
● Special Nederlands Film Festival: Calimucho, The Last 
Days of Shishmaref, Bigamie, voorpublicatie De filmpro-
ducent en recensies van Het echte leven, Het zusje van 
Katia en Vox populi  ● Naomi Kawase: achter de façade 
● Voorbij het sociaal-realisme met de Dardennes en Van 
Rompaey ● De 25 mooiste filmaffiches van de jaren tachtig
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Op het Nederlands Film Festival gaan 
maar liefst twaalf nieuwe speelfilms 
en tien lange documentaires in pre-
mière, ik heb het niet nagezocht maar 
dat moet een record zijn. Slechts 
een aantal van de films die we van te 
voren konden bekijken, bespreken 
we in deze Skrien. De kwantiteit valt 
op, maar hoe zit het met de kwaliteit? 
Sommige films waren twijfelgeval-
len. Moesten we bijvoorbeeld aan-
dacht besteden aan de Amerikaanse 
remake van Theo van Goghs Blind 

Date? Of woorden vuil maken aan 
Ben Sombogaarts erg tegenvallende 
Bride Flight, waarvan commercieel 
gezien veel verwacht wordt? Nou, nee 
dus. Van de in Skrien besproken films 
die in Utrecht draaien, valt eigenlijk 
alleen Eugenie Jansens Calimucho 
in positieve zin op. En laat dat nou 
net een film zijn die al voor het 
Nederlands Film Festival in première 
gaat en daar dus ‘slechts’ meedoet 
aan de competitie. Wel een slimme 
keuze van de distributeur. Omdat er 

in Utrecht zoveel films voor het eerst 
draaien, kan het niet anders dan dat 
de aandacht voor het aanbod versnip-
pert. Alweer een Nederlandse film 
in première? Wat betekent een pre-
mière dan nog? Een feestje voor de 
producent en zijn zakenrelaties? Weer 
beelden van een rode loper en niets-
zeggende interviews met acteurs in 
alle kranten? Zucht. Nu krijgt Jansen 
tenminste aandacht en is ze niet een 
van de velen. 
Tijdens het festival komen er maar 

liefst vier Nederlandse film uit: op 
dezelfde dag, 2 oktober, verschijnen 
Het zusje van Katia, Shanghai Trance, 
Radeloos en Het wapen van Geldrop 
in de bioscoop, met een week eerder 
de openingsfilm van het festival Het 
echte leven. Hoezo de markt verpes-
ten? Kijken distributeurs niet meer 
onderling wie wat wanneer doet? Is 
verzadiging geen kwestie? Of willen 
ze het Nederlandse publiek expres 
murw maken? 
André Waardenburg

 Het 28ste Nederlands Film Festival gaat van start op 24 september en loopt 
t/m 3 oktober. Robert-Jan Westdijks Het echte leven is de openingsfilm. Skrien-
redacteur Niels Bakker schrijft: ‘Het uitgangspunt van Het echte leven prikkelt, 
de uitwerking verveelt’ (56).  Eugenie Jansens Calimucho bevredigt echter wel 

(12). Ook het multimediale project (met film, fotoboek en website) The Last Days 
Of Shishmaref gaat in Utrecht in première, Nico de Klerk plaats er zijn kantteke-
ningen bij (16). Verder aandacht voor de zwijgende film Bigamie van De Jantjes-
regisseur Jaap Speyer, die een boeiende loopbaan had in verschillende landen 

(22) en een voorpublicatie uit het handboek De filmproducent, waarin onder meer 
interviews met 8 producenten staan (18). David Verbeeks Shanghai Trance dong 

tijdens het International Film Festival Rotterdam mee naar een Tiger Award en is 
in Utrecht in de race voor een Gouden Kalf. Op 2 oktober wordt de uiterst veelbe-

lovende film uitgebracht. Een interview met Verbeek en een recensie. 8

Beste filmaffiche 
Wat is het mooiste filmposter van de jaren tachtig? 
Wie nieuwsgierig is, kan het beste meteen door-
bladeren naar pagina 39. Op de voorgaande zeven 
pagina’s staan 24 andere prachtaffiches uit het 
decennium dat weer helemaal terug is. 32

Gone Baby Gone
Hollywoodacteur Ben Affleck maakte een geslaagd 
regiedebuut met Gone Baby Gone, nu uit op dvd. 
Affleck tovert een grimmige detectivethriller om in een 
gelaagd psychologisch drama met indringende maat-
schappelijke consequenties. 64

Distributiereeks
De van Warner Bros. 
afkomstige Wilco Wol-
fers is sinds april de 
nieuwe directeur van 
distributeur A-Film. Hij 
ligt zijn nieuwe beleids-
strategie toe: ‘We willen 
geld verdienen, maar wel 
met kwaliteitsfilms.’ 30

Vlaanderen - Wallonië
Wie zijn er beter? De Vlamingen of de 
Walen? Het is een strijd met ongelijke 
wapens. Tegenover de bittere ernst van 
de Dardenne’s in Le Silence de Lorna zet 
Christophe Van Rompaey in Aanrijding in 
Moskou zijn breedste glimlach op. Maar 
wie wint? 40

Achter de façade
Het Filmmuseum wijdt een retrospec-
tief aan de Japanse regisseur Naomi 

Kawase. Zowel in haar autobiografische 
documentaires als haar speelfilms ont-

wikkelen haar verhalen zich tot kunst 
die tot ver achter de oppervlakte van het 

alledaagse wil doordringen. Een dappere 
zoektocht. 26
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wordt verzocht contact op te nemen 
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Frankrijk was dit voorjaar in de ban van het Vlaamse ves-
tingstadje Bergues. Daar was Bienvenue chez les Ch’tis 
opgenomen. De komedie groeide uit tot de grootste Franse 
bioscoophit aller tijden, met een toeristische run op het 
dorpje tot gevolg.
Wat de Fransen in Les Ch’tis zagen? Een lofzang op het 
eenvoudige, verdwijnende Franse dorpsleven en een plei-
dooi voor waarden als vriendschap, solidariteit en gewoon 
zijn. Kortom, voor een veilig en herkenbaar Frankrijk en 
tegen de gevaren van globalisering en massaimmigratie.
‘Het antwoord van de Fransen op hun eigen depressie’, 
verklaarde de baas van het Berguese toeristenbureau het 
succes in NRC Handelsblad. In hetzelfde artikel merkt een 
documentairemaker fijntjes op dat Frankrijk zo langzamer-
hand in een museum dreigt te veranderen. ‘Alle succesfilms 
van de laatste jaren, van Amélie tot Être et avoir, cultiveren 
een verloren Frankrijk. We verdrinken in nostalgie.’
Niet alleen in Frankrijk, overal in de westerse wereld duiken 
de laatste jaren films op die het verleden romantiseren. De 
Verenigde Staten produceren late vervolgen op successen 
uit de jaren zestig, zeventig en tachtig.Nederland blijft zich 

koesteren in verfilmingen van ouderwetse kinderboeken, 
zoals recent weer Snuf de Hond en De brief voor de koning.
Bij onze Oosterburen onketende Goodbye, Lenin een golf 
van heimwee naar het communistische Oost-Duitsland. 
Hoewel Das Leben der Anderen de Ostalgie hardgrondig 
weerlegde, blijft een weemoedig onbehagen boven het land 
hangen. Logisch. Want zoals Anthony Enns in een recent 
essay in Screen betoogt, werd die Ostalgie veroorzaakt 
door het ontnuchterende besef van de mislukte Duitse 
eenwording en teleurstelling in het falen van kapitalistische 
idealen.
Er sluimert altijd onvrede met het heden achter opborre-
lende nostalgie. Het Westen heeft het gevoel aan het einde 
van de geschiedenis te staan. Niet met het optimisme van 
Francis Fukuyama, maar angstig, alsof het hoogtepunt van 
de beschaving is bereikt en het vanaf hier alleen nog maar 
bergafwaarts kan gaan.
Al die nostalgische films zijn een vorm van escapisme. 
Helaas laat de toekomst zich niet negeren. Wat dat betreft 
is Bienvenue chez les Ch’tis niet het antwoord op, maar een 
symbool van de westerse depressie. Niels Bakker

Nostalgie teken van westerse depressie
De opinie
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Agenda
18-21 september
BUT Filmfestival 
BUT staat voor B-movie, 
Underground en Trash; het  
festival heeft ‘vervreem-
ding van het lichaam’ als 
thema. In Breda. 
Info: www.butff.nl

17-19 oktober
Iraans Film Festival 
Verhuisd van Utrecht naar 
Rotterdam (Lantaren/Ven-
ster), met dit jaar speciale 
aandacht voor de positie 
van de vrouw in Iran. Info: 
www.iraansfilmfestival.nl

18 oktober
Home Movie Day
De tweede Nederlandse 
editie van het internationa-
le fenomeen Home Movie 
Day vindt plaats in het 
Filmmuseum, Amsterdam. 
Info: www.filmmuseum.nl

29 oktober t/m 4 november
Anna Magnani
De Italiaanse actrice Anna 
Magnani werd 100 jaar 
geleden geboren. Aanlei-
ding voor een retrospectief 
in 8 filmtheaters. Info: 
www.filmhuisdenhaag.nl

32
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Polderweg 102 Amsterdam, 17 mei 2008, 10.53 uur
In een lokaal van het Montes-
sori College Oost in Amster-
dam vonden dit voorjaar opna-
men plaats van Radeloos, na 
Afblijven (2006) en Timboektoe 
(2007) de derde Carry Slee-
verfilming van Maria Peters 
en haar partner Dave Schram.
In Radeloos verliest de popu-
laire Paco (Marius Gottlieb) 
zijn vader plotseling aan een 
hartaanval en hongert zijn 
onzekere klasgenootje Yara 
(Marloes van der Wel) zichzelf 
uit. Kunnen Paco en Yara 
elkaar helpen?
Van de Wel (1992), in het mid-
den met roze blouse, maakt in 
Radeloos haar filmdebuut. 
Gottlieb (1989), wiens schmink 
op de foto wordt bijgewerkt, 
speelde eerder in Mike van 
Diems Karakter (1997; hij was 
samen met zijn tweelingbroer 
Jasper de zesjarige Jacob Wil-
lem Katadreuffe) en in Erik of 
het klein insectenboek (Gidi 
van Liempd, 2004). Sinds 2007 
is hij te zien in de succesvolle 
NCRV-jongerenserie Span-
gaS.
Radeloos is een productie van 
Radeloos Film (Sjef Scholte en 
Daniëlle Raaphorst), in 
samenwerking met Shooting 
Star Filmcompany, de film-
productiemaatschappij van 
Dave Schram, Maria Peters en 
Hans Pos. De KRO treedt net 
als bij Afblijven en Timboektoe 
op als coproducent.
De film gaat in première op 
het aankomende Nederlands 
Film Festival, in aanwezigheid 
van Gast van het Jaar Monic 
Hendrickx, die Paco’s moeder 
speelt. Vanaf 2 oktober draait 
de film in de bioscoop.
Jan Pieter Ekker

Radeloos Nederland 2008 regie Dave 
Schram scenario Maria Peters camera 
Erwin Steen montage Ot Louw geluid 
Leo Franssen en Marcel de Hoogd  
muziek The Park Studio (Ferdinand 
Bakker en Kim Haworth) en Don Diablo 
production design Jan Rutgers  
productie Hans Pos, Maria Peters, 
Sjef Scholte en Danielle Raaphorst 
distributie Bridge Entertainment Group 
/ RCV duur 108’ met Marius Gottlieb, 
Marloes van der Wel, Robin Martens, 
Roos Smit, Iliass Ojja, Niels Oosthoek, 
Pim Wessels, David-Jan Bronsgeest, 
Beau Schneider, Nick Boer, Whoopie van 
Raam, Renée Soutendijk, Monic Hen-
drickx, Victor Löw, Hugo Haenen, Kees 
Boot, Kees Hulst, Truus te Selle, John 
Buisman, Kurt Rogiers, Govert de Roos, 
Rosalie van Breemen
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Op een filmset lopen meestal meer mensen rond 
dan er nodig zijn. Motten rond de lamp. Pottenkij-
kers. Ramptoeristen. Zo hang ik ook wel eens over-
bodig rond op een set. Ik schreef eerder over de set 
van de inmiddels voltooide film Under the Tree van 
Garin Nugroho. In Jakarta zag ik hem alweer aan 
een volgende film werken (en in dezelfde week de 
live versie van zijn Opera Jawa regisseren). De film 
in wording heet Generasi Biru/Blue Generation. Ook 
een muziekfilm, maar nu rond de klassieke Indone-
sische rockband Slank. Een ideale combinatie voor 
veel overbodig volk: een set in het oude hart van 
Jakarta, een gereputeerde filmmaker en een 
geruchtmakende rockband. Het was net kermis op 
die set en Nugroho bleef zichzelf trouw door de wan-
orde maar zo te laten. De opnames vonden plaats in 
een gigantisch oud pakhuis, dat zo stoffig was dat 

rookmachines overbodig waren. Ik kreeg een stof-
maskertje aangeboden, maar alleen hardwerkende 
lichtjongens droegen dat ook. De rocksterren waren 
makkelijk te herkennen, zij waren de enigen tegen 
wie niet werd aangeduwd.

Rijstboeren
Enkele weken eerder was ik op een heel andere set 
geweest. Ik was gaan kijken op de set van Uruphong 
Raksasad. Ik had al het idee dat zijn set – als je het zo 
kunt noemen, want hij stelt dat zijn film een docu-
mentaire is – niet overbevolkt zou zijn. Zijn draaipe-
riode is niet minder dan een jaar; zijn locatie ligt nog 
een eindje rijden buiten Chiang Rai, in het uiterste 
noorden van Thailand, niet ver van de grens met 
Laos; geen beroemdheden in de cast. Misschien 
zelfs überhaupt weinig reden om te gaan kijken? 

Het plan van Uruphong (de Thai hebben soms spec-
taculaire achternamen, maar die gebruiken ze 
eigenlijk niet) is intrigerend en kreeg daarom onder-
steuning van het Hubert Bals Fonds. Onder de titel 
Agrarian Utopia wilde hij een gemeenschap van rijst-
boeren documenteren gedurende alle seizoenen. 
Een gemeenschap die nog werkt met de traditionele 
middelen, zonder machines en elektriciteit. Bijzon-
der aan het plan is dat het feitelijk fictie is. Hij huurde 
een paddy field (zo’n net onder water staand stukje 
modderig land) en vroeg een aantal lokale boeren en 
boerinnen dat voor hem te bewerken. Dan heb je een 
set, een locatie en een cast zou ik zeggen, al ver-
schilt het ogenschijnlijk niet van de omliggende rijst-
velden. Het verschil zit in het verhaal, stelt Urup-
hong. Hij volgt zijn spelers als echte boeren en 
neemt ook interviews met ze af. Hij stelde me ook 
voor aan een buurman, die wonderlijk goed in zijn 
verhaal past. De man had ooit aan de universiteit 
gewerkt (ik meen als socioloog) en heeft zich in een 
huisje in de rijstvelden teruggetrokken. Hij staat een 
nog minder gecultiveerde manier van rijst verbou-
wen voor. In plaats van het planten van de typerende 
stekjes in de modder werpt hij gewoon zaad over zijn 
land. Het resultaat gaf te denken. Daar hoef je geen 
rijstboer voor te zijn.

Natuurmens
Ik heb er alle vertrouwen in dat Uruphong een boei-
ende film aan het maken is. Dat vertrouwen baseer 
ik in de eerste plaats op zijn debuutfilm Stories 
from the North (2006) en ook op zijn onderhouden-
de korte film The Rocket (2007).
En op het idee en het verhaal dat hij in deze locatie 
ziet. Een geloof misschien zelfs, dat de mens weer 
dichter bij de natuur zou kunnen leven. Aan zijn 
rijstveldje zelf is niet te zien of te voelen (hij vroeg 
me om er met blote voeten in te gaan staan, wat 
inderdaad even de natuurmens in mij wakker 
maakte) of de film bijzonder wordt. Dat is wel te 
zien aan de gedrevenheid van de filmmaker en het 
geduld dat hij opbrengt om in beeld te brengen wat 
hij altijd kende (hij opereert vanuit zijn ouderlijk 
huis) en dat onherroepelijk aan het verdwijnen is.
Nog een reden om vertrouwen in de film te hebben 
is producent Pimpaka Towira. Zij bracht me naar 
het noorden om Uruphong aan het werk te zien en 
zij zal er vermoedelijk voor zorgen dat de film wordt 
afgerond zoals hij is gedacht. Het verantwoorde-
lijkheidsgevoel van Pimpaka kent weinig grenzen, 
heb ik tot mijn geluk kunnen merken bij de produc-
tie van de gecompliceerde Black Air-installatie 
voor de New Dragon Inns-tentoonstelling op het 
Rotterdamse filmfestival van vorig jaar. Ze heeft nu 
zelfs het Bangkok International Film Festival, dat 
aan corruptie ten onder was gegaan, onder haar 
hoede genomen.
Uruphong had het slechter met een producent kun-
nen treffen. Ogenschijnlijk valt er niet veel te pro-
duceren. Uruphong ligt ’s nachts met zijn camera in 
het rijstveld te wachten tot de zon opkomt. Na zijn 
opnamen gaat hij bij zijn moeder thuis ontbijten. 
Dan monteert hij op de computer die naast zijn 
slaapkamer staat. Streng en eenvoudig als een 
monnik. Maar Uruphong vroeg een jaar de tijd aan 
zijn producent en daar staan weinig garanties op 
inkomsten tegenover. Een eigenzinnige filmmaker. 
Een moedige producent. Een met de hand bewerkt 
rijstveldje. En hopelijk een mooie film.

De utopie van een  
zelfgemaakt rijstveldje

Rotterdam
chronicles 

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

Jean-Paul Belmondo was voor veel jonge-
ren in de jaren zeventig de ideale filmheld. 
Hij was groot en stoer, kon vechten en had 
lak aan alles. Daarnaast was hij niet bang 
om zichzelf belachelijk te maken: de hele 
film Le magnifique (Philippe de Broca, 
1973) is daarop gebaseerd. Een cinefiel 
denkt bij zijn naam als eerste aan A bout de 
souffle (Jean Luc Godard, 1960), maar bij 
het grote publiek werd hij in de jaren 
zeventig bekend als de belangrijkste ster 
van de Franse commerciële film. Zijn naam 
zorgde voor volle zalen, ook in Nederland. 
In 2009 keert hij terug naar de arthouse-
cinema: op zijn vijfenzeventigste zal hij de 
hoofdrol spelen in Un homme et son chien 
(Francis Huster, 2009), de remake van 
Umberto D. (Vittorio de Sica, 1952).
Op het affiche van Le professionnel (Geor-
ges Lautner, 1981) staat alles in het teken 
van de stoerheid. Het pistool, het doorleef-
de gezicht en een dode, alles zonder de 
coolheid van de nouvelle violence.
De vage strepen achterop richten al de 
aandacht op zijn kop. Die blik wordt weer 
weggetrokken door het prominente pistool, 
dat uit het kader springt – een techniek die 
vaak wordt toegepast in Franse en Belgi-
sche strips. Door die twee verschillende 
krachten krijgt het beeld een sterke dyna-
miek. Je zou bijna de neergeschoten 
Robert Hossein missen. Die vult onderop 
(ook net buiten het kader) mooi de ruimte 
tussen de namen van de regisseur en de 
scenarioschrijver.
Het is een van de laatste filmaffiches van 
tekenaar en ontwerper Jean Mascii (1926). 
Mascii begon in de filmindustrie op twintig-
jarige leeftijd als tekenaar voor de façades 
van Pathé-bioscopen en maakte in 1952 zijn 
eerste filmaffiche; tot begin jaren tachtig 
zou hij er ruim duizend maken. Toen de 
tekening vervangen werd door een foto en 
de zelfgemaakte letters door standaard-
fonts, besloot hij te stoppen met filmaffi-
ches en bij een uitgeverij als illustrator te 
gaan werken.
Je kan zien waarom hij met filmaffiches 
gestopt is. Dit affiche is echt een strijd 
tussen foto en tekening. De afbeelding is 
nog wel getekend, maar lijkt, zeker van een 
afstand, op een foto. En de zwierige belet-
tering, die zo eigen was aan de Franse 
affiches uit de jaren zestig en zeventig, is 
ingeruild voor een zware schreefletter, die 
totaal niet past bij zo’n laconieke hoofdrol-
speler. Toch was Mascii tevreden met het 
affiche: hij is er voor een publiciteitsfoto 
trots voor gaan zitten.
 Le professionnel Frankrijk 1981 regie Georges Lautner 
ontwerper Jean Mascii afmetingen 160 x 120 cm drukker 
onbekend collectie Filmmuseum

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

Het einde van een professie
De overgang van tekening naar foto op filmaffiches is 

wereldwijd geleidelijk verlopen. In de Verenigde Staten 
begon de foto al in de jaren vijftig de tekening te ver-
dringen; in Frankrijk heeft dat tot begin jaren tachtig 

geduurd. Daarmee eindigde ook een periode van grote 
vrijheid voor de ontwerper.

Bastiaan Anink

Uruphong Raksasad en  
producent Pimapaka Towira
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‘HET LEVEN IS MEER 
DAN DE KEUZES DIE 
WE BEWUST MAKEN’

David Verbeek over de weg naar Shanghai Trance

In een tijd waarin de religie- en ideologieloze mens wanhopig naar hou-
vast zoekt, maakt David Verbeek films over de keerzijde die het verlies van 

idealen heeft. ‘De tragiek van de postmoderne mens is dat zelfs rijkdom 
niet kan helpen om onze existentiële problemen op te lossen.’ 

Niels Bakker / Fotografie: Ruud Jonkers

NEDERLANDS 
FILM 
FESTIVAL 
2008

NEDERLANDS 
FILM 
FESTIVAL 
2008
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oe vinden mensen een identiteit als nie-
mand ze vertelt hoe ze moeten leven?’ 
Het komt eruit als een overpeinzing en 

een verzuchting ineen. Het is ook wel iets 
om bij stil te staan en verdrietig van te wor-
den. Religie en politieke stromingen als het 
fascisme en het communisme hebben in onze 
laatkapitalistische samenleving afgedaan, en 
met die grote idealistische paradigma’s ver-
dween ook het houvast. ‘Ik heb daarom een 
enorme nostalgie naar vroeger, naar een 
geloof in absolute waarden. Zonder dat zelf 
gekend te hebben. Mijn verhalen gaan over 
de pijn van het verlies van idealen groter dan 
wijzelf en de existentiële leegte die daarop 
volgde. Die pijn tekent de postmoderne 
mens.’

FILOSOFIE
David Verbeek is een filmmaker met een filo-
sofie, een welkome verademing in het druile-
rige Nederlandse filmklimaat. Een gesprek 

met hem belandt vanzelf van zijn werk op de 
achterliggende ideëen en opvattingen, die hij 
onverholen en vol zelfvertrouwen uitspreekt. 
Over het kapitalisme, dat welvaart bracht 
maar niet het definitieve levensgeluk waarop 
zo gehoopt werd. Over filmopleidingen, waar 
studenten vooral vanuit het scenario leren 
denken. En over zijn filmische invloeden, 
Aziatische regisseurs als Tsai Ming-liang en 
Hou Hsiao-hsien die de kijker in de eerste 
plaats willen verleiden met de visuele zeg-
gingskracht van hun medium.
Verbeek (Amsterdam, 1980) was er vroeg bij. 
Op drieëntwintigjarige leeftijd – hij zat nog 
op de Filmacademie – werd zijn ijzige nobud-
getdebuut Beat geselecteerd voor het Rotter-
dams filmfestival. Een overdadig gestileerde 
film vol bravoure, maar hij kwam er glansrijk 
mee weg. Zijn voorliefde voor de hedendaag-

se Aziatische cinema was in Beat al zichtbaar, 
een liefde die verdieping kreeg toen Verbeek 
na zijn afstuderen voor tweeëneenhalf jaar 
naar Shanghai vertrok. Begin dit jaar keerde 
hij terug met Shanghai Trance onder de arm, 
een ingetogen drieluik over dolende zielen in 
de Chinese miljoenenstad.

