmpjes, van wie Page er maar 
eentje is, worden nooit bloter dan dames op het strand. 
Een doorzichtige brassière hier, een verentooi daar. 
Hun act bestaat meestal uit het lopen van een rondje, 
wat zwaaien met de armen en het uittrekken van de 
bovenste laag kleding. Het is een vriendelijk, knullig 
stukje Americana en filmgeschiedenis: de burlesque. 
Een genre dat bloeide tussen 1900 en 1950, als de poor 

man’s vaudeville, totdat explicietere blootfilms het 
stokje overnamen.
Behalve halve stripteases behoren tot het genre ook, 
zoals in deze films te zien is, komische intermezzo’s en 
dansacts. Dezelfde flamencoact is zelfs in beide verza-
melingen te zien, onderstrepend dat het hier om knip- 
en plakwerk gaat.
Bettie Page zelf was niet echt een burlesque-ster, zoals 
exploitatieproducent David F. Friedman (aangekondigd 
als ‘de machtige monarch van de exploitatiefilm’) 
opmerkt in een informatief historisch commentaar, maar 
als pin-up kende ze een tijdlang haar gelijke niet.
Kees Driessen
Verenigde Staten Varietease 1954/Teaserama 1955 regie Irving Klaw distri-
butie De Filmfreak (Donut Films)

Varietease/Teaserama

Al wordt hij niet zo uitgebracht, de 
dvd van Nadine is een soort direc-
tor’s cut. Toen de film vorig jaar in de 
Nederlandse bioscopen verscheen, 
waren critici eensluidend negatief 
over Erik de Bruyns gebruik van een 
voice-over. Te uitleggerig en dus 
overbodig, luidde het oordeel, ook 
dat van mij in Skrien (nummer 8, 
2007). Kennelijk dacht De Bruyn er 
bij nader inzien ook zo over, want in 
de dvd-versie is de voice-over op 
drie fragmenten na helemaal 
gesneuveld. Een enorme verbete-
ring.
Ook andere kritiek die ik had op de 
film is door deze aanpassing groten-
deels verdwenen. Letterlijk benoe-

men is verruild voor suggestie, 
waardoor het al te dramatische slot 
(zowel qua acteren als qua verhaal) 
minder stoort. De door drie actrices 
(Monic Hendrickx, Sanneke Bos en 
Halina Reijn) gespeelde hoofdrol, 
het overvolle scenario en de con-
stante schakeringen tussen heden 
en verleden, de talloze stilistische 
verwijzingen – De Bruyn komt er 
ineens goed mee weg, omdat de 
voice-over de film niet langer volle-
dig dichtsmeert.
Sterker, nu valt op hoe natuurlijk de 
flashbacks geïntegreerd zijn. Met 
voice-over leken ze vooral bedoeld 
om het plot, over een kinderloze 
veertiger die de baby van haar ex 

steelt, voort te stuwen. Terwijl het 
blijkt te gaan om associatieve herin-
neringen van Nadine. Eigenlijk wordt 
de hele film vanuit haar hoofd ver-
teld. Alleen is het dit keer niet over-
wegend een verbaal, maar een puur 
visueel ‘dagboek’. Dat werkt veel 
krachtiger, zeker in combinatie met 
De Bruyns hang naar beeldpoëzie.
Niels Bakker

Nadine

Ook uit
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Tussenstand
Als hun 17-jarige zoon zich te-
rugtrekt in een stilzwijgend 
isolement, probeert een 
voormalig stel het contact 
met elkaar en hun zoon te 

herstellen. Maar de gesprekken tussen de 
twee worden alleen maar harder en heftiger 
en lopen stuk op frustraties uit het verleden en 
het onvermogen naar elkaar te luisteren. Win-
naar van een Gouden Kalf voor beste regie en 
voor actrice Elsie de Brauw.

Die Fälscher
Salomon Sorowitsch is een 
meestervervalser die in Ber-
lijn een luxueus leventje leidt. 
Tot hij wordt gearresteerd en 
in een concentratiekamp

belandt. Daar krijgt hij een bijzondere op-
dracht. Sorowitsch moet voor de
Duitse onderdrukkers de dollar en het pond 
vervalsen. Met als doel de economie van de 
geallieerden te ondermijnen. Winnaar van de 
Oscar voor beste buitenlandse film.

Fotografie Kris Dewitte
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Met dank aan Homescreen

 Meer Skrien? Word abonnee! 
En ontvang 10 nummers voor ¤52,25 + Tussenstand, of Die Fälscher

De volgende Skrien, met onder meer een special over amateurfilms en een interview met schrijver/filmer Philippe Claudel, verschijnt op 13 juni.

Ik neem een abonnement voor ¤ 52,25 per jaar (8 nummers) en ontvang de dvd van  ❍ Tussenstand
(Instellingen ¤ 66,–; studenten/cjp/pas 65 ¤ 42,25; buitenland ¤ 72,– )        ❍ Die Fälscher
naam pc/plaats email

adres telefoon geb. datum

Ik geef een jaarabonnement cadeau en ontvang als dank de dvd van   ❍ Tussenstand  of van  ❍ Die Fälscher
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 13 juni 2008

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

rekeningnummer  ten name van  te  

datum plaats handtekening 

De machtiging kan telefonisch ongedaan worden gemaakt.   

Lisa Marie in Brussel (jurylid Brussels International Fantastic Filmfestival, april 2008)