GLOBALISERING
Shanghai door de ogen van een Hollandse 
kaaskop. Het past volgens Verbeek in een 
trend, van filmmakers die het voor hun ver-
halen niet meer per se dichtbij huis zoeken. 
‘Een direct gevolg van de globalisering. 
Michael Winterbottom gebruikte urban land-
scapes uit de hele wereld voor Code 46 en de 
van origine Algerijnse Karim Traïdia maakte 
met De Poolse Bruid juist een oer-Hollandse 
film.’ 
Toch speelde er in zijn verhuizing meer dan 
antropologische interesse. Shanghai greep 
Verbeek omdat daar ontwikkelingen die in 
alle grote metropolen op de wereld spelen, 
onder een vergrootglas lijken te liggen. ‘Alles 
in die stad staat enorm op scherp. Vergeleken 
met Europa zie je dat de ondergang van het 
utopische gedachtegoed in Azië veel sneller 
is verlopen. In tien jaar tijd hebben zij een 
stap gemaakt waarover wij wel vijftig jaar 
hebben gedaan. Mensen krijgen er nu steeds 
meer materiële welvaart in de vorm van shop-
ping malls maar geen kussens voor de ziel. 
Daarin schuilt denk ik ook de tragiek van de 
postmoderne mens, dat zelfs rijkdom niet 
kan helpen om onze existentiële problemen 
op te lossen. Het heeft Shanghai tot een 
dystopia gemaakt. Een troosteloze stad, 
opgestuwd door een eindeloze rusteloos-
heid.’
De jonge mensen in Shanghai Trance zijn in 
dat licht exemplarisch. Boordevol dromen en 
verlangens, maar niet bij machte die te ver-
vullen. Hun verwachtingen van andere men-
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sen, met name geliefden, zijn te hoog, het 
vertrouwen in hen juist te laag. Liefesrelaties 
gaan aan jaloezie ten onder terwijl ouders als 
representanten van een verloren generatie 
op de brandstapel worden gezet. Als ver-
dwaalde toeristen dwarrelen de jongeren 
door het leven, worstelend met existentiële 
problemen als moeilijkheden in de liefde, 
eenzaamheid, ruis in de communicatie, 
onoverbrugbare generatiekloven en de slui-
merende doelloosheid van het bestaan.

BESTAANSMISÈRE
Verbeek zegt zijn interesse voor die bestaans-
misère gemeen te hebben met zijn Aziatische 
voorbeelden, maar ook met een regisseur als 
Michelangelo Antonioni. ‘Existentiële proble-
men zijn van alle tijden. Ze komen steeds 
terug in andere variaties, en vaak met een 
hernieuwde complexiteit. Zo heb ik het idee 
dat we nu, onder invloed van de globalise-
ring, langzaam van de postmoderne in de 
hypermoderne of -globale tijd glijden. Over 
de persoonlijke idealen die in de sixties ont-
stonden, zoals de vrije wil, ontstaan steeds 
meer bedenkingen. Het leven is meer dan de 
keuzes die we bewust maken, er bestaat ook 
nog zoiets als het instinctieve. Mijn volgende 
film gaat over een professionele gamer, die in 
zijn spelwereld een absolute macht over de 
situatie ervaart. Maar dan krijgt hij op een 
toernooi in Taiwan een armblessure, die hem 
dwingt te ontwaken tot zijn fysieke zelf. Hij 
ontdekt dat het echte leven te ingewikkeld is 
om af te doen als een heldere set van keuzes. 
Die illusie geeft hij dus op.’
Zijn eye opener naar de Aziatische cinema 
was Millennium Mambo van Hou Hsiao-hsien, 
die Verbeek in Rotterdam zag toen hij nog 
maar net op de Filmacademie zat. ‘De poëzie 
van die film vond ik prachtig, het gevoel dat 
mijn generatie half verdoofd door het leven 
fladdert. Vaak zonder oorzaak of gevolg, het 
gebeurt gewoon. Vrijwel alle scènes in die 
film zijn non-narratief en worden zo een 
spiegel van het echte leven. Films voelen 
vaak zo veel dramatischer aan dan de werke-
lijkheid. Deze film niet, en toch is hij aan het 
eind ontzettend dramatisch. Daarin schuilt 
het geheim van het meesterwerk.’ Het werk 
van Tsai Ming-liang – vanwege zijn meester-

lijke gevoel voor ritme, zijn gave de juiste 
lengte van een shot perfect aan te voelen – 
en Jia Zhang-ke – vanwege de symbolische 
functie van de personages, het verbinden van 
hun lot met dat van een heel land – zijn de 
andere bronnen waar hij uit put. Zonder het 
gevoel te hebben hen letterlijk na te volgen. 
‘Natuurlijk is de manier waarop mijn films 

zich ontwikkelen afhankelijk van mijn 
gereedschap. Je kunt nooit iets helemaal 
vanuit jezelf vinden. Maar ik gebruik de 
instrumenten van andere filmmakers wel op 
mijn eigen manier. Daaruit komen nieuwe 
dingen voort.’ 
Maar kijk naar Shanghai Trance en ze spelen 
zich opnieuw in je hoofd af, de films van  
Hsiao-hsien, Ming-liang en Zhang-ke.  
De losse, onnadrukkelijke manier van vertel-
len uit Three Times, de voorkeur voor visuele 
metaforen, strakke, symmetrische shots van-
uit vaste cameraposities en het kabbelende 
ritme uit I Don’t Want to Sleep Alone en de 
onlosmakelijke relatie van de personages en 
hun omgeving uit Still Life.

PLAYMOBIELPOPPETJES
De stad wordt in Shanghai Trance neergezet 
als een veelkoppig monster dat alles opslokt. 
De personages zijn als playmobielpoppetjes 
tegen de skyline geplakt, of we zien vanuit 
hun perspectief hoe torenhoog de wolken-
krabbers de hemel inrijzen. Verbeek had wel 

meer van die grootse, weidse shots willen 
gebruiken. ‘Ze illustreren de nietigheid van 
de mens ten opzichte van wat hij creëert. De 
cameravoering is er bijna autonoom en staat 
niet in dienst van het verhaal maar van het 
thema, het opgejaagde leven in die grote 
stad. Op de Filmacademie leer je dat het plot 
niet mag stilvallen. Maar ik wil het verhaal 
juist loslaten. Het gaat om het landschap, 
het verhaal is alleen maar een middel om 
daar doorheen te bewegen.’
Hij kan daar nog veel verder in gaan, vindt 
hij. ‘In Shanghai Trance ben ik eigenlijk iets 
te toegankelijk. Mijn karakters hebben veel 
meer persoonlijkheid dan die van mijn inspi-
ratiebronnen en de meeste scènes staan toch 
in dienst van het verhaal. Misschien moet ik 
volgende keer een duidelijkere keuze maken, 
het oog van de camera helemaal laten preva-
leren. Dat het alleen nog gaat om de filmi-
sche spanning en niet meer om wat er 
gebeurt of om wat de personages zeggen.’  n

Voor dit artikel werd gebruik gemaakt uit twee gesprekken 
met David Verbeek, één voor de Daily Tiger en één voor Zine.

SHANGHAI TRANCE  Ondanks 
zijn affiniteit met het postmodernisme, zou het te 
ver gaan om David Verbeek een typisch postmo-
derne filmmaker te noemen. Hij citeert er lustig 
op los, maar is geen Quentin Tarantino die van zijn 
bronnen het liefst een pastiche maakt en die vooral 
geïnteresseerd is in het spel van het ontrafelen van 
alle filmische verwijzingen. Eerder is sprake van het 
tegenovergestelde: Verbeek benadert zijn Aziatische 
voorbeelden met veel respect. Alsof hij een voetbal-
wedstrijd tegen hen speelt die al bij voorbaat verloren 
gaat.
Die bescheidenheid vormt een vreemd contrast met 
zijn verder zo openhartige, zelfverzekerde houding. 
Maar een kroeggesprek en het maken van een film 
zijn twee heel verschillende dingen. Als Verbeek ach-
ter de camera staat, komt het er echt op aan. En dan 
verdwijnt alle bravoure soms als sneeuw voor de zon, 
voel je je ineens weer het kleine jongetje dat door zijn 
meester voor de klas geroepen wordt.
Shanghai Trance had baat gehad bij meer durf. Durf 
om je voorbeelden los te laten, te zoeken naar een 
eigen signatuur, of anders je voorbeelden te breken, 
er keihard overheen te gaan. Dat maakt het verschil 
tussen gewoon een goede film en een meesterwerk.
Nu is het een degelijke, maar ook wat verkrampte 
poging om alle ontdekkingen uit de eerste jaren van 
de Filmacademie in één film te stoppen. De voorbeel-
den zijn herkenbaar, maar komen niet helemaal tot 
leven omdat Verbeek navolgt in plaats van zelf cre-
eert. En erg voorzichtig is. Zo bereikt hij in de mon-
tage een Ming-liang achtig perfect gevoel voor timing, 
alleen ontbreken weer diens uitzinnige, theatrale 
uitspattingen: seks  met een watermeloen, een flat-
gebouw dat langzaam kopje onder gaat, een matras 
dat als een kabbelend bootje fungeert.
Toch heeft de jonge regisseur vergeleken met het 
stijlvaste maar puberale Beat tien stappen vooruit 

gezet. De kantoorklerk in die film die zijn dagen slijt 
met staren in een vissenkom en door de kantine stui-
tert op een skippybal was, hoe grappig ook, een iets 
te gemakkelijke metafoor voor de doelloosheid van 
het bestaan. Een karikatuur ook, van de materieel 
verwende en toch hopeloos verveelde eenentwintig-
ste-eeuwse wereldburger.
Verbeek had wat te vertellen, zoveel was duidelijk, 
maar de boodschap lag er dik bovenop. In Shang-
hai Trance zien we hetzelfde soort jonge mensen 
met dezelfde existentiële problemen, moeiteloos 
verplaatst van Rotterdam naar Shanghai – die the-
matiek is harstikke universeel zo blijkt maar weer. 
Alleen vertrouwt Verbeek nu meer op suggestie. Zijn 
visuele metaforen zijn subtieler en liggen minder 
voor de hand, de verhaallijnen borrelen meer onder 
de oppervlakte, de personages laten zich moeilijker 
doorgronden.
Het zijn kwaliteiten die je verwacht van een talent 
met de ambitie om uit te groeien tot een belangrijk 
regisseur van kunstzinnige films. Het is te hopen dat 
Verbeek zijn sterke ontwikkeling in zijn volgende film 
weet door te zetten, door zijn gereedschap (zoals hij 
het zelf noemt) meer naar zichzelf toe te trekken en 
sterker te vertrouwen op visuele zeggingskracht en 
minder op plot.
Nu al behoort hij, samen met Nanouk Leopold, 
Eugenie Jansen en David Lammers, tot de meest 
veelbelovende jonge filmmakers van Nederland. Als 
het Filmfonds echt met Hollandse koopwaar naar 
Cannes wil, is het zaak hem een flinke zak met geld 
te geven. Zonder dat Verbeek daarvoor concessies 
hoeft te doen.

Nederland 2008 regie en scenario David Verbeek camera Luo Dong 
montage Sander Vos geluid Zhang Yang muziek Giong Lin production 
design Yao Jun productie Frans van Gestel, Jeroen Beker, Natacha 
Devillers distributie Filmmuseum lengte 120’ met Tygo Gernandt, Tian 
Yuan, Lu Yulai, Zhang Heng, Cheng Haofeng, Xiao Han

‘Mensen krijgen meer 
materiële welvaart in de 
vorm van shopping malls 
maar geen kussens voor  
de ziel’

‘Films voelen vaak zo veel 
dramatischer aan dan de 
werkelijkheid’

‘H
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 ‘IK sta een allochtoon hier te leren poet-
sen.’ Dat zegt Willy aan het begin 
van Calimucho. Hoe veel normaler 

kan een zin anno nu zijn? Het bevestigt het 
documentairegehalte van de nieuwe film van 
Eugenie Jansen (Tussenland, 2002). Dat je 
naar echte mensen kijkt in hun dagelijkse 
leven is onmiddellijk duidelijk. Calimucho 
vertelt over Dicky, een vrouw die worstelt. 
Met zichzelf en de keuzes die ze maakt. Die 
keuzes lijken allemaal aan de magere kant. 
Ze leeft met Willy, een alcoholistische niets-
nut die ook messenwerper en clown is in het 
circus van Dicky’s vader. En ze heeft een stie-
keme relatie met Tarek, een van de Marokka-
nen die in datzelfde circus het zware werk 
doet. Maar eigenlijk doen Willy en Tarek er 
niet toe. Dicky houdt van Timo, het zoontje 
van Willy, en van het circus. En dat gaat ook 
al niet samen. 
Eugenie Jansen onderzoekt met Calimucho 
(wijn gemixt met cola, Willy’s drankje) hoe je 
met documentaire middelen pure fictie kunt 
maken. Haar experiment betreft de acteurs-
regie en -training en de camera. Drie spelre-
gisseurs werkten er met de amateuracteurs. 
Daaraan voorafgaand was er flink gerepe-

teerd. Hoewel de acteurs het grove verhaal 
was verteld, kregen ze geen scenario te 
lezen. Ze moesten met minieme aanwijzingen 
improviseren. En ook Jansens cameraman 
Adri Schrover wist niet wat er precies ging 
gebeuren. 

HARTSTIKKE NEP
Calimucho is hartstikke echt en hartstikke 
nep. Het verhaal is verzonnen door scenarist 

Natasha Gerson die het materiaal verzamelde 
tijdens haar jarenlange samenwerking met 
een van de circusmensen die ook in de film 
te zien is. De acteurs spelen bijna zichzelf: 
Dicky is in het echt met Willy getrouwd en 
Timo is hun zoontje. In de film is Willy haar 
zwager en zijn zoontje het kind van haar fic-
tieve, overleden zus. Dat kleine extra ver-
haaltje van Gerson en Jansen levert veel 
meer drama op. De ouders van Dicky en Willy 
zijn er eveneens bij verzonnen. Het verklaart 
sommige van de vele verschillende accenten 
in de film: Noord-Hollands, Oost- en Zuid-
Nederlands, maar ook Marokkaans en Duits.

Dat Duits is bijvoorbeeld te horen in de lied-
jes die de hoofdstukken van de film aandui-
den. De muzikanten van het circus maken, al 
ruziënd, liedjes die voor de nodige luchtig-
heid zorgen, zowel in het circus als in de 
film. Zij vertellen wat Jansen verder niet laat 
zien. Dat Dicky’s zus, de overleden vrouw 
van Willy, bij een ongeluk om het leven is 
gekomen. Hoeveel Dicky van Timo houdt. Dat 
Dicky het moeilijk heeft met Willy is te zien 
en te horen. Het is een bijzondere, gewaagde 
en geslaagde vormkeuze. De muzikanten 
acteren ook ‘documentair’, maar hun zingen 
is niet documentair, wat wordt benadrukt 

doordat ze in hun liedjes de toekomst voor-
spellen. Dat alles gebeurt terwijl de film in 
dezelfde stijl blijft.

ARTFILM
Jansen laat alleen de kleine dingen zien, de 
details van het leven. In combinatie met het 
werken met amateuracteurs maakt dat van 
Calimucho een typische filmhuisfilm. Als je 
niets toont, zie je alles. De camera registreert 
alsof hij elke keer toevallig in de buurt is. 
Moet reageren op datgene dat de acteurs vlak 
van tevoren wordt ingegeven. Schrover moet 
maar zien waar hij elke keer uitkomt.  

Bijvoorbeeld bij de ondoorgrondelijke blik 
van de echte Dicky die haar personage mys-
terieus maakt. Het geeft je als kijker alle 
ruimte een meer of minder gevoelig mens 
van haar te maken. Pijn zie je niet. Zelfs als 
Dicky de naam van Timo op haar rug laat 
tatoeëren zijn er geen tranen. Met de tatoe-
eerder op de achtergrond is Dicky te zien, 
een hand voor haar gezicht. De Marokkanen 
die de seizoensarbeid doen bij het circus prij-
zen haar om haar goedheid. En zeggen dat ze 
mooi is. Dicky is verlegen en vergeet even die 
stoere sterke vrouw te zijn. De vrouw die de 
zaken regelt en Willy uitfoetert als hij cali-
mucho drinkt waar de kleine bij is.
Calimucho is hartverscheurend. Door in zijn 
soberheid en gulheid zo veel te laten zien. 
Dat mensen zich zo bloot durven geven, zich 
zo veilig hebben gevoeld bij een regisseur 
straalt van de film af en maakt van Cali-
mucho een parel. Tegelijk is het allemaal zo 
gewoontjes, zo lullig, zo herkenbaar. Alsof je 
naar Hart van Nederland kijkt. Er is een ver-
schil.  
‘Ik sta een allochtoon hier te leren poetsen.’ 
Willy zegt het tegen een onzichtbaar iemand 
aan de andere kant van de telefoon. Het lijkt 
alsof hij per ongeluk of stiekem is gefilmd 
terwijl hij dat gesprek toch al aan het voeren 
was. Maar heel snel weet je dat deze film niet 
het fly-on-the-wall-principe hanteert. Dat hier 
van fictie sprake is. Echte fictie. Willy heeft 
geen script gezien. En zal deze zin dus niet 
uit zijn hoofd hebben geleerd. Maar Jansens 
techniek, strategie bijna, zal Willy wel deze 
kant op hebben gestuurd. Ze zal er alles aan 
gedaan hebben hem iets dergelijks te laten 
zeggen. Om drama te creëren. Echt drama. n

Nederland 2008 regie Eugenie Jansen scenario Natasha  
Gerson, Rogier de Blok camera Adri Schrover montage Patrick 
Minks geluid Michel Schöpping productie Stienette Bosklop-
per, Circe Film, Human distributie A-Film duur 93’ met  
Dicky Kilian, Willy Soeurt, Peter Verberk, Tarek Hannoudi

Het verhaal grotendeels voor jezelf 
houden. Dat deed regisseur Eugenie 
Jansen tijdens het draaien van Cali-
mucho. Het was nodig om pure fictie 

te maken met documentaire mid-
delen. Een experiment dat tot kunst 

verwerd.
Gerlinda Heywegen

NEDERLANDS 
FILM 
FESTIVAL 
2008

Dat mensen zich zo bloot durven geven, zich zo veilig  
hebben gevoeld bij een regisseur straalt van de film af

   HARTSTIKKE 
  ECHT 
& HARTSTIKKE 
 NEP

Calimucho is drama met 
documentaire middelen
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De weg naar eeuwige roem en 
glitter & glamour is hard en 
overal liggen gevaren op de loer, 
zo blijkt maar weer eens in Flow, 
een 9-delige televisieserie van de 
NPS, boordevol hiphop, soul en 
r&b-muziek en -optredens.
In Flow worden tien jonge, geta-
lenteerde muzikanten gevolgd die 
hun droom najagen. Een van hen 
is de Marokkaanse street beauty 
Samya (Senna Gourdou), links op 
de foto, gemaakt in poppodium De 
Melkweg, vlakbij het Leidseplein. 
Op hun pad komen de jongelingen 
allemaal de platenbaas Lucien 
Kortrijk (Yorick van Wageningen) 
tegen. Hij leeft van de flow van 
anderen en heeft een neus voor 
succes.
Het scenario is geschreven door 
Franky Ribbens (Nachtrit, Fok 
Jou!), Flow wordt geregisseerd 
door Ruud Schuurman (Draad-
staal) en geproduceerd door 
Pupkin Film (Dennis P, TBS). Voor 
de serie werden dertig nieuwe 
nummers gecomponeerd. De 
muzikale supervisie is in handen 
van Kees de Koning en Farid 
Benmbarek (Top Notch). Er wordt  
samengewerkt met Nederlandse 
en internationale producers: 
Reverse (De jeugd van tegenwoor-
dig, Brainpower), Focus (N’Sync, 
The Game), SirOJ (Jiggy Djé, 
Turk, Winne, GullYi0N!, FatCap 
Express), Concrete (U-niq, Salah 
Edin). Verder wordt er muziek 
geschreven door Emsuma, Das 
Primero, J. Rock en GMB/Huma-
niac. De serie is vanaf december 
2008 te zien op Nederland 3.

Flow  Nederland, 2008 regie Ruud Schuur-
man scenario Franky Ribbens camera Mick 
van Rossum NSC montage Elsbeth Kasteel 
geluid Bas Lookman production design 
Mares Thomassen productie Pupkin, Pieter 
Kuypers en Sander van Meurs uitvoerend 
producent Iris Otten eindredactie Marina 
Blok, Sandra Beerends(NPS) met Yorick van 
Wageningen, Salah Edin, Big Boy Caprice, 
Senna, Complex, Sarah Chronis en Negativ. 

In File schetst regisseur Michiel 
van Erp een portret van Nederlan-
ders die leven en werken in hun 
auto. Te midden van een kakofo-
nie van toeterende en wachtende 
automobilisten, en ver weg van 
hun eindbestemming, worden de 
reizigers geportretteerd.
Zo blikt de loopbaancoach Titia 
de Vries terug op haar mislukte 
relatie met een Senegalees en 
gebruikt de paragnost Tino Firo-
relli zijn tijd in de stilstaande 
auto om zijn gedachten op een rij 
te zetten over de ziekte van zijn 
vrouw. De chauffeur van SER-
voorzitter Rinnooy Kan filosofeert 
over een oplossing voor het file-
probleem, en de Turkse satelliet-
installateur Zeki (bijnaam Ziggy, 
Kayabasi) droomt over terugkeer 
naar het fileloze Istanbul, samen 
met de vrouw aan wie hij uitge-
huwelijkt is. Op de foto installeert 
hij op het dak van kantoortoren 
‘de Scheur’, een ontwerp van de 
Amerikaanse architect Rafael 
Viñoly vlakbij station Amsterdam 
Zuid, een satelliet terwijl in de 
diepte het verkeer voortraast.
File werd gemaakt in opdracht 
van Nederland Bereikbaar, een 
initiatief van ANWB, NS en Rabo-
bank om actuele vraagstukken 
in de mobiliteit op een nieuwe 
manier aan te pakken. Van Erp 
(Pretpark Nederland, Op Handen 
Gedragen) schreef het filmplan, 
naar een idee van Ubachs-
Wisbrun/JWT. De 50 minuten 
durende poëtische documentaire 
gaat donderdag 25 september in 
première op het Nederlands Film 
Festival en is maandag 6 oktober 
op televisie te zien bij de NCRV in 
het programma Document.

File Nederland, 2008 scenario en regie 
Michiel van Erp camera Jelle Odé, Pim 
Hawinkels montage Hinne Brouwer  
geluid Rob Dul muziek Truus Melissen,  
Louis ter Burg productie De Familie, Götz 
Film omroep NCRV

NEDERLANDS 
FILM 

FESTIVAL 
2008

WERK IN

UITVOERING
LIJNBAANSGRACHT 234a 
AMSTERDAM, 6 AUGUSTUS 
2008, 15.05 UUR

GUSTAV MAHLERPLEIN 2 
AMSTERDAM, 23 JUNI 2008, 

15.59 UUR.

DOOR JAN PIETER EKKER / FOTOGRAFIE: BOB BRONSHOFF
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W ie nog nooit van Shishmaref 
gehoord heeft hoeft zich niet te 
generen. Filmmaker Jan Louter 

kwam er, zo vertelt de persmap, ook nog niet 
zo lang geleden achter, toen zijn oog viel op 
een krantenberichtje over deze kleine neder-
zetting, bevolkt door nog geen duizend Inu-
piaq (zeg voor ‘t gemak maar: Eskimo’s), op 
het eilandje Sarichef, vlak tegenover de 
noordwestkust van Alaska, een klein dagje 
peddelen van de poolcirkel.
De reden dat Shishmaref de krant haalde, 
was dat het dorpje, ja het hele eiland, door 
opwarming van het klimaat in de arctische 
zone langzaam dreigt te verdwijnen. Immers, 
de permafrost – permanent bevroren bodem 
– die het eiland op z’n plaats houdt is aan 
het smelten, vanwege de trend naar langere 
zomers en kortere winters. Omdat het omrin-
gende – en stijgende – water dientengevolge 
later bevriest dan voorheen krijgen de hevige 
herfststormen en de golven die zij veroorza-
ken meer vat op het eiland. En nu de erosie 
uiterst zorgwekkende vormen aanneemt – 
het eiland brokkelt af, huizen vallen ten 
prooi aan de zee – wordt het leven op Sari-
chef steeds precairder. Over plannen om de 
bevolking elders te vestigen wordt dan ook al 
lang gesproken.

PAKKEND
Shishmaref is voor buitenstaanders dus voor-
al een incident in de media (‘Global warming 
imperils Alaska village’; ‘Slipping into the sea: 
the last days of the Arctic community Shish-
maref’), een incident dat we mogelijk al lang 
weer vergeten zijn. Dagelijks duikt er wel een 
plaats op in het nieuws waar iets opmerke-
lijks gebeurt, iets dat de dagelijkse routine 
ontstijgt: huizen onder water door hevige 
regenval in de Oekraïne de ene dag, hevige 

bosbrand in Turkije de volgende. Inwissel-
baar nieuws. Ter plekke zal er zonder twijfel 
dieper op oorzaken en gevolgen worden inge-
gaan. Maar hier te lande ontgaat je de rele-
vantie van dergelijke berichten ten enen 
male – behalve dan dat zij dienen als toege-
voegde smaakstoffen die jeu moeten geven 
aan kranten en televisiejournaals.

Shishmaref lijkt in Amerika een vergelijkbare 
behandeling ten deel gevallen te zijn; mis-
schien wel omdat Alaska veelal beschouwd 
wordt als een soort exotisch buitenland – op 
de kaart van de VS staat het, als ‘t er al staat, 
in een apart inzetje, net als het zonodig nog 
exotischer Hawaii. Menige Amerikaanse  
TV-crew werd even ingevlogen om de meest 
zichtbare en aansprekende incidenten – weg-
geslagen land, ingestorte huizen – voor een 
kort nieuwsitem te verslaan. En dan weer 
terug naar de ‘lower 48s’, het ‘echte’  
Amerika.
Het project ‘The Last Days of Shishmaref’ is 
in die zin uniek dat het als het ware inzoomt 
op zo’n incidenteel bericht. Anders dan Ame-
rikaanse nieuwsverslaggevers heeft de crew 
van The Last Days of Shishmaref langere tijd 
doorgebracht op het eiland – twee maal een 
aantal weken. Het stelde de initiafnemers in 
staat context te geven, door oorzaken en 
mogelijke gevolgen in kaart te brengen.  

Een zekere journalistieke benadering kleeft 
het project weliswaar nog wel aan, bijvoor-
beeld gezien de pakkende formulering ‘de 
eerste klimaatvluchtelingen’ waarmee de 
bewoners worden aangeduid. Maar dat ver-
schaft wel een handige kapstok om aan te 
geven wat het belang ervan kan zijn voor 
ons, hier. Dat geldt met name voor het edu-
catieve project, waarin aan de hand van een 
reëel en inleefbaar voorbeeld de problema-
tiek van klimaatverandering behandeld kan 
worden. De website zal daar lokale opinies 
over actuele ontwikkelingen, de verhuizing 
van de nederzetting in het bijzonder, aan 
toevoegen middels weblogs en videobrieven.

VERHUIZING
Waarin onderscheidt de film zich eigenlijk 
van die andere onderdelen van het project? 
The Last Days of Shishmaref is grofweg in 
twee verhalen onder te verdelen. Eerst een 
impressie van het dorp en zijn traditionele 
leefwijze, in belangrijke mate aan de hand 
van gesprekken met leden van drie families. 
Vervolgens komt de huidige situatie aan bod, 
in het bijzonder de plannen voor de verhui-
zing naar de nieuwe locatie, Tin Creek, op het 
vasteland van Alaska, op twintig kilometer 
afstand van Shishmaref. Daarover, zo blijkt, 
denkt niet iedereen hetzelfde. Stemden de 
oudere bewoners in meerderheid voor Tin 

Creek, de jongeren hadden een voorkeur voor 
wat verder gelegen, meer aansprekende, gro-
tere plaatsen als Nome of Kotzebue (voor wie 
dat niets zegt, denk: Makkum of Holwerd); 
een gematigde ambitie overigens, want deze 
plaatsen, beide nog geen drieduizend inwo-
ners, liggen eveneens aan de noordwestkust.
Opmerkelijk aan die opbouw is dat de proble-
matiek die aanleiding was voor het project 
pas zo laat in de film aangesneden wordt. 
Wanneer je de bewoners van Shishmaref aan-
kondigt als klimaatvluchtelingen verbaas je 
je als toeschouwer dat daar pas ongeveer op 
de helft van de film over gesproken wordt. 
Sterker nog, als je niet beter wist, zou je 
kunnen vermoeden dat de getoonde, ver-
woeste huizen pas tijdens de draaiperiode 
zijn ingestort. In werkelijkheid gebeurde dat 
tijdens een aantal zware stormen in 1997 en 
2002, zo leren we van de website. De totale, 
bedreigende problematiek van klimaatveran-
dering teistert Shishmaref daarentegen al 
zeker vier decennia. En in die tijd zijn er 
diverse pogingen ondernomen de erosie 
tegen te gaan en andere oplossingen te bie-
den. 
De structuur van de film, zo zou je kunnen 
samenvatten, is er een waarin traditie en ver-
andering tegenover elkaar gesteld worden. 
De film doet dat door de geschiedenis als het 
ware in gecomprimeerde vorm over te doen; 

we maken immers eerst kennis met een tradi-
tionele leefwijze, alsof de klimatologische 
bedreigingen niet bestaan. Pas daarna wordt 
iets verteld over de recente incidenten en de 
als oplossing daarvoor aangedragen verhui-
zing. Aldus verdubbelt de film de informatie 
op de website, zoals te vinden onder ‘intro-
ductie’, ‘tijdlijn’ of ‘subsistence’.

HONKBALPETJES
Door bovengenoemde tegenstelling stelt de 
film het leven in Shishmaref in een zeer sta-
tisch verband voor, alsof de veranderingen 
alle van zeer recente datum zijn. Want wat, 
bijvoorbeeld, is eigenlijk die ‘traditionele 
levenswijze’? In de film, in de gesprekken 

met bewoners, is dit vooral een kwestie van 
subsistence. Dat wil zeggen, een alledaags 
leven dat in belangrijke mate gebaseerd is op 
hetgeen men ter plekke vangt of jaagt (vis, 
zeehond, walrus, kariboe, etcetera) en waar-
van het vlees, de olie, de huid, het been of 
het hoorn wordt verwerkt tot eet- en draag-
bare producten. Daarover praten de lokale 
bewoners in hun antwoorden op de vragen 

van (blanke) buitenstanders. Het gaat niet 
over de pasta, die men ook eet, noch de 
honkbalpetjes, die men ook draagt. De 
gesprekken – of beter de antwoorden op 
weggesneden vragen – besteden er weinig 
aandacht aan. Ondanks dat we in de huizen 
televisies, koelkasten, ghettoblasters, pos-
ters, kleerhangers of tuinmeubilair zien; 
ondanks dat men zich per auto en sneeuw-
scooter vervoert; ondanks dat men blikvoed-
sel, sigaretten en frisdrank (maar geen alco-
hol!) koopt; ondanks dat men jaagt met 
geweren en buitenboordmotoren, en zich ‘s 
avonds vermaakt met bingo.
Hier is een cultuur in beeld die al vele decen-
nia zichtbaar in verandering is – en onzicht-
baar: ook de subsistence is ingebed in een 
westers juridisch systeem, waarin duidelijke 
(hoewel niet onbetwiste) afspraken gemaakt 
zijn over wie waar mag vissen en jagen. De 
film veronderstelt onomwonden dat het 
jagen-verzamelen het meest fundamentele 
kenmerk is van deze nederzetting, de maat-
staf waaraan al het andere afgemeten wordt.
Misschien was een paar weken bivakkeren in 
Shishmaref toch niet toereikend. Of mis-
schien hebben de filmmakers zich op de ver-
keerde problematiek geconcentreerd; 
immers, niet zozeer de ‘traditionele’ levens-
wijze wordt bedreigd, het leven tout court 
hangt daar aan een zijden draad. Daarmee wil 
niet gezegd zijn dat zij onethisch te werk 
zijn gegaan. Maar als je naar eer en geweten 
een gemeenschap portretteert dien je wel-
licht ook naar eer en geweten je eigen positie 
als vreemde, met een gebrekkige kennis, dui-
delijk te maken. Zo had, bijvoorbeeld, een 
indruk van dagelijkse, onderlinge gesprekken 
en activiteiten denkelijk een inzichtelijker 

beeld hebben kunnen opgeleveren van hoe 
een kleine, deels verwesterde gemeenschap 
met al die veranderingen omgaat en hoe 
moeilijk het is – of niet – tradities in stand te 
houden. n

The Last Days of Shishmaref Nederland 2007 regie Jan Louter 
camera Melle van Essen geluid Leo Franssen, Harold Jalving 
montage Riekje Zengs muziek Paul M. van Brugge productie 
Jull Kappelhof, Renske Meertens distributie Cinemien duur 95'

DE ONDERGANG 
VAN EEN EILAND

De Nederlandse film The Last Days of Shishmaref is onderdeel van 
een ambitieus project, opgezet in samenwerking met televisieom-
roep Llink. Het bestaat behalve uit de film uit een tentoonstelling, 
een fotoboek (van Dana Lixenberg), een website, en een educatief 

programma voor middelbare scholieren. De film focust vooral op het 
verlies van tradities, terwijl een heel eiland dreigt te verdwijnen.

Nico de Klerk

NEDERLANDS FILM FESTIVAL 2008

The last Days of Shishmaref een multimediaal project

Het gaat niet over de pasta, die men ook eet, noch de 
honkbalpetjes, die men ook draagt

Jan Louter
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Ons boek is bedoeld voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de praktijk van 
het filmmaken in Nederland. Alle 

aspecten van filmproductie komen aan bod: 
de ontwikkeling en financiering, het produc-
tieproces zelf en de exploitatie van een film. 
De producent is de spin in het web van al 
deze fasen in de bestaansgeschiedenis van 
een film. Volgens ons valt aan de hand van 
zijn centrale rol de organisatie en financie-
ringsstructuur van film het helderst uit te 
leggen.
Met zijn veel geciteerde uitspraak ‘Nobody 
knows anything’ bedoelde de Amerikaanse 
scenarioschrijver William Goldman dat níe-
mand in de filmwereld, ook doorgewinterde 
studio executives niet, weet of een film een 
succes wordt voordat hij helemaal klaar is. 
Het aangaan van het avontuur met een eer-
ste idee, verhaal of scenario is de essentie 
van het film maken: iedere film is uniek en 
komt op zijn eigen, unieke manier tot stand. 
Voor de filmproducent betekent dit dat hij 
nooit op routine kan draaien; iedere film 
brengt specifieke vragen met zich mee, de 
tegenvallers zitten altijd in een onverwachte 
hoek, de successen ook.
Toen wij voorzitter, respectievelijk directeur 
van de Nederlandse Vereniging van Speel-
filmproducenten (NVS) waren, hebben wij 
bijna alle leden van het Nederlandse produ-
centencorps persoonlijk leren kennen; we 
hebben ook met een groot aantal van hen 
samengewerkt. Uit deze tijd is bij ons een 
beeld ontstaan van een kleine, informele sec-
tor waar realiteitszin en liefde voor film de 
boventoon voeren.

De kracht van Nederlandse filmproducenten 
is dat de meeste van hen echte overlevers 
zijn: lean and mean, wendbaar en vindingrijk 
houden zij het hoofd boven water in een 
agressieve markt die wordt overheerst door 
buitenlandse films. Ook Nederlandse crews 
hebben in het buitenland de reputatie snel te 
zijn: compacte, ‘platte’ teams die de handen 
uit de mouwen steken en veel meer shots per 
dag draaien dan de hiërarchisch georgani-
seerde buitenlandse crews.
Veel Nederlandse producenten hebben de blik 
naar het buitenland weten te verruimen; uit 
de interviews in ons boek blijkt dat zij aan-
sluiting bij het internationale speelveld als 
cruciaal zien voor de toekomst van hun 
bedrijf en ook de sector. Uit alle gesprekken 
die voor dit boek zijn gevoerd, blijkt verder 
dat de Nederlandse producent vindt dat het 
talent van makers gekoesterd moet worden 
en de basis vormt van een goed functione-
rende filmonderneming. Zonder talent geen 
films, zonder nieuw talent geen grensverleg-
gende filmproductie.
Een filmcultuur kan niet zonder een tegen-
cultuur, heeft films nodig die het scherp van 
de snede zoeken, in vormgevende zin het 
experiment niet schuwen, en ook onze maat-
schappij ter discussie stellen. De creative pro-
ducer als Nederlandse culturele ondernemer 
moet actief op zoek naar dit tegengeluid, het 
is zijn expliciete taak om spraakmakende 
films – die in Nederland polderland soms 
moeilijk te vinden en te maken zijn – een 
zetje mee te geven richting realisering.
De ontwikkelingsfase komt mede daarom in 
ons boek uitgebreid aan bod en we besteden 

aandacht aan de zorg voor talent, om te 
benadrukken dat het producentschap ideali-
ter eerder een creatief dan vooral een finan-
cieel-organisatorisch beroep is. Juist produ-
centen met een scherpe visie op te ontwikke-
len materiaal, en een duidelijk zicht op waar 
de markt naar op zoek is, zijn steeds het 
meest succesvol gebleken.
In Skrien deze maand een voorpublicatie uit 
het laatste deel van het boek, vier van de 
acht producenten die aan het woord worden 
gelaten over hun businessstrategie. Hoe heb-
ben zij hun bedrijf opgebouwd en verzekeren 
zij continuïteit? 

Marc Bary, IJswater Films

‘VIA KORTE FILM NAAR 
SPEELFILM’ 

‘Samen met Matthijs van Heijningen jr. heb 
ik meteen na de Filmacademie Stichting IJs-
water opgezet. We hadden geen businessplan 
en geen startkapitaal. Met IJswater wilden 
we frisse, artistieke films maken en daar zijn 
we meteen mee begonnen. We financierden 
alles met eigen middelen; je moet je eerst 
bewijzen voor de bank je een lening ver-
strekt. We hadden bijbaantjes. Ik werkte bij 
Joop van den Ende in Aalsmeer, Matthijs 
werkte als operateur in The Movies. 
Onze films zijn van nobudget naar lowbudget 
naar normaal budget gegroeid. Dat is niet 
vanzelf gegaan. Onze ambitieuze plannen, 
zoals onze eerste speelfilm IJswater, werden 
aanvankelijk niet gehonoreerd door de finan-

NEDERLANDS 
FILM 
FESTIVAL 
2008

NEDERLANDS 
FILMPRODUCENT IS
         LEAN AND MEAN

Boek over de praktijk van het filmmaken in Nederland

Deze maand wordt tijdens het Nederlands Film Festival De filmproducent. 
Handboek voor de praktijk van Carolien Croon en Stienette Bosklopper 
gepresenteerd. Een voorpublicatie uit het laatste deel van het boek met een 
speciaal voor Skrien geschreven inleiding van de auteurs.
Carolien Croon en Stienette Bosklopper/Illustratie Jochem Bosselaar
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ciers. Toen hebben we besloten naam op te 
bouwen met korte fictiefilms. We waren een 
jonge-hondenclub. In 15 jaar heeft IJswater 
40 korte films geproduceerd en 9 speelfilms. 
En jeugddrama, korte en lange documentai-
res en commercials.
De korte film is een goede springplank. We 
proberen er jaarlijks twee te produceren, 
naast een korte documentaire en om het jaar 
een televisieserie. Daarmee profileren we ons, 
blijft onze kwaliteit zichtbaar en genereren 
we omzet. We kunnen er niet van bestaan, 
maar het is belangrijk voor ons trackrecord 
en het geeft toegang tot nieuw talent. Je 
kunt met korte films in betrekkelijke luwte 
met nieuwe mensen werken; mensen met wie 
je later speelfilmplannen kunt ontwikkelen. 
Van Hanro Smitsman bijvoorbeeld, hebben 
we eerst vier korte films geproduceerd. Raak 
won een Gouden Beer in Berlijn; daarna kon-
den we zijn speelfilmdebuut, de Telefilm 
Skin, produceren, die we overigens zelf als 
digitale distributeur hebben uitgebracht in 
16 Nederlandse arthousetheaters.
Matthijs jr. besloot dat hij alleen nog maar 
wilde regisseren en vertrok, en een nieuwe 
partner trad in 1997 toe. Later kwam ook 
mijn neef, Koert Bary, om IJswater Commeri-
cals te leiden. In 2002 koos de partner voor 
een andere carrière en moesten mijn neef en 
ik haar uitkopen. We hadden vooraf geen 
afspraak gemaakt over hoe we uit elkaar zou-
den gaan en dat was zuur, ik heb een groot 
bedrag op tafel moeten leggen. Toen de IJs-
water commercials niet voldoende rendeer-
den, stopte Koert en toen heb ik besloten 
zelf meerderheidsaandeelhouder te zijn en 
alleen leiding te geven aan het bedrijf. In 
functionele zin run ik het bedrijf samen met 
Katja Draaijer die al tien jaar bij IJswater in 
dienst is, maar uiteindelijk heb ik de formele 
zeggenschap. Wel heb ik samenwerkingsver-
banden met andere bedrijven, zoals Rocketta 
Film, met wie IJswater de distributiemaat-
schappij Waterfront Film Distribution heeft 
opgericht.
IJswater concentreert zich op nieuw talent, 
en wil dat begeleiden. We proberen met de 
makers een band op te bouwen en verwach-
ten loyaliteit terug. Wij investeren immers in 
hun talent, al kunnen we geen jaarcontract 
bieden. Het is dan ook frustrerend om te zien 
hoe snel collega-producenten het talent dat 
wij denken te hebben ontdekt, benaderen 
voor hun projecten. Ik wil daarover met een 
regisseur meteen een open gesprek. Nieuwe 
makers moeten leren om open te zijn over de 
stappen die ze willen zetten. 
Bij IJswater zijn drie mensen in loondienst, 
een producent documentaire/head of deve-
lopment, een junior producent die ik intern 
heb opgeleid, en ikzelf. We steken allemaal 
de handen uit de mouwen. Groter dan dit 
wordt het niet, anders lopen we te veel risi-
co. Het is hard werken. Het ene jaar gaat het 

beter dan het andere. Je moet veel zaaien, 
maar kunt dan ook na enige tijd weer oogs-
ten. Vroeger dacht ik dat ik me maar beter 
kon specialiseren, echter, van speelfilms 
alleen kun je niet leven. 
De afgelopen jaren zijn veel projecten waar ik 
volledig in geloofde, niet doorgegaan. Ik heb 
daarvan geleerd niet te lang aan iets vast te 
houden, ik trek de stekker er tegenwoordig 
eerder uit. Ik heb een gezin, film is niet alles; 
ik werk mezelf niet over de kop. Ons doel is 
om eens in twee jaar een speelfilm te maken.’

Michael Fedun, Corrino Films

‘LANGETERMIJNDOEL NIET 
UIT HET OOG VERLIEZEN’

‘In 2003 zijn zeven mensen die uit verschil-
lende richtingen en van diverse lichtingen 
van de Filmacademie kwamen, Corrino Films 
begonnen. We merkten dat alle bestaande 
producenten van een andere generatie waren 
en wilden een productiehuis van en voor 
jonge makers zijn.
Ons uitgewerkte businessplan beschreef dat 
we met kleine projecten zoals commercials, 
bedrijfsfilms en videoclips, inkomen wilden 
genereren waarmee we de creatieve vrijheid 
konden verkrijgen om speelfilms te produce-
ren. We hebben de afgelopen jaren veel klei-
ne projecten gedaan en het bedrijf is snel 
gegroeid en veranderd. Dat is een organisch 
proces geweest. 
De Corrino-partners veranderden ook. We zijn 
er destijds alle zeven gemakkelijk ingestapt, 
niet iedereen heeft zich vooraf gerealiseerd 
wat het betekent om een bedrijf te runnen. 
Maar de regisseur wilde regisseren en ver-
trok; van de partners uit de begintijd zijn er 
nu nog drie over. Joyce van Diepen is van 
huis uit production designer, Atilla Meijs is 
producent en heeft veel expertise op het 
gebied van broadcast en zelf ben ik opgeleid 
tot producent. Wij vormen het management 
van Corrino. 
We hebben momenteel zeven verschillende 
bedrijfsactiviteiten. We maken videoclips, 
bedrijfsfilms en speelfilms, bieden productie-
begeleiding aan buitenlandse crews, maken 
televisie, faciliteren broadcast – waaronder 
de registraties van live-uitzendingen op radio 
en televisie – en produceren narrowcasting. 
Er zit veel overlap tussen de genres. Sommige 
klanten willen zowel een bedrijfsfilm als een 
commercial, en ook een evenement vastleg-
gen op dvd. 
Ons langetermijndoel is dat de verschillende 
units allemaal hun eigen broek op kunnen 
houden. We willen een gezond bedrijf. Daar-
om evalueren en herschrijven we ons busi-
nessplan elk halfjaar: zijn we nog op de 
goede weg? Doet iedereen nog wat hij wil?  

Je moet er in het leven voor waken om din-
gen te doen die je eigenlijk niet wilt, maar 
dan moet je wel kunnen bijsturen. 
In 2005 kwam onze eerste speelfilm uit, Flirt. 
Dat was een goede ervaring, maar de jaren 
erna is de nadruk sterk komen te liggen op 
kleine projecten en te weinig op speelfilm, 
terwijl daar onze passie ligt. Die kleine pro-
jecten zijn goed voor de omzet, maar we wil-
len ook ons langetermijndoel in het vizier 
houden. Om speelfilms te produceren moet je 
een lange adem hebben en veel investeren. 
Daarom hebben we ons onlangs weer op 
speelfilm gefocust, zonder de andere activi-
teiten tekort te doen. 
De meeste omzet halen we momenteel uit 
broadcast, de registraties van live-evenemen-
ten waarvan naderhand een dvd verschijnt. 
De groei van ons bedrijf is een issue. Je moet 
alle netwerken goed kunnen onderhouden, je 
hebt voor elke bedrijfstak mensen nodig met 
verschillende expertise. Daarom is het 
belangrijk dat alle zeven bedrijfsactiviteiten 
zelfstandig kunnen bestaan. 
Mijn advies aan beginnende producenten is: 
begin gewoon en leer onderweg. Zoek en 
vind, het groeit vanzelf. Maar houd wel je 
langetermijndoel goed voor ogen.’

Kees Kasander,  
The Kasander Film Company

‘ZOEK EEN TWEEDE 
VADERLAND’

‘The Kasander Film Company heeft kantoren 
in Rotterdam en Londen. Deze ontwikkelen 
uitsluitend projecten, circa twintig tegelijk, 
om 1 à 2 films per jaar te kunnen produce-
ren. We hebben weinig personeel. Voor beide 
kantoren een head of development die full-
time werkt aan de financiering van alle films, 
en één productionele medewerker die de 
films tot aan het draaien begeleidt. 
Dit businessmodel is de uitkomst van 25 jaar 
produceren. Een producent moet zijn over-
head zo laag mogelijk houden. Als het goed 
gaat, groei je snel, maar bij speelfilms is de 
groei ongecontroleerd; continuïteit is niet 
vol te houden. De basis moet daarom zo klein 
mogelijk zijn, en bestaan uit slimme mensen 
die ik zelf opleid. Ze moeten alles weten van 
de internationale business, het internationa-
le talent kennen en weten wie goede copro-
ducenten zijn. 
Vanaf het draaien wordt elke film een aparte 
onderneming. Een bv, CV of een Ltd. Zo dek 
ik het risico voor elke film af, dat hebben 
financiers liever, dat is netjes en overzichte-
lijk. Je moet met geld niet van de ene naar 
de andere productie kunnen schuiven.
Produceren is ondernemen. Het aantal pro-
ducenten in Nederland is te groot en het aan-

tal regietalenten met internationale moge-
lijkheden, te klein. Zie de wereld als de vijver 
om in te vissen. Nederlanders kunnen dat, ze 
zijn ondernemend, spreken hun talen, 
beschikken over een handelsgeest; ga een 
jaar naar Moldavië of Leningrad, huur daar 
een appartement voor 2000 euro per jaar. 
Toch trekken weinig Nederlandse producen-
ten erop uit. Ze zijn bang voor het buiten-
land, gemakzuchtig of hebben een gebrekki-
ge kennis van de internationale markt. Ze 
denken dat ze daar niet welkom zijn. Maar 
als je in Nederland blijft hangen, levert dat te 
weinig goede films op.
Een goede producent is niet alleen met film 
bezig maar ook met de carrière van zijn regis-
seurs. Ik ben altijd op zoek naar Greenaway-
achtige talenten, regisseurs die ook hun 
eigen films schrijven. Als je de carrière van 
iemand goed ondersteunt, kun je er interna-
tionaal mee scoren. Je bouwt dan een pro-
ductiebedrijf met profiel op.
Continuïteit in de samenwerking met een 
regisseur is ook belangrijk voor de interna-
tionale partners. Zij willen weten wat de vol-
gende film wordt en wanneer die uitkomt. 
We zijn gericht op langetermijnrelaties. En 
om talent aan je te binden moet je beleid 
maken, een plan uitstippelen. Eerst maak je 
een aantal lowbudgetfilms. En geen ruzie. Je 
houdt de lijn vast die je samen hebt uitgezet.
De beste opleiding voor een producent die de 
internationale filmwereld wil leren kennen is 
werken op het International Film Festival 
Rotterdam. Daar krijg je het overzicht van 
goede films, van de regisseurs voor de toe-
komst. Ik ben daar 25 jaar geleden begon-
nen, de internationale arena was mijn speel-
veld.
Internationale films moet je internationaal 
financieren. De financiering deel ik in de 
regel op in vier of vijf stukken. Ik bedenk 
wat vanuit het script, de regie en de cast een 
logische financiering zou zijn. Vervolgens ga 
ik die financiering organiseren in vier of vijf 
landen. Internationaal financieren betekent 
dat je over de hele wereld coproductiestruc-
turen moet kunnen opzetten. Je moet de 
voorwaarden kennen die in andere landen 
worden gehanteerd, de handelsverdragen. 
Als er ergens in de wereld een nieuwe fiscale 
maatregel voor film wordt ingevoerd, verdiep 
ik me daarin. Ik heb veel met de Luxemburg-
se maatregel gewerkt, met de Sale & Lease-
back in Engeland; in Nederland heb ik een 
paar CV-films gemaakt, en in Canada met de 
tax break. Een producent moet weten waar 
de mogelijkheden liggen en hoe ze werken. 
Mijn advies aan beginnende producenten is 
om een tweede vaderland te kiezen, bij voor-
keur een land dat filmgeld heeft. Bouw een 
reputatie op, dan kun je overal terecht. We 
zijn als bedrijf sterk Engels georiënteerd. 
Mijn kantoor in Londen stelt niet zo veel 
voor, maar door dat kantoor word ik er wel 

serieus genomen. Ik ben er een dag per week; 
als we in Engeland draaien, ben ik er vaker. 
Ik ben mijn eigen Engelse coproductiepartner 
en dat is niet voor niets: ik houd daarmee 
zelf de controle over mijn films. Uit Neder-
land komt weinig financiering, maximaal 20 
tot 30 procent van het budget. Als je voor 80 
procent bent aangewezen op het buitenland, 
moet je er wel voor zorgen dat je de inhoude-
lijke zeggenschap behoudt. Je hebt als pro-
ducent die power nodig.’ 

Matthijs van Heijningen,  
Sigma Pictures 

‘FILMS MAKEN DIE DICHT
BIJ JEZELF LIGGEN’

‘Eind jaren zestig ben ik met filmproductie 
begonnen. Bij de Fabeltjeskrant, waarvoor ik 
in de beginperiode kort als regisseur werkte, 
heb ik geleerd hoe een productiebedrijf func-
tioneerde. Als je niet oppast werk je om de 
overhead te kunnen bekostigen. Al vroeg heb 
ik bedacht dat ik dat nooit zou doen. 
In 1970 was ik als uitvoerend producent 
betrokken bij films voor het Nederlands 
Paviljoen van de wereldtentoonstelling in 
Osaka, en toen heb ik door Azië gereisd. De 
locale filmindustrie trok in veel Aziatische 
landen volle zalen, en daarvoor zag ik in 
Nederland ook mogelijkheden. Van Thijs Cha-
nowski, met wie ik bij de Fabeltjeskrant 
samenwerkte, kreeg ik een Engelstalig boekje 
over filmproductie waarin een aantal belang-
rijke principes werd uitgelegd, zoals het 
maken van een breakdown. Ik ben dat ver-
volgens in de praktijk gaan toepassen. In 
1972 heb ik Sigma Pictures opgericht en eerst 
een aantal korte films gemaakt; ik heb nog 
lange tijd korte films naast speelfilms gepro-
duceerd.
In die tijd financierde je een speelfilm met 
twee vaste financiers, het Productiefonds en 
de distributeur, die een voorschot gaf. De 
rest haalde ik uit verschillende hoeken en 
gaten. Ik heb veel met sponsoring gewerkt 
en met product placement voor 7Up, Caballe-
ro en Grolsch, bijvoorbeeld. Soms had ik een 
paar privé-financiers en ik heb op de beurs 
ook wel eens geld opgehaald door aandelen 
in een film te verkopen. Pas veel later kwam 
de omroep als financier om de hoek kijken, 
en nog later de omroepfondsen.
Er viel in de jaren zeventig en tachtig in de 
theaters veel meer geld te verdienen met film 
dan nu. Er werden meer kaartjes verkocht. 
Ciske de rat trok in 1984 maar liefst 1,6 mil-
joen bezoekers. In die tijd bestond een rege-
ling die helaas is afgeschaft. Exploitanten 
moesten over de eerste twee weken verplicht 
50 procent filmhuur betalen aan de distribu-
teur, en de distributeur mocht daarvan niet 
meer dan 25 procent als distributiefee incas-

seren. Dat betekende dat de producent 75 
procent van de filmhuur kreeg. Daarbij kreeg 
een bioscoopexploitant een rode kaart als hij 
de filmhuur niet binnen twee weken betaal-
de. Een rode kaart betekende dat hij van de 
distributeurs geen nieuwe films meer kreeg 
dus geen business had. Dat was een mooie 
regel, exploitanten betaalden graag op tijd. 
Ook belangrijk is dat het Productiefonds zijn 
bijdrage met 20 procent winst terug wilde 
hebben. Maar als dat was afbetaald, was het 
klaar. Het fonds deelde niet tot in het onein-
dige in de opbrengsten. 
Als de voorschotten van het Productiefonds 
en de distributeur waren afbetaald, was de 
rest van de opbrengst voor de producent, ook 
de verkoop aan de televisie, die vanaf de 
jaren 1970 steeds belangrijker werd. Ik kocht 
alle rechten bij cast en crew af, dus andere 
rechthebbenden waren er niet tenzij het ging 
om een film van een regisseur die zelf met 
het plan bij me was gekomen en het zelf had 
geschreven. 
Ik heb in mijn leven veel mazzel gehad. Toen 
Een vlucht regenwulpen uitkwam, schatte 
Tuschinski in dat die film goed paste in 
Alhambra, het arthouse. In Tuschinski 1 
draaide toen Dressed to Kill, een doorn in het 
oog van feministen die tot twee keer toe inkt 
tegen het grote doek gooiden. Vlak voor de 
eerste vertoning werd ik door Jonkeer Raab 
van Canstein van Tuschinski gebeld met de 
mededeling dat Een vlucht regenwulpen toch 
maar in Tuschinski 1 werd geprogrammeerd, 
omdat hij een volgende inktvlek vreesde als 
hij Dressed to Kill daar zou laten staan. De 
film werd daarmee opgetild en liep enorm 
goed. De lift is nog zo’n voorbeeld. Toen die 
uitkwam regende het dagen achtereen en de 
zalen zaten zes keer per dag met 1200 man 
vol. Ik kon de 120 procent voor het Produc-
tiefonds in één keer terugstorten.
Mijn advies aan beginnende producenten is 
om je niets aan te trekken van marketing en 
doelgroepen, maar te maken wat dicht bij 
jezelf ligt. Ik heb nooit een film gemaakt 
voor het geld, altijd omdat ik erachter stond 
en het leuk vond om te doen. Dat brengt je 
uiteindelijk het verst.’  n
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Jaap Speyer (29 november 1891 - 17 sep-
tember 1952) is nooit een grote naam 
geworden in de (Nederlandse) filmge-

schiedenis. Niet veel mensen weten dat hij de 
grootste vooroorlogse Nederlandse filmhit 
geregisseerd heeft: De Jantjes uit 1934. Deze 
filmbewerking van het gelijknamige toneel-
stuk van Herman Bouber bewees dat het 
Nederlandse publiek destijds smachtte naar 
een film in de eigen taal. Massaal stroomde 
men naar de bioscopen en in een tijd dat een 
film slechts een week draaide om dan vervan-
gen te worden door de volgende titel, werd 
De Jantjes overal geprolongeerd. In Den Haag 
draaide de film maar liefst zeven weken aan-
eengesloten in het City Theater, en in het 
Tuschinski in Amsterdam vier weken. Daarna 
was de film nog maanden te zien in andere 
Amsterdamse en Haagse bioscopen. Maar ook 
in het kleine Culemborg waar normaal alleen 

op zondag en maandag films vertoond wer-
den, organiseerde de bioscoopexploitant 
spoorslags extra voorstellingen om aan de 
vraag van het publiek tegemoet te komen. 
Op het hoogtepunt van het succes draaide De 
Jantjes met twaalf kopieën tegelijkertijd. 

DUITSLAND
Jaap Speyer (Speijer zoals zijn naam oor-
spronkelijk gespeld werd) was afkomstig uit 
een joods-Amsterdams gezin. Het toneel en 
de film trokken hem aan maar in Nederland 
was er nauwelijks emplooi te vinden. Het 
enige bedrijf dat continu films produceerde, 
was de in 1913 geopende Filmfabriek Hollan-
dia van Maurits Binger. Dat viel allemaal in 
het niet bij wat er in Duitsland gebeurde, 
waar het wemelde van de kleinere en grotere 
filmbedrijfjes. Na het overlijden van zijn 
vader in 1916 verliet Speyer Nederland om 

VRIJMOEDIG  RELATIEDRAMA 
     VERDIENT  AANDACHT

Jaap Speyers Bigamie met nieuwe muziek

In 1927 regisseerde Jaap 
Speyer de zwijgende film 
Bigamie. Jaap Speyer? Zwij-
gend? Bigamie? Wat moeten 
we daar ruim tachtig jaar 
later nog mee? Toegegeven, 
het zal wat doorzettingsver-
mogen vergen en sommige 
delen kunnen best op twee 
maal de snelheid worden 
afgespeeld. Maar ook de 
hedendaagse toeschouwer 
kan een aangename achten-
tachtig minuten hebben met 
dit relatiedrama.
Clara Pafort-Overduin
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via Denemarken in Duitsland terecht te 
komen. Daar zou hij blijven tot maart 1933. 
Nadat Hitler aan de macht was gekomen, ver-
lieten veel joodse inwoners Duitsland en ves-
tigden zich elders in Europa of trokken door 
naar de Verenigde Staten. Speyer was een 
van hen. 
Toen hij in 1933 met de opnames van De Jan-
tjes begon had Speyer al tweeënvijftig filmti-
tels op zijn naam staan. Hij stond in Duits-
land bekend als een kundig filmer en werd 
vooral geprezen om zijn acteursregie. Grote 
experimenten met camera en montage hoef-
de men van Speyer niet te verwachten maar 
hij was wel een vakman. Zijn films waren 
meestal niet hoogdravend en hadden vaak 
een pikant tintje. Zijn status is waarschijnlijk 
het best te vergelijken met die van Johan 
Nijhuis en Costa (2001). Vlot gemaakte films 
met een aardig publieksbereik.

SERIEUS
Een van de tweeënvijftig films was Bigamie 
uit 1927. De film verraste de Duitse pers. In 
de Film Kurier van 28 september 1927 ver-
baasde George Herzberg zich over het serieu-
ze onderwerp dat Speyer behandelde. Hij 
karakteriseerde Speyers werk tot dan toe als 
luchtig vol ‘grappige invallen en veel kabaal’. 
Herzberg was zeer te spreken over het goede 
kamerspel. De recensenten van de Lichtbild-
bühne en het Reichsfilmblatt sloten zich aan 
bij hun collega en waren uitermate positief 
over deze kwaliteitsfilm. Ook de hedendaagse 
toeschouwer zal deze kwaliteiten nog her-
kennen. Opvallend zijn vooral de vrijmoedig-
heid waarmee het thema van de film – biga-
mie – wordt uitgewerkt en de sterke acteer-
prestaties die door de cameravoering worden 
onderstreept.
In Bigamie wordt het verhaal verteld van de 
eenvoudige loodgieter Otto Engel die ver-
strikt raakt tussen twee huwelijken. De film 
begint als Otto reeds enige jaren alleen leeft 
omdat zijn vrouw Ada hem in de steek heeft 
gelaten voor een leven als danseres. Als hij 
probeert een nieuwe relatie op te bouwen 
met de jonge en knappe bovenbuurvrouw 
Elise, staat hij plotseling oog in oog met zijn 
eigenlijke echtgenote. De hele situatie is 
nogal gênant omdat hij samen met Elise een 
avondje doorbrengt in het variété. Genietend 
van zijn drankje verstrakt plotseling zijn blik 
en vraagt de toeschouwer zich met Elise af 
wat er aan de hand is. Een van de danseres-
sen blijkt zijn weggelopen vrouw Ada te zijn. 
Otto brengt Elise thuis en gaat terug naar het 
theater om met Ada te praten. Hij laat zich 
overhalen het nog een keer met haar te pro-
beren en hun huwelijk wordt een tweede 
leven ingeblazen. Maar het burgerlijke huis-
houden kan de rusteloze Ada niet bekoren en 
als ze opnieuw bezoeken brengt aan het vari-
été wil Otto niets meer van haar weten. Dan 
komt de bovenbuurvrouw weer in beeld. Ze 

heeft medelijden met de ongelukkige Otto en 
wil niets liever dan hem trouwen. Zolang 
Otto niet officieel gescheiden is, kan daar 
echter geen sprake van zijn. In zijn wanhoop 
laat hij de danseres dood verklaren zodat hij 
opnieuw kan trouwen. Gelukkige jaren bre-
ken aan en samen krijgen ze een zoon. De 
huiselijke vrede wordt echter ruw verstoord 
als de wettige echtgenote berooid en ziek 
plotseling op de stoep staat en haar rechten 
claimt. Als Otto weigert, spant ze een rechts-
zaak aan. In de rechtszaal komt ze tot inkeer 
en ze besluit het geluk van het kleine gezin 
niet langer te verstoren. Staande voor de 
rechtbank neemt ze gif in en sterft ter plek-
ke.

ONDERGANG
De moraal van Bigamie was geheel in lijn met 
de gangbare opvattingen over zedelijkheid in 
het begin van de vorige eeuw. Het waarschu-
wende vingertje zwaaide driftig maar de drei-
gende toon die je vooral in Duitse films van 
de jaren tien tegenkwam, was afgezwakt. In 
plaats van de absolute ondergang die een 
jonge vrouw te wachten stond als zij een 
misstap had begaan, kregen vrouwen in de 
films van de jaren twintig vaker de kans als-
nog een decent leven te leiden. Het cabaret 
of variété waren meestal de locaties waar het 
misging met de jonge dames. Dit waren de 
uitgaansgelegenheden die bij uitstek werden 
geassocieerd met de zedeloosheid van de 
grote stad. Het variété was dus niet toevallig 

gekozen als locatie en had een heel andere 
connotatie dan het wat kneuterige vermaak 
dat we ons er nu misschien bij voorstellen. 
Het ging dan ook niet om wat zich op het 
podium afspeelde maar om wat er achter de 
schermen gebeurde. Alleen al door de vele te 
blote lichaamsdelen moest het er daar wel 
heel los aan toe gaan, zo meende men in die 
tijd. Uitgaan en dansen in het cabaret en in 
de variétés waren echter populaire bezighe-
den onder jongelui. Ook Otto neemt Elise 
mee uit naar zo’n gelegenheid. Bigamie past 
dan ook in de trend van de gematigde films 
waarin meer nuance is aangebracht en de 
reputatie van een vrouw niet slechts bepaald 
wordt door waar zij uitgaat.
Die trend zien we op twee manieren terugko-
men in Bigamie. Hoewel de ontrouwe Ada 
zich in een liederlijk leven had gestort, was 
Otto bereid haar te vergeven. Pas als zij zich 
bij herhaling niet gedraagt zoals het een 
getrouwde vrouw betaamt, wijst Otto haar de 
deur. Ada heeft het onheil zelf over zich 

afgeroepen. Of beter gezegd: zij heeft de 
keuze gemaakt voor een ander leven en 
wenst zich niet te conformeren aan een net 
en geregeld burgerlijk bestaan. In het traditi-
onele verhaal ging het meestal om een 
onschuldig meisje dat in haar naïviteit ver-
leid werd door een charmante rokkenjager 
die haar daarna met de gevolgen liet zitten. 
Het afschrikwekkende idee dat deze schande 
absolute sociale uitstoting betekende, moest 
jonge vrouwen erop wijzen goed op hun tel-
len te passen. In Bigamie vindt uitsluiting 
pas in tweede instantie plaats. Als dit een-
maal een feit is en Otto zijn vrouw definitief 
de deur heeft gewezen, volgt de film het 
gebruikelijke patroon: de vrouw wordt ziek, 
vervalt nog verder en vindt uiteindelijk de 
dood. Maar zelfs in de laatste handeling 
maakt Ada zelf de keuze: ze neemt gif in en 
sterft in de rechtszaal. Hoewel hiermee de 
traditionele opvattingen werden bevestigd, 
zien we wel een vrouw die het heft in eigen 
handen neemt. Dat haar keuzes ‘fout’ blijken 
te zijn, doet daar niets aan af. 

PSYCHOLOGIE
Ook in de wijze waarop Elise wordt gekarak-
teriseerd zien we iets terug van deze eigen 
verantwoordelijkheid. Elise neemt het initia-
tief voor haar relatie met Otto. Ze probeert 
zijn aandacht te trekken door hem steeds 
opnieuw de kraan te laten repareren. We zien 
haar in close-up de kraan eigenhandig 
demonteren en glimlachen bij de gedachte 
dat Otto weldra de keuken weer in zal stap-
pen. Zij is het die Otto aanspreekt als hij 
opnieuw verlaten is door Ada. Het is overi-

gens opvallend dat haar vader instemt met 
een huwelijk met een man die nog moet 
scheiden. 
Speyer heeft veel aandacht besteed aan de 
psychologie van de personages. Hun emoties 
zijn steeds zorgvuldig in beeld gebracht en 
geven de toeschouwer de mogelijkheid mee 
te leven en mee te voelen. Speyer heeft sfeer 
in de scènes gebracht door de aandacht te 
vestigen op kleine details of kleine gebeurte-
nissen. Als Otto bijvoorbeeld meegaat met 
Ada na hun hernieuwde ontmoeting, gooit 
zij haar mantel af. Otto raapt hem op en legt 
hem netjes over een stoel. In dit kleine 
gebaar wordt Otto getypeerd als een nette en 
zorgzame man en Ada als een sloddervos.
In de eerste scènes na hun hereniging blijkt 
in één oogopslag dat Ada niet geschikt is 
voor het huishouden. De eerst zo keurig 
opgeruimde kamer ligt bezaaid met rommel. 
Otto schuift wat opzij om zijn ontbijt op tafel 
te kunnen zetten. Als hij wil gaan zitten, ligt 
Ada’s mantel op zijn stoel. Ditmaal smijt hij 
hem aan de kant. Ondertussen wordt Ada in 
de andere kamer wakker; ze rekt zich uit en 
stift nog zittend in bed haar lippen. De bood-
schap is duidelijk: ze heeft geen zorg voor 
haar man, alleen haar eigen uiterlijk is van 
belang. Als ze in peignoir aan tafel schuift en 
een sigaret opsteekt, werpt Otto slechts een 
korte afkeurende blik in haar richting. Pas 
dan wordt het eerste woord gesproken. In de 
tussentitel verschijnt de tekst: ‘Je zou je een 
beetje meer om het huishouden moeten 
bekommeren.’ Het contrast tussen de eerdere 
geïrriteerde en bijna agressieve handelingen 
van Otto en zijn wat deemoedige opmerking, 

wijst op de smeulende woede die in Otto 
huist. De uitbarsting volgt als hij thuiskomt 
en Ada hun huiskamer heeft omgetoverd in 
een danspaleis. De camera neemt even het 
perspectief van Otto en laat het hem wit voor 
de ogen worden. Zijn wereld tolt en hij stuurt 
Ada’s vriendinnen woedend weg. 
Maar ook met Ada laat Speyer ons af en toe 
meeleven. Als zij na een lange tijd weer een 
kijkje neemt in het variété ruik je bijna de 
geur van het toneel, de schmink en het 
zweet. De camera duikt met Ada achter de 
schermen en is met haar getuige van de laat-
ste voorbereidingen van de artiesten die zo 
dadelijk het toneel op moeten: acrobaten 
doen nog wat strekoefeningen, een man 
oefent met een hondje, een danseres doet 
nog een keer haar pasjes en werkt haar lip-
pen bij. Klappende handen zweven door het 
beeld, een lamp knippert ten teken dat de 
voorstelling begint en Ada zucht in een 
medium close-up van verrukking. Je voelt 
met haar mee: wat heeft ze dit allemaal 
gemist!
In de laatste scènes trekt Speyer alle regis-
ters open om de toeschouwer te ontroeren. 
De film neemt een verrassende wending als 
de aandacht van de strijd tussen de dames 

wordt verlegd naar het belang van het zoon-
tje van Elise en Otto. Als de zitting wordt 
verdaagd en men wacht op de uitspraak, zit 
Ada alleen, op enige afstand en half afge-
wend van de anderen. De aanblik van de 
onwetende kleuter die om zijn vader riep in 
de rechtszaal heeft haar geroerd. De kleine 
jongen ziet haar tranen en loopt naar haar 
toe. Hij strijkt over haar handen en wang en 
vraagt: ‘Waarom ben jij helemaal alleen? 
Waarom huil jij?’ Ada neemt zijn hoofd tus-
sen haar handen en weet niet goed hoe te 
reageren. Dan barst ook Elise in snikken uit: 
‘Wij zijn twee ongelukkige vrouwen!’ Hoewel 

de scène misschien wat over the top is, heeft 
hij ook voor de hedendaagse toeschouwer 
nog zeggingskracht. Zelfs in de wat uitver-
grootte acteerwijze – zo kenmerkend voor de 
zwijgende film – weet Ada te ontroeren als 
zij, nog even nagezwaaid door het kind, 
alleen achterblijft. Haar eenzaamheid wordt 
benadrukt door de kale achterwand waarte-
gen zij gefilmd wordt. Haar schouders zijn 
iets naar beneden gezakt en haar bleke 
gezicht straalt even een immens verdriet uit 
als zij stil voor zich uitkijkt. Speyers acteurs-
regie heeft in het stille spel van de Italiaanse 
actrice Maria Jacobini een echte emotie naar 
voren gehaald die de tand des tijd moeiteloos 
heeft doorstaan. 
Dit soort scènes kan men gerust een speciali-
teit van Speyer noemen. Ook in De Jantjes 
wordt het hoogtepunt van de film gevormd 
door een ontroerende scène waarin de jonge 
matrozen naar het voormalig Nederlands-
Indië vertrekken en worden uitgezwaaid door 
hun geliefden. Geen recensent sloeg dit 
moment over in zijn bespreking. Bij de klan-
ken van het dappere ‘nou tabee dan’, waarbij 
de tranen in close-up vloeien en de achter-
steven langzaam verdwijnt aan de horizon, 
klonk menig gesmoord gesnotter.

HUMOR
Bigamie is niet alleen een tranendal. Speyer 
en scenarioschrijver Max Glass hebben de 
film doorspekt met humoristische momen-
ten. De lach versterkt immers de traan en 
andersom. Zo schiet je toch even in de lach 
als de door de forse vrouwelijke gewichthef-
fer met veel vertoon gehanteerde gewichten 
door de oude toneelmeester bijna achteloos 
aan de kant worden geschoven als hij zijn 
bril zoekt. En ook de terugkerende scènes 
met de twee personeelsleden van Otto die 
voortdurend met het oor aan de deur van 
hun patroon staan geplakt en zo precies op 
de hoogte zijn van wat zich daarachter 
afspeelt, verluchtigen het drama.
Bigamie zal vertoond worden op het Neder-
lands Film Festival en verdient nog om ande-
re redenen dan Speyers acteursregie en het 
verrassende verhaal een bezoek: de nieuw 
gecomponeerde muziek. Traditiegetrouw 
schrijven studenten van de Hogeschool voor 
de Kunsten Utrecht nieuwe muziek bij een 
zwijgende film. Deze muziek wordt door 
medestudenten live uitgevoerd tijdens de 
vertoningen op het festival en brengt iets 
terug van de sfeer waarin de toeschouwers 
tachtig jaar geleden van Bigamie genoten. 
Zwijgende films horen nu eenmaal niet zwij-
gend vertoond te worden. Ook bij de oor-
spronkelijke voorstellingen speelde een 
orkest. De gezamenlijke inspanningen van 
het festival en de muziekstudenten (en 
docenten) om elk jaar een in het archief ver-
dwenen stille kopie nieuw leven in te blazen 
verdienen dan ook grote belangstelling. n

Speyer stond in Duitsland 
bekend als een kundig fil-
mer en werd vooral gepre-
zen om zijn acteursregie

Zelfs in de wat uitvergrootte 
acteerwijze – zo kenmer-
kend voor de zwijgende film 
– weet Ada te ontroeren



Vooral in Kawases documentaires zit de 
camera de dingen, de mensen dicht op de 
huid. Soms letterlijk, zoals in Tarachi me 
(Birth/Mother, 2006) waarin de huid van de 
grootmoeder die Kawase opvoedde, rimpel 
voor rimpel in beeld wordt gebracht. Soms 
komt de camera zo dichtbij dat er van een 
scherp beeld weinig overblijft. In Somaudo 
monogatari (The Weald, 1997), een documen-
taire over de bewoners van het berggebied bij 
Kawases geboortestad Nara, vervagen gezich-
ten in extreme close-ups tot vlekken licht en 
donker alsof de camera tot ver achter de 
façade van het gezicht wil doordringen om te 
weten wie daar achter zit.

Grootmoeder
De opvallende nabijheid tot de dingen en de 
mensen is deels terug te voeren op de levens-
geschiedenis van Kawase die in haar autobio-
grafische documentaires aan de orde komt. 
Als baby werd ze na het vertrek van haar 
vader door haar moeder afgestaan aan een 
oud-tante, Uno Kawase. Bij deze ‘grootmoe-
der’, zoals Kawase haar noemt, en haar man 
groeide ze op. Aan hen dankt ze haar achter-
naam. Kawase maakte meerdere documentai-
res over haar grootmoeder en enkele over 
haar vader die ze voor het eerst terugzag 
toen ze begin twintig was.
In de vroege films over haar ‘solo-familie’ 
zoals ze het kleine gezin in een vroege film 
noemt, komt een beeld naar voren van een 
zorgzame, lieve en levenslustige vrouw met 
wie Kawase intens verbonden is. Maar er 

speelt ook een diepe onzekerheid in door 
omtrent de aanwezigheid van anderen in 
haar leven. Dan lijken de extreme close-ups 
een sluimerende vrees voor afwezigheid en 
verlatenheid te willen bezweren en de aan-
wezigheid van anderen af te dwingen. In 
Katatsumori (The Snail, 1994) is dit terug te 
vinden in een scène waarin Kawase vanuit de 
keuken naar haar grootmoeder kijkt die 
bezig is in de tuin. Ze tast de contouren van 
haar grootmoeder af maar ze kan er niet bij, 
ze is te ver weg, en het raam zit ertussen. 
Dan rent ze naar buiten en raakt haar groot-
moeders gezicht aan, in extreme close-up 
gefilmd, als om zichzelf ervan te verzekeren 
dat deze vrouw die niet haar moeder is wel 
echt aanwezig is.
Droevig is dat de grootmoeder zich net zo 
onzeker voelt over de relatie als Kawase zelf. 
‘Houd je nog van mij, zoals ik van jou houd? 
Je zegt het nooit’, zegt ze. Maar ondanks de 
ernst van het onderwerp zijn de films opval-
lend lichtvoetig. Dat heeft te maken met de 

opgewekte en ontwapenende lach van de 
grootmoeder en haar ononderbroken bereid-
heid om Kawase te volgen in alles wat ze 
doet. Ze laat zich filmen al vindt ze zichzelf 
oud en lelijk, ze filmt Kawase net zo close 
‘terug’, ze staat toe dat er een doorn van een 
roos op haar neus wordt gezet alsof ze een 
minineushoorn is. 
De lichte toon ontstaat evengoed door de 
onbevangen blik waarmee Kawase haar came-
ra gebruikt en die in al haar films is te her-
kennen. ‘De lucht! De wolken! Grootmoeder! 
Een hond! Wasgoed! De buurman!’ Alles 
wordt gefilmd alsof het een schitterend won-
der is. Plant grootmoeder erwtjes die geoogst 
zullen worden rond Kawases verjaardag, dan 
roept ze opgetogen: mijn verjaarscadeau!, en 
ze krijgt inderdaad een handvol peultjes als 
het zover is. 

Oneindig geduld
Het is opmerkelijk dat de relatie tussen 
Kawase en haar adoptiefmoeder in de films 
zo lijkt op die tussen een grootouder en een 
kleinkind. Want in de meeste ouder-kindrela-
ties mis je het oneindige geduld van de 
grootmoeder, en de onbevangen speelsheid 
van Kawase. Over grootouders wordt wel 
gezegd dat zij de lusten hebben en niet de 
lasten, en dat is wat je voelt tussen Kawase 
en haar ‘grootmoeder’ die toch ook haar 
moeder is. Al had deze grootmoeder wel de 
lasten, het is net alsof hun ouder-kind relatie 
niet helemaal serieus is. Dat klopt. De groot-
moeder was immers niet de echte moeder, en 

september/oktober 2008 Skrien 27

Kawase van nabij
Ontroering en schoonheid in documentaire en fictie

Close-ups. Ze komen veel voor in de films van Naomi Kawase. Close-ups van mensen, van 
bloemen, van bladeren, van dauwdruppels op spinnenwebben of op wuivend, bloeiend gras. 
Die drang tot nabijheid is te verklaren uit haar levensgeschiedenis.  Beatrijs van Agt

The Mourning Forest

Katatsumori
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Kawase was, zoals ze al van jongs af aan wist, 
niet hun echte kind. Wij spelen familie, is 
het onderliggende verhaal.
Misschien is het wel juist daarom dat Kawase 
zo’n uitzonderlijke combinatie van lichtheid 
– het is immers spel – en ernst – want het is 
wel echt – in haar films weet te brengen. 
Alles wat je ziet is echt, maar tegelijk ook 
weer niet. Zo moet Kawase bijvoorbeeld het 
conflict dat kinderen hebben met hun ouders 
om hun zelfstandigheid te verwerven, voeren 
met iemand die weliswaar de rol van ouder 
speelt, maar in werkelijkheid niet die ouder 

is. En zij zelf heeft op haar beurt wel de plek 
van dochter maar ook dat is schijn, dus waar 
zou ze zich druk om maken?
Harde, openlijke conflicten kom je dan ook 
zelden tegen in Kawases films. Maar ze zijn 
er wel. Versluierd, zoals bijvoorbeeld in het 
korte Ten Mitake (See Heaven, 1995) waar 
onder opgewekte beelden van grootmoeder 
die een vuurtje stookt, de talloze berichten 
te horen zijn die Kawase op één dag ont-
vangt op haar antwoordapparaat. Steeds hoor 
je de piepjes van de beller – de grootmoeder? 
– die ophangt zonder iets in te spreken. Even 
later is te horen wat de beller te horen kreeg: 
het onaangename bericht dat Kawase er niet 
is. Iedere keer weer. In deze grappige, milde 
en tegelijk scherpe scène is het niet moeilijk 
de spanning te herkennen tussen ouders die 
hun kind niet los kunnen laten en kinderen 
die geen aandacht hebben voor de ouders 
omdat het eigen leven voort moet. Het slot-
beeld is even prachtig, grootmoeder zit op de 
grond en kijkt naar de avondlucht, de hemel 
waar ze binnenkort heengaat? Kawase neemt 
een fikse aanloop, en springt over haar heen, 
de toekomst tegemoet.

Uitbarsting
Het zijn schitterende metaforen die veel zeg-
gen over Kawases talent als filmmaker. Maar 
pas in het latere Tarachi me is te voelen hoe 
moeilijk het in werkelijkheid moet zijn 
geweest om een veilige en duidelijke verhou-
ding te vinden tot een adoptiefmoeder die 
bovendien de leeftijd van een echte oma had. 
Het conflict dat tot uitbarsting komt tussen 
de bejaarde grootmoeder en Kawase gaat dan 
ook niet over losmaken, maar draait juist om 
het bevestigen van de rol van moeder die 
grootmoeder had.
Het is een meedogenloze scène waarin Kawa-
se hard inbeukt op de inmiddels negentigja-
rige vrouw. Pas door het idee los te laten dat 
zij vanwege haar leeftijd omzichtig behan-
deld zou moeten worden, weet ze echt tot 
haar door te dringen. Woedend verwijt Kawa-
se haar dat zij ooit gezegd heeft dat ze maar 

terug moest gaan naar haar eigen moeder 
omdat die vast beter voor haar was dan zij. 
‘Ik wilde dat helemaal niet’, roept ze kwaad, 
‘jij was mijn moeder, ik wilde bij jou zijn! 
Hoe kan je zoiets zeggen tegen een kind!’
Als de eerdere close-ups Kawases pogingen 
waren om de aanwezigheid van haar adop-
tiefmoeder steeds opnieuw te bevestigen, 
dan laten de close-ups nu het rauwe beeld 
zien van een geschrokken vrouw die zich rea-
liseert dat ze de persoon waar ze zo van 
houdt serieus moet nemen wil ze haar niet 
alsnog verliezen. In een diep ontroerende 

scène, die overigens ook heel grappig is, 
biedt ze haar excuses aan. ‘Ik was je een 
briefje aan het schrijven. Niemand kan het 
lezen, het is kippengekrabbel! Je moet maar 
zien of je eruit komt, maar het spijt me zo. 
Dat wilde ik je zeggen.’

Erkenning
Het is opvallend dat de nabijheid die Kawase 
aanvankelijk zo hardnekkig zocht tot haar 
adoptiefmoeder, uiteindelijk pas echt ont-
staat door de openlijke erkenning dat de 
grootmoeder een rol op zich heeft genomen 
die specfieke eisen stelde. Veel meer dan het 
opgaan in de rol van moeder alsof ze werke-
lijk moeder was, gaat het immers om het 
erkennen van de behoeften van het kind dat 
Kawase was. Dat Uno Kawase daarvoor haar 
eigen onzekerheid over de liefde van het 
kind opzij moest zetten is een prestatie. 
Want net zoals geadopteerde kinderen kun-
nen twijfelen aan de liefde van de ouders die 
niet hun ‘echte’ ouders zijn, kunnen adop-
tiefouders twijfelen aan de liefde van de kin-
deren voor hen.
De winst van Uno’s welgemeende excuus is 
groot. Niet alleen krijgt ze in Tarachi me de 
plaats van de moeder toebedeeld – Kawases 
biologische moeder komt in de hele film niet 
voor – maar ze krijgt ook de kans om echt 
grootmoeder te zijn. Alsof de erkenning van 
haar symbolische rol als moeder, ruimte 
maakt om haar eigenlijke plek in de opeen-
volging van generaties weer in te nemen. In 
een zwart-wit foto kort na de geboorte van 
Kawases zoon zijn zowel Kawase, de pasgebo-
ren baby, als de gerimpelde hand van Uno te 
zien. Grootmoeder, moeder, kind.

Fictiefilms
Een vergelijkbare nabijheid als in haar docu-
mentaires is te vinden in de fictiefilms van 
Kawase. Al ligt het daar minder aan het 
gebruik van extreme close-ups. In films als 
Shara (Shara sojyu, 2003) en The Mourning 
Forest (Mogari no mori, 2007) is er meer 
afstand tussen de camera en het onderwerp, 

de beelden zijn scherp, er is overzicht over 
wat in beeld gebeurt. Hier zijn het de verha-
len en de manier waarop die zich ontwikke-
len die tot ver achter de oppervlakte van het 
alledaagse willen doordringen. Shara gaat 
over een gezin dat een kind verloor en tien 
jaar later de draad van het leven weer weet 
op te pakken. The Mourning Forest vertelt het 
verhaal van een oude man en een jonge 
vrouw die aan het verlies van een jonggestor-
ven echtgenote en een zojuist omgekomen 
zoon een plaats moeten zien te geven.
Anders dan de visueel zeer gevarieerde docu-
mentaires van Kawase moet The Mourning 
Forest, dat de Grote Juryprijs in Cannes ont-
ving, het veel meer van zijn eenvoud hebben. 
Maar ook hier is ontroering en schoonheid 
ruimschoots voorhanden. Bijvoorbeeld in de 
wind die van de bossen en de velden een 
wuivende groene zee maakt. Of in de vanzelf-
sprekende nabijheid tussen de bewoners van 
het bejaardenhuis en de jonge verzorgsters. 
En in de opvallende speelsheid waarmee 
zowel jong als oud op elkaar en hun omge-
ving reageren.
Maar vooral klinkt in The Mourning Forest 
door dat mensen het niet zonder elkaar kun-
nen stellen. Ook als dat betekent dat de 
enige troost die blijvend is bestaat in het 
besef dat de liefde tussen de man en zijn 
echtgenote, tussen de jonge vrouw en haar 
kind, net zoals die tussen Kawase en haar 
grootmoeder, intens en echt is geweest.
Behalve meedogenloos is Kawase met haar 
zoektocht naar nabijheid zowel in haar docu-
mentaires als in haar fictiefilms ook dapper. 
Het kost wat om van ver achter de façade van 
de uiterlijke verschijning van mensen naar 
voren te halen wat iemand in diepste wezen 
is. Een heikele onderneming. Het is nog maar 
de vraag of de een voor een ander kan zijn of 
zijn geweest wat de ander nodig heeft.  n

Het Filmmuseum vertoont van 9 t/m 30 oktober een retros-
pectief van Naomi Kawase met speelfilms, documentaires en 
enkele vroege korte films. Ook is een voorpremière te zien van 
haar nieuwste film Nana yo machi (Seven Nights, 2008). Infor-
matie: www.filmmuseum.nl

The Mourning Forest / Mogari no mori Japan/Frankrijk 2007 
regie & scenario Naomi Kawase camera Hideyo Nakano 
montage Yuji Oshige, Tina Baz geluid David Vranken, Vincent 
Maduit, Shigetake Aon muziek Masamichi Shigeno produc-
tion design Toshihiro Isomi productie Kumie Inc., Celluloid 
Dreams, Visual Arts College Osaka distributie Filmmuseum 
duur 97’ met Shigeki Uda, Machiko Ono, Makiko Watanabe, 
Kanako Masuda, Yachiro Daito

Het is niet eenvoudig om van de liedjes van de Ame-
rikaanse singer-songwriter Daniel Johnston te hou-
den. Zijn simpele melodielijnen, vreemde teksten 
en primitieve opnametechnieken appelleren niet 
zozeer aan een gevoel van smaak. Natuurlijk heeft 
Johnston een aantal prachtige liedjes geschreven, 
die qua akkoordenschema’s en thematiek refere-
ren aan klassieke popsongs. Maar wil je de muziek 
van Johnston echt in je hart sluiten, dan moet je 
meer hebben dan een goede smaak. Je moet een 
zwak hebben voor de muzikale variant op art brut, 
een stroming die in Amerika outsider music wordt 
genoemd.

Schizofreen
Daniel Johnston is manisch-depressief en schizo-
freen. Een fijn voordeel hiervan is een tomeloze cre-
ativiteit, die Johnston al op jonge leeftijd aanzette 
tot het maken van muziek, tekeningen en video-
filmpjes. Johnstons kinderlijke viltstifttekeningen, 
zijn naïeve songteksten en knullige instrumentbe-
heersing zijn verre van perfect, maar authentieker 
dan menig ander kunstwerk of popliedje. Maar dan 
de nadelen. In het verleden bewees Johnston een 
gevaar voor zichzelf en anderen te zijn. Medicijnen 
gaan zijn waanideeën en agressie tegenwoordig 
tegen, maar het constante gebruik van pillen maak-
te van Johnston een dikke, slome, tandenloze man.
De documentaire The Devil and Daniel Johnston 
(2005) vertelt Johnstons turbulente levensverhaal. 
Het is een zegen dat regisseur Jeff Feuerzeig 
ervoor koos om dit in chronologische volgorde te 
doen. Had ik in het begin van de film meer gezien 
van de verwarde man die Johnston nu is, dan had 
ik slechts medelijden voor hem gevoeld. De Daniel 
Johnston met wie de documentaire van start gaat, 
is echter een overactieve puber die over lijkt te stro-
men van creatieve energie. Of het nu de videocame-
ra of een stift betreft, Johnston grijpt elke mogelijk-
heid aan om vorm te geven aan zijn fantasie. Dat de 
jonge Daniel lijdt aan manische episoden, zal later 
pas blijken.
Regisseur Feuerzeig tracht Johnstons levensver-
haal te vertellen met datzelfde frisse enthousiasme 
dat de jonge Johnston kenmerkt. Een geslaagd 
voorbeeld hiervan is een aantal korte animatiefilm-
pjes dat van Johnstons tekeningen werd gemaakt. 
Verder maakt Feuerzeig gebruik van een vlotte 
montage en art-direction die op de hele film een 
MTV-achtig stempel drukt. Helaas komt al die jeug-
dige esthetiek wat geforceerd over, als je een ver-
haal vertelt dat van zichzelf al kleurrijk genoeg is.

Getroebleerd
De ultieme film over je eigen leven laat je echter 
niet maken door een regisseur die jouw obsessieve 
creativiteit kopieert. Het volmaakte egodocument 
maak je natuurlijk gewoon zelf. Jonathan Caouette 
deed dat met Tarnation (2003). Caouette is niet een 
kunstenaar of muzikant van het niveau van Daniel 
Johnston, maar wat hun getroebleerde levens 
betreft zijn ze elkaars gelijken. Een andere overeen-
komst is de ongebreidelde creativiteit uit hun jeugd.
Jonathan Caouette is het kind van een schizofrene 
moeder. Hij groeit op in pleeggezinnen, waar hij 

verwaarloosd en misbruikt wordt. Als hij uitein-
delijk bij zijn grootouders terechtkomt, begint hij 
met het maken van videofilmpjes. Langzaam groeit 
zijn oeuvre van toneelstukjes, playbackacts en 
monologen over drugsgebruik of homoseksualiteit. 
Als Caouette op latere leeftijd zijn relatie met zijn 
moeder probeert te doorgronden, plakt hij al deze 
filmpjes en vele foto’s met een eenvoudig montage-
programma aan elkaar, waarbij hij zijn moeder als 
rode draad gebruikt. De film die ontstaat, toont een 
schrijnend levensverhaal dat soms te pijnlijk is om 
te geloven. Maar wat Tarnation zo bijzonder maakt, 
is de wijze waarop de jonge Jonathan zijn emoties in 
kunst omzet. Net als Johnston, lijkt de puber Caou-
ette te bruisen van fantasie.

Angst
In een tijd waarin reality shows ongekend populair 
zijn, misstaat een film als Tarnation geenszins, en 
ook een documentaire als The Devil and Daniel 
Johnston sluit naadloos aan bij voyeuristische tele-
visieprogramma’s over de geesteszieke medemens. 
Maar terwijl de gemiddelde reportage over Holland-
se white trash mij angst aanjaagt, weten inventieve 
geesten als Caouette en Johnston me te inspireren. 
Jeff Feuerzeigs documentaire legt het in dit geval 
wel af tegen Tarnation. Johnstons levensverhaal is 
op weliswaar jeugdige maar belegen wijze verfilmd, 
terwijl de vormgeving van Tarnation vernieuwend 
is. Maar Jonathan Caouette zal nooit meer een 
dergelijke film kunnen maken. Zijn levensverhaal 
is immers al verteld. Wat ik voorstel, is dat Daniel 
Johnston een film over zichzelf maakt. En de mon-
tage, die mag Caouette voor zijn rekening nemen.

The Devil and Daniel Johnston en Tarnation

De creativiteit van 
jeugdige outsiders

Parallellen

Basje Boer ziet het verband tussen films 
die niets met elkaar te maken hebben
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The Devil and Daniel Johnston Verenigde Staten 
2005 regie Jeff Feuerzeig distributie Tartan (import)
Tarnation Verenigde Staten 2003 regie  
Jonathan Caouette distributie Lumiere

Dan lijken de extreme close-ups een sluimerende vrees voor 
afwezigheid en verlatenheid te willen bezweren

The Mourning Forest
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De inrichting van de vergaderzaal is nog van 
Pim Hermeling, de vorige directeur. Toen hij 
aantrad heeft Wilco Wolfers er geen grote 
schoonmaak gehouden. ‘Eigenlijk vind ik het 
zo wel leuk’, zegt hij en om zich heen wijzend 
naar de dvd’s die her en der staan opgesteld, 
‘maar dit zijn ook de films waar ik van houd’. 
Hoewel afkomstig van Warner Bros., voelt 
Wolfers zich bij het meer op de filmtheaters 
gerichte A-Film als een vis in het water. Het is 
voor hem heel simpel, zegt hij: ‘Ik ben in een 
bedrijf gestapt waar ik in geloof.’ De situatie bij 
de majors bespreken wil hij ook wel, want ‘de 
kans dat ik daar ooit nog terugkeer, is minder 
dan twee procent’.

KOERSWIJZIGING Wolfers is sinds 
medio april algemeen directeur bij A-Film, het 
bedrijf dat met huidige releases als Midnight 
Meat Train, Savage Grace en Blind Date zowel 
in het filmtheater als de bioscoop vertegen-
woordigd is. Zijn wittebroodsweken zijn nu wel 
voorbij, zodat Wolfers de strategie en motivatie 
achter zijn keuzes kan bespreken. Een veran-
derde strategie, want het verschil van inzicht 
dat leidde tot het vertrek van Pim Hermeling 
(Wolfers droogjes: ‘daar heb ik over gelezen, 
ja…’) en ook de mindere periode van A-Film die 
daaraan vooraf ging, hebben tot een koerswij-
ziging geleid. De aandeelhouders, waaronder 
investeringsmaatschappij W2Media van bios-
coopexploitanten Wolff Cinema Groep en Ad 
Weststrate, willen meer rendement. Wolfers: 
‘We willen geld verdienen, maar wel met kwa-
liteitsfilms.’
A-Film werd opgericht door Pim Hermeling 
en San Fu Maltha en heeft zich in de loop der 
jaren ontwikkeld tot een belangrijke distribu-
teur in het arthouse-segment, en werd zo min 
of meer hofleverancier van de filmtheaters. Op 
de financiële fundamenten van het megasuc-
ces van de Lord of the Rings-trilogie – een 
van de eerste aankopen – werd een bedrijf 
gesticht, dat naast de grotere arthousefilms 
die ook in het commerciële circuit draaien (de 

zogenaamde cross-over films) grossierde in 
kleinere filmhuisfilms. Op zeker moment had 
A-Film zelfs twee dochterdistributeurs die de 
in pakketten ingekochte, meer specialistische 
films distribueerden. Die dagen zijn echter 
al lang verleden tijd, zoals ook de tijden van 
zeventig releases per jaar. Het conflict dat 
dit voorjaar leidde tot het vertrek van mede-
oprichter Hermeling, draaide erom dat hij een 
sterkere relatie met de Franse sales agent 
Wild Bunch wenste, terwijl W2Media wilde dat 
A-Film onafhankelijk bleef.

SCORINGSKANS Wilco Wolfers zegt 
ervoor te willen waken, dat men denkt dat 
A-Film van arthouse de switch maakt naar 
puur commercieel. Om dit te illustreren komt 
er een boekwerk op tafel: de strategie die Wol-
fers sinds zijn aantreden heeft ontwikkeld. Het 
bedrijf gaat drie labels voeren: A-Film Quality 
voor de kwaliteitsfilm, A-Film Entertainment 
dat intelligente onafhankelijke mainstream 
gaat brengen, plus het kinderlabel A-Film 

Cinema Junior. Wolfers: ‘Ik probeer onze 
scoringskans te vergroten met meerdere ori-
entaties in onze afzetgebieden.’ Om de accent-
verlegging te onderstrepen, heeft A-Film een 
nieuw theatrical team aangenomen dat ver-
stand heeft van mainstreamfilms en reguliere 
bioscopen.
Volgens Wolfers is de kern van de verandering 
dat hij het goede van A-Film wil behouden, 
maar met minder films en meer kans op suc-
ces; er zal dus een selectiever aankoopbeleid 
komen. Daarbij wil hij het risico spreiden en 
meer aan catalogusopbouw gaan doen; zo 
heeft A-Film recent een aantal oude Charles 
Bronson-films gekocht en de televisieserie 
Mad Men. ‘Het Quality-label is de kern van 
A-Film, maar ik streef ernaar om meer cross-
over product te krijgen. In de kern dus minder 
maar meer.’
Het nieuwe label A-Film Entertainment is 
meer mainstream en kan dus bijvoorbeeld 
goedgemaakte, intelligente thrillers brengen 
zoals The Other Man met Liam Neeson, vol-
gens Wolfers ‘breed uitgebrachte films voor 
een groot publiek, tot diep in de provincie’. Met 
A-Film Cinema Junior wil hij echte Nederland-
se jeugd- en kinderfilms brengen, zoals Kik-
kerdril van regisseuse Simone van Dusseldorp 
die momenteel in productie is. ‘Volgens mij is 
er nood aan kwalitatief hoogstaande, goedge-
maakte Nederlandse jeugd- en kinderfilms… 
met echte kinderen, bij wijze van spreken.’
Even interessant als wat het nieuwe A-Film 
gaat uitbrengen, is wat het in de toekomst zal 
laten liggen. ‘Een aantal films dat op de rand 
zit van hardcore art, zullen wij in de toekomst 
niet meer doen. Maar voor Franse films is er 
nu bijvoorbeeld distributeur Cinéart, zodat die 
gewoon in Nederland te zien zullen blijven.’ 
Een voorbeeld dan maar. Persepolis, publieks-
favoriet van het laatste Rotterdams Filmfes-
tival werd dit voorjaar door A-Film in de film-
theaters gebracht. Wolfers: ‘Dat is een goed 
voorbeeld. Wij willen natuurlijk nog steeds de 
pareltjes vinden, maar Persepolis vind ik nou 

meer iets voor Cinemien, en niet iets voor het 
A-Film onder mij. Dat is me iets te veel een 
delicatesse.’

SCHEIDING Terwijl Wilco Wolfers voor 
zijn oude werkgever Warner Bros. blockbus-
ters in de bioscoop bracht, lag zijn eigen inte-
resse toch meer bij de artfilm. The Constant 
Gardener zag Wolfers in zijn lokale filmtheater, 
het soort film waar volgens hem in Nederland 
een breder publiek voor te vinden moet zijn, 
gewoon in de reguliere bioscoop. ‘Ik wil niet 
op de stoel van de bioscoopexploitant gaan 
zitten, maar waarom kunnen commerciële 
bioscopen niet meer van dat soort films oppak-
ken? Al draaien ze maar mee in het begin van 
de levenscyclus van de film, maar dan wel met 
gevoel, met passie en bewogenheid.’ Wolfers 
hekelt de resolute scheiding in filmtheaters en 
bioscopen in Nederland. ‘Ik mis hier een keten 
van cross-over bioscopen die artfilms draaien, 
maar waar je ook met goed fatsoen een Harry 
Potter in de matinee kunt draaien. Dat bijt 
elkaar toch niet? Ik hoop dat wij middels ons 
product allemaal cross-oververbanden kunnen 
doen ontstaan.’
Hij noemt Into the Wild (‘een prachtige film… 
neem je dat op? Echt een mooie film’) die 
A-Film in april in de bioscoop uitbracht: ‘Dat 
is nou de typische A-Film, waarvan je blij mag 
zijn met zo’n prachtig resultaat van meer dan 
honderdduizend bezoekers’. Het is het soort 
film waar Wolfers er meer van wil brengen: de 
author-driven artfilm voor een breder publiek, 
zoals Der Untergang, Brokeback Mountain 
of Million Dollar Baby. A-Film vist daarvoor 

in dezelfde vijver als distributeurs Benelux 
Film Distribution, Paradiso Films en nog een 
aantal anderen. ‘Die zullen we zeker tegenko-
men op de markt’, aldus Wolfers. ‘Natuurlijk 
zijn er raakvlakken, maar ik denk dat wij een 
hele duidelijke keuze hebben gemaakt.’ Maar 
de vraag is natuurlijk wel of er genoeg films 
zijn in dit segment – Wolfers noemt het wel 
smarthouse – van de artfilm met commerciële 
potentie? 
Volgens Wolfers is het belangrijkste verschil 
tussen de majors en onafhankelijke distribu-
teurs de handelingsnelheid, maar hij ziet wel 
meer verschillen. ‘Majors zijn meer gericht 
op het vermijden van valkuilen en de inde-
pendents meer op het creëren en pakken van 
kansen, maar dat heeft natuurlijk ook met de 
beperkte budgetten te maken. Bij majors gaat 
het om beheersmatige processen, bij indepen-
dents meer om het product zelf en om dat tot 
volle wasdom te laten komen.’

WARM MAKEN Voor acquisitie heeft 
A-Film twee man in dienst die scripts lezen, 
festivals aflopen en de vinger aan de pols van 
de filmindustrie houden. Maar ondanks die 
vinger aan de pols is filmdistributie een onze-
ker bestaan. De recente release Lust, Caution 
heeft het bijvoorbeeld niet goed gedaan en dat 
doet financieel pijn, aangezien er veel wordt 
geïnvesteerd om een film te lanceren. Wolfers: 
‘Wij heten wel filmdistributeur, maar ik noem 
ons liever een marketingorganisatie. Door ons 
weten mensen dat een film er is en worden ze 
warmgemaakt om die ook te gaan zien. Wij zijn 
voortdurend bezig behoeftes te creëren; als wij 
ons werk niet goed doen en films niet nationaal 
onder de aandacht brengen, dan weet het 
publiek niet dat een film er is en bestaat die 
feitelijk ook niet.’
A-Film koopt rechten voor de complete levens-
cyclus van een film; bioscoopuitbreng maakt 
slechts ongeveer een kwart van de opbrengst 
van een film uit, de dvd-release het leeuwen-
deel. Wolfers: ‘Als er morgen geen dvd’s meer 

worden verkocht, dan stort de filmindustrie 
compleet in.’ Toch gelooft hij heilig in het 
voorbestaan van de bioscoop. Als het huidige 
bioscooppark zich verder ontwikkelt, zal het 
volgens Wolfers nog lang het lanceerplatform 
voor nieuwe films blijven. ‘Noem eens een 
voorbeeld van een film die sneller en beter is 
uitgebracht op een ander medium… ik ken ze 
niet. Daarnaast spreekt film in de bioscoop 
toch meer tot de verbeelding en is het meer 
een sociale beleving. Alle andere media zijn 
erg gefocust op de eerste uitbreng van een 
film. Maar die bioscooprelease is onderdeel 
van een groter geheel: als de andere media er 
niet zouden zijn, denk ik dat er geen film meer 
zou worden gemaakt.’
Daarnaast gelooft Wolfers sterk in de nieuwe 
media zoals video on demand (vod), waar 
allerlei partijen achter de schermen hard mee 
bezig zijn. Dit zal A-Film niet via een eigen 
portal aanbieden, maar met behulp van initia-
tieven van andere bedrijven. ‘Wij zullen zeer 
actief in die ontwikkelingen participeren. Ik 
geloof dat dat moet onder de vlag van partijen 
als Ziggo, UPC of KPN. Die hebben hiervoor 
de kracht en ze komen toch al bij de mensen 
thuis; die hoeven dan niet naar de films op 
zoek te gaan. Wat is er mooier dan een kwali-
tatief mooie film te bestellen met je afstands-
bediening, op een moment dat jij dat wilt? Het 
lijkt mij fantastisch. Het aardige is natuurlijk 
ook, dat heel veel consumenten die misschien 
nooit naar een bioscoop gingen, in een video-
theek kwamen of een dvd-tje kochten, straks 
toegang hebben tot onze catalogus.’
Wolfers gelooft dus in het naast elkaar bestaan 
van de bioscoop en video on demand? ‘Ik geloof 
absoluut in additionele modellen. Ik geloof 
niet in of of, maar in en en en. Mijn stelling is: 
er is nog nooit in de geschiedenis zo veel film 
geconsumeerd als nu, als je alle vormen van 
televisie, betaal-tv, bioscoop, huurvideo, en 
piraterij bij elkaar optelt. Het feit dat er zo veel 
piraterij is, geeft natuurlijk ook wel aan hoe-
veel interesse er is in film.’ n

Sinds kort waait er een frisse 
wind door de kantoren van 

distributeur A-Film. De van 
Warner Bros. afkomstige 

nieuwe directeur Wilco Wol-
fers blijkt het hart op de juiste 

plek te dragen en heeft voor 
deze hofleverancier van de 

filmtheaters een nieuwe 
strategie uitgezet. Met drie 
verschillende labels wil hij 

orde in het aanbod scheppen, 
maar ook andere accenten 

leggen en nieuwe lijnen uit-
zetten. ‘Ik ben in een bedrijf 

gestapt waar ik in geloof.’
 Frank de Neeve

‘IN DE KERN MINDER  MAAR MEER’
WAT BRENGT A-FILM  UIT EN WAAROM?
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25. Sous le soleil de Satan
Luc Roux & Benjamin  
Baltimore, 1987
Gerard Depardieu schitterde in deze 
duistere en fysieke film over goed, kwaad 
en twijfel. Zo minimalistisch als de film 
is, is het Franse affiche. Depardieu is 
amper herkenbaar, zijn priesterkleed is 
niet goed zichtbaar en er is niet één naam 
vermeld, alleen de titel (en de Gouden 
Palmvermelding, maar die was verplicht).

24.  Manhunter
Onbekend, 1986
Mooi, grafisch ontwerp van een intense 
speurtocht naar een seriemoordenaar. 
Manhunter was de onderschatte prequel 
van The Silence of the Lambs. De moor-
denaar en zijn achtervolger lijken in het 
duister tegenover elkaar te staan. Maar 
van wie is de quote: ‘It’s just you and me 
now, sport’?  

23. Ran
Benjamin Baltimore, 1985
Kurosawa koos voor zijn laatste epische 
film een bewerking van King Lear. Dat 
gaf hem de ruimte voor mooi gestileerde 
dialoogscènes, maar vooral uitgebreide 
gevechten en forse manoeuvres van 
legers. In Frankrijk pakte de distributeur 
uit met een hele reeks affiches (tot een 
grootte van 360 x 480cm). Het Japanse 
karakter voor Ran knapt er lekker bloedig 
uit. Jammer dat de titel er ook nog in 
Romaanse letters op moest. 

22.  Die Sehnsucht der  Veronika Voss
Onbekend, 1981
Fassbinders op-een-na-laatste film was 
een verhulde bio van Ufa-ster Sybille 
Schmitz. Het sepia getinte filmaffiche 
is een eerbetoon aan de ondergewaar-
deerde glamourfotografie van de Duitse 
filmindustrie in de jaren dertig en veertig. 
De typografie ondersteunt het fraaie, 
mysterieuze portret. 

21.  Airplane!
Robert Grossman, 1980
Op de posters van de latere films van het 
illustere drietal Jim Abrahams, David 
Zucker en Jerry Zucker is in de meeste 
gevallen een centrale plaats ingeruimd 
voor hoofdrolspeler Leslie Nielsen. Op 
het affiche van het oergeestige Airplane!, 
gemaakt door de Amerikaanse schilder/
illustrator, beeldhouwer, schrijver en 
filmmaker Robert Grossman, staat alleen 
een vliegtuig. In de knoop, dat wel. Het 
concept werd een paar jaar later geko-
pieerd voor de Britse poster van Top 
Secret!: daarop staat een onderzeeër met 
een knoop erin. 

20. Die Hard 
Onbekend, 1988 
Na een periode van androgyne man-
nen mag de macho weer. Die Hard was 
de doorbraak van Bruce Willis. Met een 
pistool in de hand is hij wat subtieler dan 
Stallone en Schwarzenegger, die steevast 
met Kalashnikovs werden afgebeeld. 
Vorig jaar stond Willis op het affiche van 
aflevering vier, weer een stuk ouder, 
helemaal kaal en dit keer zonder wapen. 

19.  The Living Daylights
Jeffrey Bacon & David Reneric, 1987
The Living Daylights betekende de intro-
ductie van Timothy Dalton, die voor de 
ondankbare taak stond Roger Moore te 
doen vergeten. Op de poster van Jeffrey 
Bacon en David Reneric (op basis van 
een foto van Jim McCrary) slaagt hij met 
vlag en wimpel. Daarop wordt ‘het merk 
James Bond’ perfect neergezet, met 007 
(maatkostuum, strikje, wapen in de aan-
slag) bezien door het einde van een loop. 
Op de voorgrond staat natuurlijk een sexy 
jongedame (licht doorschijnende jurk, 
vinger aan de trekker).
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Skrien houdt van lijstjes. Drie jaar gele-
den kozen we de vijfentwintig beste 

filmaffiches uit de jaren zeventig, de tijd 
van de grote auteurs – Buñuel, Tarkovski, 

Kubrick, Kurosawa – en van Blaxploita-
tion, Emmanuelle en blockbusters als 

Jaws. 
Wat volgde daarna?  In de jaren tachtig 

leek de Poolse, Franse en Italiaanse 
affichecultuur vrijwel doodgebloed. 

Hollywood stortte zich volop op het jon-
gerensegment en lokte de jeugd de mul-

tiplexen in met posters vol spierballen 
en bloed. Tom Cruise, Vietnam en Friday 
the 13th veroverden de bioscoop; Disney 

en James Bond maakten een glorieuze 
comeback. 

Bij het opstellen van de lijst werd één 
belangrijke beperking gehandhaafd: affi-

ches die eerder in  de rubriek ‘Schatten 
uit het Filmmuseum’ werden besproken, 

zijn niet opgenomen. Daardoor vielen 
bijvoorbeeld Platoon, Do the Right Thing 
en Warhol’s affiche voor Querelle buiten 
de boot. Maar zo ontstond wel ruimte om 

nieuwe schatten te ontdekken.
Bastiaan Anink, Jan Pieter Ekker  

en Paul van Yperen

Terug naar 
de jaren tachtig

25 onvergetelijke 
filmaffiches uit  
de jaren tachtig
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18.  Ferris Bueller’s Day Off
A. Purkis, 1986
De tienerkomedie vierde hoogtij in de 
jaren tachtig, en dan vooral die van John 
Hughes (Sixteen Candles, The Break-
fast Club, Pretty in Pink). Op de meeste 
posters van Ferris Bueller’s Day Off 
staat hoofdrolspeler Matthew Broderick 
afgebeeld in een comfortabele pose. Op 
de mooiste variant rijdt hij in de rode Fer-
rari van de vader van zijn beste vriend, 
samen met een vriendinnetje de vrijheid 
tegemoet. ‘While the rest of us were just 
thinking about it...’ staat er op de lange 
file met veelkleurige auto’s aan de andere 
kant van de railing. En op de lege snelweg 
waar de drie vrolijke vrienden overheen 
sjezen: ‘Ferris borrowed a Ferrari and did 
it – All in a day.’

17.  Scanners
Onbekend, 1981
Dankzij Stephen King waren de jaren 
tachtig ook het decennium van telekinese, 
firestarters en ontploffende hoofden.  
Dit subtiele advance affiche voor David 
Cronenbergs Scanners legt het scanner-
procedé uit zonder de bloederige details.  

16.  Private Resort
Onbekend, 1985
Hij is nauwelijks herkenbaar, maar hij is 
het echt: Johnny Depp. Op de fraaie pos-
ter van de pikant bedoelde vakantieklucht 
Private Resort ligt hij samen met zijn 
maat Rob Morrow tussen dertien mooie 
meisjes op het strand. De meisjes hebben 
allemaal een letter van de filmtitel op hun 
rug, als zonnebrandcrème die nog uitge-
smeerd moet worden. ‘They’re looking 
for hot times. And they came to the right 
place’ staat eronder. En een grote R, van 
de keuring ‘restricted’. Op het hoesje van 
de video werd later, hij was intussen een 
ster, meer ruimte gemaakt voor Depp. 
Daarop staat hij groot, zonder zonnebril.

15.  Escape from New York
Barry Jackson en David Reneric, 1981
Geïnspireerd affiche voor de laatste 
goede film van John Carpenter. Nadat 
hij eerder met Halloween de slasher 
had vernieuwd, stortte hij zich op de SF-
thriller. Zijn idee was – 20 jaar voor 9/11: 
Manhattan is in 1997 één enorme, anar-
chistische gevangenis en het vliegtuig van 
de president van de VS moet er een nood-
landing maken. De donkere voorgrond, 
de fraaie diagonalen en de afgebroken 
kop van Lady Liberty zorgen samen voor 
een spannend plaatje. 
  

14.  The Hitcher
Onbekend, 1986
C. Thomas Howells bange konijnenogen 
en de lifter from hell vatten samen wat 
The Hitcher is: een kat en muis spel op de 
snelweg. Rutger Hauer was zo intens dat 
Howell ook buiten de opnames doods-
bang voor hem was. Net als Spielbergs 
debuut Duel, vijftien jaar eerder, werd 
deze superenge voor televisie gemaakte 
film een surprisehit in de bioscopen. Het 
affiche hielp daarbij.  

13.  Das Boot
Onbekend, 1981
Onbehaaglijk, korrelig, ijzersterk affiche. 
De kijker wordt direct nieuwsgierig naar 
de bemanning op die donkere U-boot, 
ronddobberend in een ruige, uitgestrekte 
zee. Das Boot betekende de internatio-
nale doorbraak van Wolfgang Petersen. 
Rutger Hauer sloeg de hoofdrol af.

12.  La rose pourpre du Caire
Jean-Michel Folon, 1985
De Belgische kunstenaar Jean-Michel 
Folon maakte meer affiches voor Woody 
Allen films, maar die voor The Purple 
Rose of Cairo is zijn mooiste. Poëtisch 
en sober verbeeldt hij de essentie van dit 
filmsprookje: dankzij de magie van cine-
filie stapt een filmheld het witte doek uit, 
hup, de echte wereld in. 

Op herhaling
Het allerbeste filmaf-
fiches uit de jaren 
zeventig? Dat was Jaws, 
met de gigantische 
witte haai die opduikt 
onder een meisje dat 
naakt in zee zwemt. De 
film werd een enorm 
succes, dus er kwamen 
talrijke vervolgen. En 
zoals die films variaties 
op een thema waren, 
werd ook voor de pos-
ters het geniale stra-
mien van het origineel 
gekopieerd (net als voor 
even goedkope inhakers 
als Piranha). Op het 
affiche van Jaws 2, uit 
1978, duikt de witte haai 
op achter een meisje 
dat aan het waterskiën 

is; op dat van Jaws 3-D (1983) achter de filmtitel, 
die in perspectief is gezet zodat het niemand 
kan ontgaan dat de film in 3D is. Wél mooi is 
de teaserposter van Jaws: The Revenge (1987). 
Daarop vormt de snoet van de verticaal uit de 
diepte opduikende haai de A. Op de poster werd 
later hetzelfde titelbeeld gebruikt, maar staat 
ook nog een vrouw die op de voorplecht van een 
wiebelend bootje met een harpoen de haai van 
het vege lijf probeert te houden.

25 onvergetelijke 
filmaffiches uit  
de jaren tachtig
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11.  The Little Mermaid
Bill Morrison, 1989
Prinses Ariel, de krab Sebastiaan, vis 
Botje en de betoverende, kleurrijke 
onderwaterwereld van het koninkrijk 
Atlantica spatten van het affiche van 
Bill Morrison, die vanaf 1987 (nieuw) 
promotiemateriaal maakte voor Disney-
producties als Cinderella, Bambi en Lady 
and the Tramp. Een ander ontwerp voor 
The Little Mermaid (niet van de hand van 
Morrison) werd overigens beroemder, 
vanwege de fallische vormen van de kas-
telen op de achtergrond staat het te boek 
als ‘the palace with the phallus’. 

10.  Stop Making Sense
Onbekend, 1984
De filmprofessionals stonden ervan te 
kijken, maar het publiek kon niet blijven 
stilzitten bij deze zeer geslaagde concert-
registratie van de Talking Heads op het 
hoogtepunt van hun roem. In al zijn een-
voud toont het affiche alleen het, te grote, 
pak van David Byrne. Bij de dvd-release in 
1999 werd het affiche vernield door twee 
grote regels tekst midden door het beeld.  

9.  Labyrinthe des passions
Onbekend, 1982
Dit Franse affiche van Laberinto de pasio-
nes verbeeldt fraai de sfeer van seks, 
drugs en punk van de eerste films van 
Pédro Almodóvar. Het affiche bewijst dat 
er ook vóór Almodóvars samenwerking 
met ontwerper Juan Gatti al fijne affiches 
voor zijn films werden gemaakt. Maakt de 
Franse ontwerper hier een knipoog naar 
de maestro zelf, die in de film als drag-
queen in een leren pakje figureert?  

8.  Diva
René Ferracci, 1981
In Frankrijk komt een nieuwe generatie 
gelikte filmmakers op. Beineix, Carax en 
Besson. Diva werd hiervan het prototype, 
met zijn vernuftig camerawerk, beto-
verende muziek en sfeervolle beelden. 
René Ferracci weet die sfeer uitstekend 
weer te geven met een strak geconstru-
eerd beeld, waar iedereen in het hoofd 
van de hoofdrolspeler probeert te komen. 
Dit was het laatste affiche van Ferracci 
voor zijn dood in 1982, hij liet iets van der-
tienhonderd afficheontwerpen achter.

7.  American Gigolo
Onbekend, 1980
Vóór Tom Cruise doorbrak, was Richard 
Gere dé hunk van Hollywood. Dit affiche 
is een van de bestverkochte filmaffiches 
aller tijden. Het ontwerp speelt met het 
imago van de in Armani geklede seksma-
chine, die op de discoklanken van Giorgio 
Moroder van slaapkamer naar slaapka-
mer flaneert. De tagline hint al dat calvi-
nist Paul Schrader met een drilboor – en 
zonder verdoving – dit gladde oppervlak 
gaat openbreken. 

6.  The Evil Dead
Onbekend, 1981
Alles klopt aan het affiche van Sam 
Raimi’s fantastische horrorfilm The 
Evil Dead: de duistere kleuren zwart en 
blauw; de ‘hoek’ die een wereld uit het 
lood suggereert, en de getekende afbeel-
ding van een half begraven vrouw, die 
door een even groezelige als gespierde 
arm uit de grond bij haar strot wordt 
gegrepen. De quote (‘The most ferocious-
ly original horror film of the year’) maakt 
het af. Die komt niet uit een obscuur 
krantje, maar is afkomstig van Stephen 
King. Voor wie destijds nog niet wist wie 
dat was, is erbij gezet dat hij de auteur is 
van Carry en The Shining.

Teasers
Eind jaren tachtig doken ze opeens weer in het 
straatbeeld op: Teasers. Met deze posters proberen 
filmvertoners, lang voordat een film in de bioscopen 
gaat draaien, een hype te creëren. Een teaser geeft zo 
weinig mogelijk van de film weg: geen titel of credits, 
alleen een beeld of logo plus een datum. In 1931 pro-
beerde Universal deze marketingtruc al eens uit bij 
Frankenstein en Dracula en ook toen werkte het. 

Batman 
B.D. Fox Independent,1989
Voor Tim Burtons duistere versie van 
Batman werd de eerste moderne 
teasercampagne ingezet. Je moest 
even goed naar het ontwerp blijven 
kijken om te zien wat het was: géén 
tandjes, maar het vleermuislogo. De 
campagne werkte. Batman bracht 
sinds 23 juni 1989 meer dan 400 mil-
joen dollar op.

Edward Was Here  
N.N., 1990
De teasers voor Burtons volgende 
film Edward Scissorhands (1990) 
waren lichter van toon. Dit affiche 
knipoogt naar een bijverschijnsel van 
Edwards handicap.

Who Is Darkman? 
N.N, 1990
Lang voor Spider-Man (2002) kwam 
Sam Raimi met deze superheld. Het 
antwoord op de vraag was Liam Nee-
son. Een hype bleef dit keer uit. Tja…

Bron: Film Posters of the 80s: The Essential Movies of the Decade 
by Tony Nourmand (Editor), Graham Marsh (Editor).

25 onvergetelijke 
filmaffiches uit  
de jaren tachtig
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5.  Raiders of the Lost Ark
Richard Amsel, 1981
De man met de zweep is terug!, was het 
belangrijkste nieuws van het afgelopen 
festival van Cannes, waar Indiana Jones 
and the Kingdom of the Crystal Skull 
in wereldpremière ging. Dat iedereen 
direct wist over wie het ging, is mede de 
verdienste van de fameuze Amerikaanse 
illustrator en grafisch ontwerper Richard 
Amsel (1947-1985), die ook posters maak-
te voor films als The Champ, Chinatown, 
The Last Picture Show en The Sting. De 
illustratie in ontelbare bruintinten van 
Harisson Ford met hoed en zweep is 
niet alleen treffend, het is bovenal een 
iconisch beeld van een actieheld. Dat The 
Kingdom of the Crystal Skull een tikje 
tegenviel, komt óók door Amsels klas-
sieke poster: Ford, die de vijfenzestig al 
is gepasseerd, haalt het bij lange na niet 
meer bij zijn getekende super-ik.

4.  Full Metal Jacket
Philip Castle, 1987
Toen Stanley Kubrick de Britse illustrator 
Philip Castle benaderde, die eerder al 
de poster maakte voor zijn A Clockwork 
Orange, wist hij precies hoe het affiche 
van Full Metal Jacket eruit moest komen 
te zien. Kubrick wilde een beeld dat direct 
herkenbaar was, in kleur en zwart-wit, op 
groot en op klein formaat, zoals valt af te 
leiden uit eigenhandig gemaakte schet-
sen van de regisseur. 
De gelijkenis met de poster van Oliver 
Stone’s een jaar oudere Vietnam-film 
Platoon is toeval; die met de recente 
‘spoof’ Delta Farce niet. Werkelijk alles 
is gekopieerd en belachelijk gemaakt. 
Onder de titel, gezet in hetzelfde letter-
type, staat nu ‘War isn’t funny... but this 
movie is’.

3.  Blue Velvet
Onbekend, 1986
Blauw was de kleur van de jaren tachtig; 
die kilheid hoorde bij het moderne leven, 
yuppies en bij de uittocht naar de bui-
tenwijken. Lynch’ debuut toont het leven 
achter de façade in de suburbs.  

Kyle MacLachlan bespiedt door de deuren 
van de klerenkast wat er in die nette hui-
zen gebeurt. De lichtbanen van de kast-
deur (of luxaflex) bleef een favoriet motief 
op de affiches van de jaren tachtig.

2.  E.T.: The Extra-Terrestrial
Drew Struzan, 1982
Elliott op zijn crossfietsje, met E.T. onder 
een dekentje in een mandje aan zijn 
stuur, tegen een enorme volle maan. Vol-
gens de overlevering is de foto van Steven 
Spielberg zelf, maar de Amerikaanse 
illustrator Drew Struzan maakte er met 
een even simpele als geniale ingreep een 
iconisch affiche van, dat de magie van de 
film perfect illustreert. 
Struzan maakte meer dan honderdvijftig 
posters, onder meer voor Blade Runner, 
Cannonball Run, de Police Academy-
reeks, First Blood, Risky Business en de 
Back to the Future-trilogie. Ook de poster 
van Indiana Jones and the Kingdom of the 
Crystal Skull is van de hand van Struzan.

1.  Stranger than Paradise
Onbekend, 1984
Te midden van alle commerciële block-
busters werd de onafhankelijke cinema 
volwassen. Met Stranger than Paradise 
maakte de ‘American Indie’ furore in de 
Verenigde Staten en in Europa. Het affi-
che presenteert de film ook als: A New 
American Film.
Drie jongeren zoeken in New York, Cle-
veland en Florida spanning en vermaak, 
maar vinden eigenlijk alleen maar verve-
ling. Gedraaid in zwart-wit omdat dat zo 
veel mooier is, met zwart tussen elke 
scène. Het zwarte, nihilistische minima-
lisme sloot naadloos aan bij de no fun and 
de new-wave. Vooral door de prachtige 
foto was dit affiche favoriet in de studen-
tenkamer. Een echt icoon van de jaren 
tachtig.

25 onvergetelijke 
filmaffiches uit  
de jaren tachtig
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Wie zijn er beter? De Vlamingen of de Walen? 
De Belgen hebben in elk geval het stokje van 
de Britten overgenomen als het gaat om soci-
aal-realistisch drama. De Waalse broertjes 
Jean-Pierre en Luc Dardenne vegen al jaren-
lang de vloer aan met alle Britse meesters, of 
het nu gaat om de moralistische oude rot Ken 
Loach, de voorheen zwartgallige maar in het 
recente Happy Go Lucky opmerkelijk luchtige 
Mike Leigh of het aanstormende talent Shane 
Meadows (This is England!). Maar nu krijgen 
ze concurrentie uit eigen land. Van een Vla-
ming wel te verstaan. 

FEESTELIJKE BRAVOURE
Het is een strijd met ongelijke wapens. 
Tegenover de bittere ernst van de Dardenne’s 
in Le Silence de Lorna zet Christophe van 
Rompaey in Aanrijding in Moskou zijn breed-
ste glimlach op. Geen uitgebleekte kleuren 
die in een somber egaal grijs lijken te ver-
vloeien, nee, hij maakte een film die zich met 
feestelijke bravoure over je heen stort. Bar-
stensvol uitbundige, superdirecte zwarte 
humor. Voor het sociaal-realistische genre, 
dat de grauwheid van het bestaan er bij voor-
keur zo hard mogelijk inwrijft, is zo’n aanpak 
eigenlijk ongewoon. Maar aan doorsnee soci-

HET (Z)WARE 
LEVEN IN BELGIË

NIEUW SOCIAAL-REALISTISCH DRAMA VAN DARDENNES EN VAN ROMPAEY

Van sociaal-realistisch drama hebben de Belgen wel kaas 
gegeten. De broertjes Dardenne hebben daarin een sombere 

en esthetische standaard gezet. Aan hun onaantastbare 
heerschappij wordt nu geknaagd door Christophe van 

Rompaey, die ellende biedt met een glimlach. Niels Bakker
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aal-realisme doet Aanrijding in Moskou niet, 
behalve dan dat het camerawerk grotendeels 
hand-held is en het verhaal gesitueerd in de 
Vlaamse achterbuurten.
Het is de doldrieste achtergrond waartegen 
huisvrouw van middelbare leeftijd Matty zich 

met pijn en moeite door het leven sleept. 
Haar echtgenoot, een mislukte kunstschilder, 
is aan een tweede jeugd begonnen met een 
van zijn jonge studentes, haar drie kinderen 
schreeuwen en drammen dat het een lieve 
lust is en dan werkt ze ook nog eens op een 
stoffig postkantoor.
Normaliter zou die dalende lijn zich voortzet-
ten, maar Van Rompaey maakt al in de ope-
ningsscène duidelijk dat hij iets anders in 
petto heeft. Matty heeft een aanrijding met 
de veel jongere, rossige vrachtwagenchauf-
feur Johnny, die uitloopt op een messcherpe 
scheldkannonade. Ze kunnen elkaars bloed 
wel drinken, en toch voel je aan dat er waar-
schijnlijk iets moois tussen die twee gaat 
bloeien. Alleen de weg daarnaartoe zit vol 
hobbels en kuilen. Johnny blijkt het een en 
ander op z’n kerfstok te hebben, echtgenoot 
Werner twijfelt of ie niet liever in zijn veilige 
haven terugkeert, en de kids kennen geen 
genade voor ma’s plotse geflirt met zo’n bal-
dadige post-puber.

VERFRISSENDE DRAAI
Het zijn precies de dingen die je verwacht 
van zo’n tragisch-romantisch gegeven, en 
toch weet Van Rompaey aan iedere plotwen-
ding een verfrissende draai te geven. Hij 
benadrukt niet het droeftragische, maar het 
absurdtragische van de situatie. Romantiek is 
vrijen in een gele vrachtwagen, een date 
vindt plaats aan tafel met drie schreeuwende, 
hondsbrutale kinderen onder het genot van 
aardappels met mayonaise. Het meest uitzin-
nig zijn de dialogen, die op een extreme 
manier recht voor zijn raap zijn. De ene sne-
dige, gemene steek onder de gordel na de 
andere wordt uitgedeeld. Voor wie wel eens 
in een Groningse huiskamer heeft gezeten: ze 

zijn een feest der herkenning, en stellen het 
bij ons ingeburgerde beeld van de ingehou-
den, bescheiden en welbespraakte Vlaming 
180 graden bij.
Maar achter al het verbale geweld gaat merk-
waardig genoeg een heel lieve, milde film 
schuil, die niet van de daken schreeuwt dat 
het leven een hel is maar juist de moeite 
waard. Ondanks alle tegenslagen en strubbe-
lingen. Dat optimisme, en het bijbehorende 
happy end waarin Matty verlossing vindt in 
het vraagstuk ‘welke man is beter?’ en een 
serieus uitzicht krijgt op geluk, maakt Aanrij-
ding in Moskou tot een echte publieksfilm. 
Maar dan wel eentje van het betere soort.

DUBBELZINNIGERE
In Le Silence de Lorna voeren de Dardenne’s 
eveneens een vrouw op die ondanks de ellen-
dige sociale omstandigheden stevig in haar 
schoenen staat. Alleen is hun benadering, 
afgezet tegen de eenzijdig positieve bood-
schap van Van Rompaey, behalve somberder 
veel dubbelzinniger. Geluk of ongeluk: was 
het leven maar zo simpel.
Net als Matty krijgt Lorna te maken met een 
dilemma, dat niet alleen persoonlijk is maar 
ook moreel. Wat te doen als je meewerkt aan 
een systeem waarvan je vindt dat het verdor-
ven is, maar waarvan je voor je toekomst 
financieel afhankelijk bent? Lorna is een 
Albanese vluchteling, die in het mistroostige 
Wallonië (decor van alle Dardenne-films) 
financieel hogerop probeert te komen door 
schijnhuwelijken aan te gaan. Om een ver-
blijfsvergunning te krijgen is ze getrouwd 
met de junk Claudy die van mensenhandelaar 
Fabio moet overlijden aan een overdosis. Dan 
kan zij, tegen forse betaling, trouwen met 
een Rus die ook graag legaal in België wil 

MEER BERUSTING?
De Dardenne’s wordt wel verweten keer op keer dezelfde 
film te maken. Tot op zekere hoogte is dat waar – al geldt het 
natuurlijk voor alle grootmeesters, van Tsai Ming-liang tot 
Nuri Bilge Ceylan – maar er zit wel degelijk ontwikkeling in 
hun oeuvre. Zo is de cameravoering in Le Silence de Lorna 
veel rustiger dan in Rosetta, Le fils en L’enfant: nog wel 
hand-held, voortdurend in beweging en dichtbij de persona-
ges, die voortdurend tegen muren worden geplakt. Maar de 
Dardenne’s kiezen nu vaker voor medium- en totaalshots in 
plaats van close-ups. Hun filmstijl is soberder en afstandelij-
ker, minder uit op een fysiek effect.
Misschien worden ze een dagje ouder en daardoor milder, 
minder rauw. Is er meer berusting. De melancholische 
pianomuziek van Beethoven aan het slot van de film duidt 
daarop. Maar het zou ook kunnen dat de Dardenne’s de aan-
dacht meer willen vestigen op wat er in in plaats van met het 
kader gebeurt – en dan met name op de acteurs. Personages 
zijn voor hen altijd belangrijker geweest dan het verhaal, en 
zo kunnen de dilemma’s waarmee zij worstelen nog beter 
invoelbaar worden gemaakt.
Niet voor niets steken de broertjes veel tijd in de acteursregie. 
Ze durven daarin drie stappen verder te gaan dan hun sociaal-
realistische collega’s, die netjes de boekjes volgen door van 
hun acteurs naturel spel te verlangen. Arta Dobroshi (Lorna) 
en Jérémie Renier (Claudy) mogen op dramatische momen-
ten ook flink theatraal uit de hoek komen. Ze spelen dan vol 
fysieke overgave en intensiteit, maar zonder dat hun spel 
aan geloofwaardigheid inboet. Zeker in combinatie met een 
camera die minder op drift is, leef je daardoor nog heftiger 
met hen mee.

wonen.
De overdosis wordt een probleem als Claudy 
er, met hulp van Lorna, in slaagt om van de 
heroïne af te kicken. Lorna wil via een spoed-
scheiding van hem afkomen, maar Fabio vindt 
dat te gevaarlijk. En het is maar een junk 
toch? Dus zorgen hij en zijn maten ervoor dat 
Claudy de overdosis krijgt. Vanaf dat moment 
verliezen we langzaam onze grip op Lorna, en 
zij op zichzelf. Moet ze de regels van Fabio’s 
spel blijven volgen en de droom van haar en 
haar vriendje Sokol van een beter leven niet 
opgeven? Of voelt ze zich schuldig en wil ze 
niet medeverantwoordelijk zijn voor moord 
op iemand met wie ze echt een band heeft 
gekregen?  

RADERTJE
Het zijn dergelijke ingewikkelde innerlijke 
conflicten die het werk van de Dardenne’s 

tekenen, en ver boven het niveau van de 
gemiddelde sociaal-realistische film uittillen. 
Hun personages zijn niet zomaar slachtoffers 
van maatschappelijke omstandigheden als 
armoede en werkloosheid, maar hebben een 
eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent 
niet dat ze hun lot volledig in eigen hand 
kunnen nemen; ze zijn slechts een klein 
radertje in het systeem en dus afhankelijk 
van andere radertjes. Maar in de minimale 
invloed die ze uitoefenen ligt de ruimte en de 
noodzaak om eigen keuzes te maken.
Hoe ze dat doen blijft bij de Dardenne’s 
ongrijpbaar, ook in het geval van Lorna. 
Denkt ze goed na over de beslissingen die ze 
neemt, of komen die meer op basis van intuï-
tie en gevoel tot stand? Wat zijn haar 
beweegredenen? Wat voelt ze precies? 
Schuld? Woede? Verdriet? We kunnen er 
alleen naar gissen. Zo spreken de Dardenne’s 
ook geen oordeel uit over de personages. 
Anders dan hun Britse collega’s, met name 
Loach, en anders dan je op basis van hun 
grauwe schets van Wallonië zou verwachten, 
zijn ze niet sociaal bewogen of geëngageerd. 
Er is geen goed of slecht, Lorna is niet sterk 
of zwak, strijdvaardig of laf, vastberaden of 
vol twijfel. Je kunt al die kwalificaties op 

haar plakken, maar allemaal schieten ze 
tekort om haar helemaal te duiden. Lorna 
wint of verliest ook niet met de keuze die ze 
aan het slot maakt. Ze wint en ze verliest iets.
Vlaanderen – Wallonië: 1 – 1. De Belgen zijn 
gewoon goed, omdat ze de strak getrokken 
grenzen van het sociaal-realisme weten te 
ontstijgen. Van Rompaey heeft het Vlaamse 
talent om eigenwijze publieksfilms met 
inhoud en lef te maken (zie ook Felix van 
Groeningen met Dagen zonder lief en Fien 
Troch met Een ander zijn geluk). De Darden-
ne’s daarentegen wentelen zich in de morele 
ambiguïteit die kunst eigen is. Het zal hun 
francofiele inslag zijn. n

Aanrijding in Moskou België 2008 regie Christophe Van Rom-
paey scenario Jean-Claude Van Rijckeghem en Pat van Beirs 
camera Ruben Impens montage Alain Dessauvage geluid Dirk 
Bombey muziek Tuur Florizoone production design Steven 
Liegeois productie Jean-Claude Van Rijckeghem  distributie 
RCV duur 102’ met Barbara Sarafian, Jurgen Delnaet, Johan 
Heldenbergh, Anemone Valcke, Sofia Ferri, Julian Borsani

Le silence de Lorna België 2008 regie en scenario
Jean-Pierre en Luc Dardenne camera Alain Marcoen montage 
Marie-Hélène Dozo geluid Jean-Pierre Duret production 
design Igor Gabriel productie Jean-Pierre en Luc Dardenne 
distributie Cinéart duur 105’ met Arta Dobroshi, Olivier  
Gourmet, Morgan Marinne, Jérémie Renier

DE BELGEN ZIJN GEWOON 
GOED, OMDAT ZE DE STRAK 
GETROKKEN GRENZEN VAN 
HET SOCIAAL-REALISME 
WETEN TE ONTSTIJGEN

GELUK OF ONGELUK: 
WAS HET LEVEN MAAR 

ZO SIMPEL
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gevallenHet doek is

N.V. Huis, Utrecht, 1926
Dit had heel goed een locatie kunnen zijn van het Nederlands Film Festival. Niet in 
1926 als filmzaal, maar nu, als popzaal. Als we tenminste de reclamecampagne van 
het festival moeten geloven, waarin diverse filmacteurs in een popfestivalsetting wor-
den gezet.
De zaal op de ansicht bevindt zich op de Oude Gracht, ter hoogte van de Weesbrug. Op 
dezelfde plek staat dan ook al sinds 1582 het Utrechts weeshuis, later Gereformeerd 
Burgerweeshuis. Omstreeks 1925 komt het N.V. Huis in bezit van de Nederlandse 
Vereniging voor Spoor- en Trampersoneel die er een concert- en schouwburgzaal 
van maakt, met in de grote tuin een muziektent. Van 1930 tot 1931 is het zelfs even een 
heuse bioscoop. Wie goed naar het plafond kijkt kan drie zwarte vakjes ontdekken, 
de projectiegaten van de cabine. Wellicht werden er dus al eerder films vertoond. De 
verdere rol van het N.V. Huis als bioscoop wordt momenteel nog onderzocht. Direct 
na de Tweede Wereldoorlog worden in het gebouw toneel- en cabaretvoorstellingen 
opgevoerd voor de geallieerde strijdkrachten. In de jaren ’50 is alle Artdeco-decoratie 
wit overgeschilderd, en wordt de zaal gebruikt voor congressen en bijeenkomsten van 
diverse organisaties.
Als het popzaaltje Tivoli in het Tivolipark in 1981 afbrandt, kraakt Komitee Tijdelijk 
Tivoli het N.V. Huis. Hoewel eerst de ME wordt ingeroepen om het Komitee eruit te 
halen, mag men er toch concerten blijven organiseren, en wordt de nieuwe Tivoli 
zelfs gesubsidieerd. Dat nieuwe Tivoli is nu een van Nederlands bekendste en groot-
ste poptempels, en de afgelopen jaren al meerdere malen gebruikt voor feesten en 
award-ceremonies van het NFF.
Roloff de Jeu

Deze serie is gebaseerd op ansichtkaarten met oude bioscopen uit de collectie van de auteur.
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5 februari 2007 – Ik zit te werken op mijn 
kantoortje op de filmacademie als ik gebeld 
word door ene Neske Beks. Ze is scenariste en 
zoekt een regisseur. Ik heb al jaren niks meer 
gemaakt, heb een baan en twee kinderen. 
Daar trekt Neske zich niks van aan, zij heeft 
ook een kind. ‘Het schijnt dat jij houdt van 
wat ik schrijf.’ ‘Wat schrijf jij dan?’ ‘Over een 
kind dat uit de lucht komt vallen.’ Meteen zit 
ik rechtop en begint er van alles te tintelen.

12 februari 2007 – Neske en ik treffen elkaar 
in de bageltent om de hoek van de academie. 
We praten over haar opzet voor een One 
Night Stand en al snel buitelen onze ideeën 
over elkaar heen.
 
19 februari 2007 – Onze werktitel is Cumu-
lus en Godenzoon. Cumulus, stapelwolk, is 
de achternaam van het witte arbeidersgezin 
waar een zwarte babyjongen in valt. Het ver-
haal gaat over vastgeroest zitten en hoe iets, 
dat schijnbaar van buitenaf komt, de boel 
weer in beweging zet. Ik heb acht jaar geen 
film gemaakt, maar door Neske begint alles 
weer te stromen.

23 februari 2007 – Ik druk studenten altijd 
op het hart dat ze niet zonder ideeënboekje 
kunnen, maar ik doe zelf al jaren zonder. Nu 
koop ik het duurste, mooiste, bijzonderste 
opschrijfboekje wat ik kan vinden. Voorin 
schrijf ik: opnieuw – op weg – naar huis.

28 maart 2007 – We zitten ertussen! Uit zo’n 
honderd voorstellen zijn achttien projecten 
geselecteerd. Een groot deel van de geluk-
kigen bestaat uit ex-filmacademiestudenten 

van de afgelopen jaren. Ik voel tot mijn ver-
bazing niet de afgunst van vroeger naar col-
lega’s, maar ben trots dat zij ook deze kans 
krijgen. In november wordt bekend welke 
scenario’s verfilmd zullen worden.

1 mei 2007 – Behalve een vallende baby, jon-
gens van verschillende leeftijden die samen 
eenzelfde kind spelen, een veld vol ganzen, 
veel stromende regen, een exploderende 
riolering en een woonkamer met een kuil in 
de grond, heeft deze film een extra moeilijk-
heidsgraad. Een dragende rol voor een tienja-
rigmeisje met Down-syndroom, onze Cornelia, 
de dochter van Freddy en Elza Cumulus.
Neske en ik gaan in Mechelen kijken naar een 
theaterstuk van jongeren met een verstande-
lijke handicap om te zien hoe ze spelen. Er 
schittert een meisje in van zestien met de uit-
straling van een kind. Ze spettert van het 
toneel en kan prachtig dansen. Ik ben gerust-
gesteld dat we ook in Nederland een goede 
Cornelia moeten kunnen vinden.
Vanuit Mechelen rijden we naar Berchem. Ons 
verhaal is fictief maar voor Neske ligt het 
dichtbij. Als drie weken oude, zwarte baby is 
ze terechtgekomen in een wit, Vlaams arbei-
dersgezin. We rijden langs haar ouderlijk huis, 
haar beide pleegouders zijn inmiddels overle-
den. Wel ontmoet ik Andrew, haar jongere 
broer. Neske wil de film aan hem opdragen. 

11 juni 2007 – Ons treatment is overvol. Voor 
het scenario moeten we keuzes maken. Ik 
realiseer me weer hoeveel consequenties de 
lengte heeft. In tien minuten kun je een 
anekdote kwijt. In vijfentwintig minuten kan 
één personage een ontwikkeling doormaken, 
in veertig minuten kunnen dat er één of twee 
zijn. Pas vanaf vijfenzeventig minuten kun je 
echt wat laten gebeuren. Maar het voordeel 
van veertig minuten is dat er nu een reële 
kans is om de film binnen een jaar gemaakt 
te krijgen. Bij een speelfilmtraject moet je dat 
maar afwachten.

2 juli 2007 – We hebben opbouwende 
gesprekken met IJswater en de VPRO maar 
ik hoor maar niet of het wel haalbaar is voor 
 227.000. Nu kunnen we nog alternatieven 
bedenken, in een later stadium wordt dat een 
compromis. Veel producenten vinden dat de 
creativiteit in het schrijfproces niet beknot 
mag worden door budgettaire gedachten. 
Maar dat gaat alleen op als je, heel ouderwets, 
een budget opmaakt volgens het scenario. 
Als het budget vooraf vastligt, zoals bij wed-
strijden als One Night Stand, Telefilm of Kort!, 
dan kun je maar beter je inspiratie halen uit 
wat er mogelijk is.

17 juli 2007 – In de zomer werken Neske en 
ik door. Ik houd van haar taal en beelden. 
Sta steeds verbaasd van haar vondsten. Nog 
nooit heb ik meegemaakt dat ik bij bijna elke 
scène denk: ja, precies zo moet het gaan, in 
plaats van: in essentie is het goed, maar ik 
kijk wel in de repetitie hoe ik het precies laat 
gebeuren. 

27 november 2007 – Vóór 11 uur wordt de 
uitslag van ONS bekend gemaakt. Neske en 
ik staren op mijn kantoortje doodzenuw-
achtig naar de telefoon. Na het verlossende 
woord rennen we de straat op, kopen een fles 
prosecco en drinken die voor de winkel op. 
Twee uitzinnige vrouwen met een fles. Stevig 
aangeschoten loop ik de academie weer in en 
probeer een repetitie te begeleiden alsof er 
niks aan de hand is.

12 december 2007 – Kep, mijn grote liefde 
en de vader van mijn kinderen, staat geluk-
kig achter het idee dat ik weer ga draaien. 
Hij zal het komende half jaar de kinderen 
zo veel mogelijk opvangen. Maar als Neske 
en ik bespreken of we ook samen een Kort! 
gaan indienen, twijfel ik. Als die geselecteerd 
wordt moet ik meteen na de ONS door en 
kan ik komende zomer niet met het gezin op 
vakantie. Ik hak de knoop door. Comeback, 
doorstart, allemaal fijn, maar wel op mijn 
eigen tempo. Eerst Godenzoon maar eens naar 
behoren maken. 

Appeltje, eitje
Wanneer Wolke Kluppell begin 2007 onverwacht gebeld wordt 
door scenariste Neske Beks, weet ze nog niet dat ze in 2008 na 

jaren weer op de set zal staan en vallende babies en weerbarstige 
augurkenpotten zal regisseren: ‘Het circusfamiliegevoel komt terug 

en ik grijns tevreden. Ik ben er weer en het voelt als thuiskomen.’

Dagboek Wolke Kluppell

Ik heb acht jaar geen film 
gemaakt, maar door Neske 

begint alles weer te stromen
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Op 31 oktober 1944 – terwijl de strijd in de 
Pacific woedde en met het Ardennen-offen-
sief op komst – zou je verwachten dat de 
Amerikanen wel iets anders te doen hadden 
dan het herdenken van vijftig jaar cinema, 
maar desondanks werd dat feit door de 
postadministratie uitbundig gevierd. Volgens 
de Amerikanen werd het medium film uitge-
vonden door Thomas Edison in 1894 en niet 
door de gebroeders Lumière een jaar later. 
De jubileumzegel was drie cent waard en 
bleef in oorlogsstijl, met een openluchtvoor-
stelling ergens in de tropen voor een groep 
soldaten. Wat op dat wat haastig opgehan-
gen doek wordt vertoond is mij niet bekend, 

maar het was in ieder geval een verhaal 
waaraan grote hoeden te pas kwamen.
De zegel van 3 cent is net als de eerder 
besproken zegel van Edison uit 1929 (Skrien 
3, 2008) absoluut niet zeldzaam: er werden 
er 53 miljoen exemplaren van gedrukt. Wat 
de hierbij afgebeelde Eerste Dag Enveloppe 
(FDC) nogal duur in aanschaf maakt – als je 
hem al vindt -  is de veel zeldzamere spe-
cial delivery-zegel van 17 cent, die een dag 
eerder verscheen. FDC’s van de filmzegel 
zijn er overigens te kust en te keur: ik heb 
drie verschillende in mijn verzameling, de 
andere met uitgebreid art work rond Edison 
en zijn vijftig jaar oude Kinetoscope.

Dat mijn voorkeur toch uitgaat naar de 
FDC met de special delivery-zegel komt 
door dat prachtige fotootje van een aan een 
vliegtuig bevestigd doek, een troep soldaten 
die alvast is gaan zitten en een legerwagen 
waaruit straks geprojecteerd gaat worden. 
De tekst onder het fotootje luidt in verta-
ling: ‘Een legertransportvliegtuig dient als 
achtergrond voor een filmdoek waarop een 
van de 16mm-kadoprogramma’s van de 
filmindustrie vertoond gaat worden zodra de 
duisternis invalt. Het publiek van soldaten 
is vroeg gekomen om zeker te zijn van een 
plaatsje.’
Egbert Barten

SOLDATEN OP HUN POST 
VOOR FILMFEEST

15 januari 2008 – Ik mag ‘verlof in algemeen 
belang’ opnemen, zodat ik geen pensioengat 
krijg. Ik denk dat het ook echt in algemeen 
belang is voor de opleiding en de studenten 
als docenten makers blijven. 

15 februari 2008  – Mijn laatste werkdag op 
de filmacademie. Wat een idioot idee, hoe 
kan ik nou zomaar mijn studenten achterla-
ten?
 
19 februari 2008 – De filmacademie is mijlen-
ver weg. Neske en ik moeten alsnog schrap-
pen. Als eerste gaan de ganzen eruit, die 
vliegen alleen nog virtueel over om het kind 
te laten vallen. We houden één scène in de 
regen over, verder hoor je het alleen onweren. 
Aan het einde van de dag hebben we zeven 
pagina’s minder.
Ook maken we onze tv-fragmenten abstract. 
De bijdrage van het Filmfonds brengt extra 
kosten voor rechten met zich mee als je be-
staande muziek of fragmenten wilt gebruiken. 
Elke One Night Stand moet namelijk rechten-
vrij zijn mocht er een bioscooprelease komen. 
 
26 febrari 2008 – In het gewone leven is het 
nu krokusvakantie. De opnameleider, met wie 
ik vandaag een afspraak heb, heeft zijn zoon 
bij zich. Ook mijn cameraman moet regelma-
tig rennen tussen locatiebezoek en zijn doch-

ters en verschijnt soms met een kind onder 
de arm. Bij een eerdere bespreking riep de 
producent als eerste dat we moesten afron-
den om op tijd bij de crèche te zijn. Het stelt 
me gerust, ik ben niet de enige die zich soms 
in bochten moet wringen. Ook filmmakers 
krijgen kinderen. Niks geks aan.

1 maart 2008  – Er komen aardig wat meisjes 
voor de rol van Cornelia, maar het merendeel 
is onverstaanbaar, durft niet of kan fantasie 
niet van realiteit onderscheiden. Maar dan is 
daar Carlijne, helemaal uit Vught. Ze is der-
tien, zit in groep acht van het basisonderwijs 
en kan op dat niveau aangesproken worden. 
Ze is niet op haar mondje gevallen en heeft 
een ongekend plezier in de spelopdrachten 
bij de screentest. Vandaag gaan we een dag 
proefdraaien. Carlijne kijkt veel in de camera, 
maar doet het verder fantastisch. We hebben 
onze Cornelia!

25 maart 2008 – Onze laatste decoupagedag. 
Wat ben ik blij dat ik weer met mijn ‘oude’ 
mensen werk voor camera, geluid, grime, 
montage, het voelt allemaal zo vertrouwd. 
Maar al dat bespreken ben ik nu wel zat, we 
moesten maar eens wat gaan doen!

28 maart 2008 – De eerste draaidag op loca-
tie. Buiten staan lange tafels met een ontbijt-
buffet. Het circusfamiliegevoel komt terug en 
ik grijns tevreden: dit hoort allemaal bij MIJN 
set. Ik ben er weer en het voelt als thuis-
komen. We beginnen met vader Freddy die 
televisie kijkt. Appeltje, eitje. De kop is er af. 
We gaan verder met Cornelia die haar natte 
onderbroek verstopt achter de wc. Carlijne 
doet precies wat haar gevraagd wordt en zegt 
dan ‘Zo, klaar!’, maar dat kan ik natuurlijk 
niet monteren. Bij haar moet ik iets verzin-
nen wat haar actie voor- en achteraf verlengt 
om straks ergens te kunnen snijden.
Bij de scène waarin moeder Elza thuiskomt 
met de boodschappen, verlies ik het overzicht. 
De augurkenpot wil niet stukvallen, de voet-
baltrofee valt juist wel kapot en moet gelijmd 
worden voor de tweede take, werken met 
acteurs is veel makkelijker. Uiteindelijk komt 
alles er toch op en voel ik me intens gelukkig 
om weer op de set te staan.

8 april 2008 – Voor de nightshoot wordt er 
een enorme lichtballon op het veldje gezet, 
met nog meer toeters en bellen. ’s Nachts ben 
ik op mijn best. Mijn acteurs staan te bevrie-
zen in nachtjapon of singlet, maar ik heb 
moeite de laatste take goed te keuren omdat 
ik er geen genoeg van kan krijgen.

16 april 2008 – Sinds maandag zijn we elke 
dag aan het monteren. ’s Middags haal ik 
mijn jongste zoon Anilo van school. We gaan 
koekjes bakken, even laten zien wie mama 
ook alweer was.

20 april 2008  – Djohan, mijn oudste zoon 
van acht, speelt zijn laatste basketballtoer-
nooi van het seizoen in Osdorp. Het is de 
eerste wedstrijd waar ik bij kan zijn.

25 april 2008 – Tot gisterochtend voelde ik 
me behoorlijk geniaal als regisseur. Maar na 
de viewing met IJswater en de VPRO is dat 
gevoel ver te zoeken. Ook werken de abstrac-
te tv-fragmenten niet. Toch zoeken naar 
archiefmateriaal en dus weer rechtengedoe. 
Ik voel me teneergeslagen en heb geen goede 
ideeën meer.

2 mei 2008 – We zijn terug op het goede 
spoor, we blijven zo dicht mogelijk bij de 
personages, bij hun ontwikkeling. Dat werkt, 
vandaag was er weer een viewing met omroep 
en producent en nu was iedereen wel blij. Ik 
dus ook.

19 mei 2008 – In Hilversum worden de visual 
effects afgemaakt. Ik ben onder de indruk 
van wat er kan op een computer maar vraag 
me toch af of je met zo’n laag budget dit 
soort effecten moet willen maken. Ik had het 
geld hiervoor graag besteed aan een extra 
draaidag om ‘akoestische’ effecten te probe-
ren, maar we zaten nou eenmaal vast aan de 
negen draaidagen die gelden voor alle One 
Night Stands. 

26 mei 2008 – Op de filmacademie heb ik een 
overdrachtsbespreking, tijd om daar ook weer 
het werk op te pikken.

26 juni 2008 – De mixage van Godenzoon is 
af. Ik ben blij met het geluid, alles valt ein-
delijk samen. Dan fiets ik heel hard naar de 
filmacademie: bijna te laat voor de diploma-
uitreiking.
 
4 juli 2008 – Vanavond met Neske praten. 
Tijd voor nieuwe plannen. n

Godenzoon, NL 2008 regie Wolke Kluppell scenario Neske Beks 
camera Jaap Veldhoen montage Sander Vos geluid Alex Booy 
muziek Keimpe de Jong art direction Elsje de Bruijn & Fleur 
Ankoné haar & make-up Françoise Mol productie IJswater 
Films, Marc Bary duur 40’ met Bart Klever, Wimie Wilhelm, 
Carlijne Diekerhof

One Night Stand is een samenwerkingsverband van omroepen 
en filmfondsen dat zich sterk maakt voor de ontwikkeling van 
filmtalent. 

Godenzoon gaat op 30 september in première tijdens het 
Nederlands Film Festival (24 september t/m 3 oktober) en is 
daarna op televisie te zien. 

Als eerste gaan de ganzen 
eruit, die vliegen alleen 
nog virtueel over om het 
kind te laten vallen

CV – Wolke Kluppell (1967) studeerde in 1992 af aan de Nederlandse 
Film en Televisie Academie in de richting regie speelfilm met Soy Luna!. 
Ze werkte als regisseur en scenariste mee aan jeugdseries van de VPRO 
waaronder Villa Achterwerk. Kluppell maakte de dansfilms Come Across 
(1995) en Tus Ojos Negros (2000), videoclips voor de band Sander Vos en 
De Waterlanders en de singleplay Haar (1996) in de serie Novellen van 
de NOS. Sinds 2002 is ze vaste docent regie aan de NFTA. Godenzoon 
is de eerste samenwerking van Wolke Kluppell met Neske Beks en het 
tv-dramadebuut van Beks.
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Rein Bloem
76, AMSTERDAM, 21 JULI, 

NA EEN LANGE ZIEKTE 

Nederlands dichter, criticus, verta-
ler, cineast, docent en gelegenheids-
acteur. Debuteerde als dichter in 
1966 met de bundel Overschrijven. 
Hij vertaalde werk van onder meer 
Ezra Pound, James Joyce en Char-
les Baudelaire en verzorgde lange 
tijd poëziekritiek voor Vrij Nederland 
en De Groene Amsterdammer. Me-
dewerker van tijdschriften als Mer-

lyn en Raster. In
1977 kreeg hij de Pierre Bayleprijs 
voor kunstkritiek en hij schreef over 
film in onder meer Skoop. Maker van 
de lange film De zee in een fles (1990) 
en de korte films Kockyn, een ker-
miskroniek (1966), Oog en oor (1967), 
Aan het helder strand der zee (1992) 
en Zo menig vrouwenbeeld (1992). 
Had een rol als pater in De noorder-
lingen (Alex van Warmerdam, 1992) 
en was ook te zien in Rooksporen 

(Frans van de Staak, 1992).
Doceerde in de jaren zestig en ze-
ventig aan de Nederlandse Filmaca-
demie, waar hij door veel studenten 
als de meest inspirerende leraar 
werd beschouwd en optrad in stu-
dentenfilms van bijvoorbeeld Thijs 
Ockersen en Nikolai van der Heyde.

Pierre-André  
Boutang

71, PORTICCIO (CORSICA), 20 AUGUSTUS, 
VERDRONKEN

Frans documentairemaker en tele-
visiejournalist. Een van de oprichters 
van de Frans-Duitse cultuurzender 
ARTE. Maakte de televisiereeks Ciné 
regards en een reeks portretten van 
filmmakers en -acteurs, onder wie 
Orson Welles, Jeanne Moreau, Gé-
rard Depardieu en Jean Cocteau, 
maar ook van criticus Serge Daney, 
schilder Pablo Picasso, schrijver 
Aleksandr Solzjenitsyn en filosoof 
Gilles Deleuze. Producent van de 
speelfilm La chasse aux papillons 
(Otar Iosseliani, 1992) en de docu-
mentaire Un petit monastère en Tos-
cane (Iosseliani, 1988).  Gastacteur in 
Touche pas à la femme blanche 

(Marco Ferreri, 1974), Le jeu avec le 
feu (Alain Robbe-Grillet, 1975) en 
Chasse-croisé (Arielle Dombasle, 

1982).

Randa Chahal Sabag
54, PARIJS, 25 AUGUSTUS, KANKER

Libanees regisseuse en scenario-
schrijfster. Maakte vooral films over 
de politieke en maatschappelijke si-
tuatie in het Midden-Oosten. Won in 
Venetië een Zilveren Leeuw (Grote 
Special Juryprijs) voor Le cerf-volant 
(2003). Eerder in competitie in Lo-
carno met de televisiefilm Les infi-
dèles (1997). Overige lange speel-
films: Écrans de sable (1991) en Civi-
lisées (1999), alsmede de documen-
taires Pas à pas (1978), Cheikh Imam 
(1984), Nos guerres imprudentes 
(1995) en Souha, survivre à l’enfer 

(2000).

Youssef Chahine
82, CAÏRO, 27 JULI, HERSENBLOEDING

Egyptisch regisseur, acteur en sce-
narioschrijver. Belangrijkste filmer 
uit de Arabische wereld was de zoon 
van een christelijke Libanees en een 
Griekse moeder. Zijn humanistische 
komedies en drama’s waren door-
drongen van zijn jeugd in het kosmo-
politische Alexandrië, expliciet het 
onderwerp van een filmtrilogie die 
begon met Iskindiria, leh?/Alexan-
dria, Why? (1978). Chahine was een 
graag geziene gast op internationale 
filmfestivals, maar stond in eigen 
land in toenemende mate onder vuur 
van de fundamentalisten. Bewonde-
raar van de Amerikaanse cultuur in 
het algemeen en de musical in het 
bijzonder, werd met name geïnspi-
reerd door Gene Kelly, aan wie hij 
zijn muzikale spektakel The Sixth 
Day/Al-yawm al-Sadis (1986) op-

droeg. Liet ook Omar Sharif als ac-
teur debuteren in Struggle in the Val-
ley/Blazing Sky/Seraa fi el-wadi 
(1953). Van zijn ruim veertig films als 
regisseur was internationaal waar-
schijnlijk de bekendste Cairo Stati-
on/Centraal Station (1958), een hoog-
tepunt in het Egyptische neorealis-
me, waarin de regisseur zelf de 
hoofdrol vertolkte. Debuteerde in 
1950 met Baba Amin. Oeuvreprijs in 
Cannes naar aanleiding van Le des-
tin/Al-irs (1997) over de grote Moor-
se wiskundige Averroes.  Voorts on-
der meer Saladin (1963), De mus/Al-
ousfour (1974), Adieu Bonaparte 
(1984), L’émigré (1994), L’autre (1998) 
en het door Khaled Youssef voltooide 
Le chaos (2006). Leverde bijdragen 
aan de omnibusfilms Lumière et 
compagnie (1995), 11’09’’01 (2002) en 

Chacun son cinéma (2006). 

Manny Farber
91, LEUCADIA CA, 18 AUGUSTUS, 

DOODSOORZAAK ONBEKEND

Amerikaans filmcriticus en schilder. 
Schreef in de dagbladen New Repu-
blic en The Nation (1949-54, als op-
volger van de legendarische James 
Agee) en de filmbladen Commenta-
ry, Film Culture en Film Comment. 
Publiceerde een invloedrijke bundel 
kritieken onder de titel Negative 
Space (1971). Was volgens collega 
Jonathan Rosenbaum ‘verreweg de 
belangrijkste Amerikaanse filmcriti-
cus’. Doceerde aan de University of 
California in San Diego, maar werkte 
de laatste decennia bijna uitsluitend 

als schilder.

Estelle Getty
84, LOS ANGELES, 22 JULI, DEMENTIE

Amerikaans actrice, geboren als 
Estelle Scheer. Oudere dame van 
geringe lengte werd vooral bekend 

door haar rol in de televisieserie The 
Golden Girls (1985-92), maar ook 
door de titelrol in Stop! Or My Mom 
Will Shoot (Roger Spottiswoode, 
1992). Voorts Tootsie (Sydney Pollack, 
1982), Mask (Peter Bogdanovich, 
1985), Mannequin (Michael Gottlieb, 
1987) en Stuart Little (Rob Minkoff, 

1999).

Isaac Hayes
65, MEMPHIS, 11 AUGUSTUS, BEROERTE

Amerikaans zanger, componist en 
acteur. Won een Oscar voor de door 
hemzelf vertolkte titelsong van Shaft 
(Gordon Parks, 1971) en werd geno-
mineerd voor de hele soundtrack 
van dezelfde film. Speelde hoofdrol-
len in Tough Guys (Duccio Tessari, 
1974), Truck Turner (Jonathan Kap-
lan, 1974), Escape from New York 
(John Carpenter, 1981) en I’m Gonna 
Git You Sucka (Keenen Ivory Wayans, 
1988). Kleinere rollen in Feuer, Eis 
und Dynamit (Willy Bogner, 1990), 
CB4 (Tamra Davis, 1993), Posse (Ma-
rio Van Peebles, 1993), Robin Hood: 
Men in Tights (Mel Brooks, 1993), It 
Could Happen to You (Andrew Berg-
man, 1994), Flipper (Alan Shapiro, 
1996), Blues Brothers 2000 (John 
Landis, 1998), Reindeer Games (John 
Frankenheimer, 2000), de remake 
van Shaft (John Singleton, 2000), 
Hustle & Flow (Craig Brewer, 2005) 
en het nog uit te brengen Return to 
Sleepway Camp (John Hitzik, 2008). 
Sprak de stem van het op hemzelf 
gebaseerde personage Chef in de 
animatieserie South Park (1997-
2006) en de bioscoopversie South 
Park: Bigger, Longer & Uncut (Trey 
Parker, 1999), totdat Hayes de serie 
verliet, uit protest tegen de godslas-

tering. De mede door Hayes ge-
schreven klassieker Soul Man, een 
hit van Sam and Dave, vormde de ba-
sis voor de gelijknamige film (Steve 

Miner, 1986).

Charles H. Joffe
78, LOS ANGELES, 9 JULI, 

NA EEN LANGE ZIEKTE

Amerikaans producent en impresa-
rio. Samen met Jack Rollins verant-
woordelijk voor een groot aantal 
films van Woody Allen. Won een Os-
car voor Annie Hall (Allen, 1977). Had 
productiecredit voor 38 films van Al-
len, van Take the Money and Run 
(1969) tot en met Vicky Cristina Bar-
celona (2008), soms als (co-)execu-
tive producer. Produceerde boven-
dien de door Allen geschreven films 
Don’t Drink the Water (Howard Mor-
ris, 1969) en Play It Again, Sam (Her-
bert Ross, 1972), alsmede The Front 
(Martin Ritt, 1976), waarin Allen de 
hoofdrol speelde. Ook executive pro-
ducer van de met twee Oscars on-
derscheiden komedie Arthur (Steve 

Gordon, 1981).

Margot Keune
50, AMSTERDAM?, 8 AUGUSTUS, 

EUTHANASIE

Nederlands actrice, fotomodel, jour-
naliste en schilderes, voluit Marga-
retha Marcella Keune.  Had een vlie-
gende start door rollen in de films 
Spetters (Paul Verhoeven, 1980) en 
Een vlucht regenwulpen (Ate de 
Jong, 1981). Mede door relatie met 
producent Rob Houwer leek de voor-
malige mannequin voorbestemd 
voor een loopbaan als ster, toen ze 
door een herseninfarct op 26-jarige 
leeftijd in een rolstoel belandde. 
Vocht zich terug in de publiciteit als 
interviewer van internationale be-
roemdheden als Bardot en Polanski, 
onder meer in Viva, en verdediger 
van de rechten van gehandicapten. 
Fotografeerde, schilderde en po-
seerde voor Playboy. Een klein ge-
zelschap van fatsoenlijke mensen uit 
de film- en televisiewereld bleef 
haar trouw, van wie enkelen ook jong 
overleden. Vriendin Sylvia Millecam 
maakte een televisiedocumentaire 

over Margot Keune.

Evelyn Keyes
91, MONTECITO CA, 4 JULI, 

BAARMOEDERKANKER

Amerikaans filmactrice, rond 1945 
vaak top-billed in B-films. Speelde 
de zuster van Vivien Leigh in Gone 
with the Wind (Victor Fleming, 1939). 
Debuteerde een jaar eerder in The 
Buccaneer (Cecil B. DeMille, 1938). 
Ook in films als Union Pacific (DeMil-
le, 1939), The Lady in Question (Char-
les Vidor, 1940), tegenover Boris Kar-
loff in Before I Hang (Nick Grinde, 
1940), Here Comes Mr. Jordan 
(Alexander Hall, 1941), als Aladdins 
geest in A Thousand and One Nights 
(Alfred E. Green, 1945), Renegades 
(George Sherman, 1946), The Jolson 
Story (Green, 1946), Johnny O’Clock 
(Robert Rossen, 1947), The Prowler 
(Joseph Losey, 1951), Rough Shoot 
(Robert Parrish, 1953), The Seven 
Year Itch (Billy Wilder, 1955), A Re-
turn to Salem’s Lot (Larry Cohen, 
1987) en Wicked Stepmother (Cohen, 
1989). Getrouwd geweest met onder 
anderen bandleader Artie Shaw en 
regisseurs Charles Vidor en John 
Huston en had tumultueuze relaties 
met onder meer Anthony Quinn, Kirk 

Douglas en Michael Todd. 

Bernie Mac
50, CHICAGO, 9 AUGUSTUS, GEVOLGEN

 VAN LONGONTSTEKING

Afro-Amerikaans acteur en komiek, 
pseudoniem van Bernard Jeffrey 
McCullough. Debuteerde als portier 
in Mo’ Money (Peter MacDonald, 
1992) en speelde daarna rolletjes in 

films als House Party 3 (Eric Meza, 
1994), gevolgd door eerste dragende 
rol in Get on the Bus (Spike Lee, 
1996). Ook in Life (Ted Demme, 1999), 
Ocean’s Eleven (Steven Soderbergh, 
2001), Head of State (Chris Rock, 
2003), Charlie’s Angels: Full Throttle 
(McG, 2003), Bad Santa (Terry 
Zwigoff, 2003), Mr 3000 (top-billed; 
Charles Stone III, 2004), Ocean’s 
Twelve (Soderbergh, 2004), Guess 
Who (top-billed; Kevin Rodney Sulli-
van, 2005), Ocean’s Thirteen (Soder-
bergh, 2007), Transformers (Michael 
Bay, 2007) en top-billed in de nog uit 
te brengen films Soul Men (Malcolm 
D. Lee, 2008) en Old Dogs (Walt Bec-

ker, 2009).

Breno Mello
77, PORTO ALEGRE, 11 JULI, 
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Braziliaans voetballer en acteur. 
Speelde voor Fluminense toen hij 
werd gecast in de hoofdrol van Orfeu 
Negro (Marcel Camus, 1959), die in 
Cannes werd bekroond met de Gou-

den Palm.

Louise Ruys
83, AMSTELVEEN, 1 AUGUSTUS, 

DOODSOORZAAK ONBEKEND

Nederlands actrice, zangeres en 
cabaretière. Dochter van acteurs Cor 
Ruys en Tilly Lus speelde een van de 
hoofdrollen in het ensemble van Te 
gek om los te lopen (Guido Pieters, 
1981) en had kleinere aandelen in 
Come-back (Jonne Severijn, 1981), 
De witte waan (Adriaan Ditvoorst, 
1984), Op hoop van zegen (Pieters, 
1986) en Amsterdamned (Dick Maas, 
1988). Weduwe van acteur Ab Ab-

spoel, moeder van televisiemaker 
Michael Abspoel, de stem van Man 

bijt hond. 

Riek Schagen
94, VORDEN, 14 JULI, 

DOODSOORZAAK ONBEKEND

Nederlands actrice en schilderes, 
voluit Geertruida Henrika Schagen. 
Speelde ruim tien jaar de rol van 
Saartje, de huishoudster van de 
burgemeester, in de populaire 
NCRV-kindertelevisieserie Swie-
bertje (1965-75). Was als dienst-
meisje van acteur Albert van Dalsum 
bij het toneel beland. Ook in films: 
Ciske de Rat (als tante Jans; Wolf-
gang Staudte, 1955), Fanfare (Bert 
Haanstra, 1958), Hunted in Holland/
Klopjacht in Holland (Derek Williams, 
1960), De overval (Paul Rotha, 1962), 
The Little Ark (James B. Clark, 1972), 
Keetje Tippel (Paul Verhoeven, 1975), 
Meneer Klomp (Otto Jongerius, 
1978), de televisiefilm Voorbij, voorbij 
(Verhoeven, 1979), Vroeger kon je 
lachen (Haanstra, 1983) en Thomas 
en Senior op het spoor van Brute Be-

rend (Karst van der Meulen, 1985). 

Leopoldo Serran
66, RIO DE JANEIRO, 20 AUGUSTUS, 

LEVERKANKER

Braziliaans scenarioschrijver. 
Schreef twee sleutelfilms uit de Bra-
ziliaanse Cinema Nôvo, Ganga Zum-
ba (Carlos Diegues, 1963) en A 
grande cidade (Diegues, 1966). Daar-
na onder meer A estrela sobe (Bru-
no Barreto, 1974), Dona Flor e seus 
dois maridos/Dona Flor and Her Two 
Husbands (Barreto, 1976), Tudo bem 
(Arnaldo Jabor, 1978), Amor bandido 
(Barreto, 1979), Bye Bye Brasil (Dieg-
ues, 1979), Eu te amo (Jabor, 1981), 
Gabriela (Barreto,1983), het voor een 
Oscar genomineerde O que é isso, 
companheiro?/Four Days in Sep-
tember (Barreto, 1997) en O dia de 

caça (Alberto Graça, 1999). n

Rectificatie
In Skrien 5 stond abusievelijk een 

plaatje afgedrukt van Judy Garland bij 
de necrologie van Cyd Charisse.

< Tijdens het Nederlands Film Festival vindt een 
speciale editie plaats van Het Schimmenrijk, de live-
versie van de rubriek The Big Sleep. Op 27 september 
zal Hans Beerekamp in filmtheater ‘t Hoogt om 16.00 
uur een hommage brengen aan de Nederlandse 
regisseurs, acteurs en technici die ons het afgelopen 
jaar ontvallen zijn - vanaf het eind van het vorige festi-
val tot 1 september.

< Op zaterdag 18 oktober vindt in het Amsterdamse 
Krasnapolsky in het kader van de Nacht van de 
Geschiedenis: ‘Schimmen uit het verleden: de vader-
landse geschiedenis tot 1895 in filmfragmenten’ plaats.
< De reguliere editie van Het Schimmenrijk is er 
weer op zondag 26 oktober om 16.00 uur in het Film-
museum. Met trailers, korte films, fragmenten en 
verrassingen. 

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

vinden op www.skrien.nl



september/oktober 2008 Skrien 53

Net als Karlovy Vary heeft Locarno er last van 
dat het als A-festival (dus met premièredwang) 
op de kalender tussen Cannes en Venetië zit. 
Marco Müller, die nu de leiding heeft in Venetië 
maar zelf ooit directeur van Locarno was, wil 
nog wel eens een film stelen waarvoor Locarno 
belangstelling toont. Hij biedt dan een plek in zijn 
competitie aan en de regisseur/producent 
zwicht, want Venetië heeft toch een grotere 
uitstraling. Maar het gebeurt ook dat Müller op 
het laatst zijn aanbieding intrekt, wat dan bete-
kent dat de film op geen van beide festivals ver-
toond wordt.

Plein
Omdat Locarno mikt op niet-commerciële films, 
maar ontdekkingen in de wereld van de onaf-
hankelijke film zoekt, kan de competitie nooit 
veel grote films hebben. Er worden per jaar nu 
eenmaal niet meer dan een stuk of tien echt 
goede onafhankelijke films gemaakt, en een 
deel daarvan wordt opgevist door Cannes, Vene-
tië, of later Rotterdam en Berlijn. Maar in tegen-
stelling tot Karlovy Vary durft Locarno risico’s te 
nemen en daarom is de competitie altijd interes-
santer, ook al zijn lang niet alle films geweldig. 
Verder heeft het Zwitserse festival als troef dat 
de avondvoorstellingen plaatsvinden op het 
fantastische plein met een dikke zevenduizend 
toeschouwers en een gigantisch breed scherm. 

Een droom voor iedere regisseur, zolang het niet 
regent. Op het plein worden meer publieksvrien-
delijke films vertoond, nooit een film uit de com-
petitie. Soms betreft het een film die waarschijn-
lijk in de competitie een prijs had gekregen, 
zoals een paar jaar geleden de Duitse Oscar-
winnaar Das Leben der Anderen (Florian Henc-
kel von Donnersmarck, 2006). Dit jaar was er ook 
zo’n film, Khamsa van de Tunesisch-Franse 
regiseur Karim Dridi, die een beetje lijkt op La 
grain et le mullet (Abdel Kechiche), vorig jaar de 

ontdekking van Venetië. In een semi-documen-
taire stijl en met amateurs als acteurs volgt Dridi 
een zigeunerjongen in de sloppenwijken van 
Marseille, waar het leven een rommeltje is en 
kleine boefjes op weg zijn naar de grote mis-
daad. Een variatie op het immigrantenvraagstuk, 
met nog een extra laag, want de bewoners van 
het zigeunerkamp zijn nog een graadje lager 
geclassificeerd dan de vijandige Arabische 
immigranten.
Een prachtige film, die zeker in de prijzen was 
gevallen als hij voor de competitie was geselec-
teerd. Deze werd nu beheerst door de Mexicaan-
se film Parque vía van de debuterende, in Spanje 
geboren Enrique Rivero. In een trefzekere stijl 
schildert Rivero het leven van een man die op het 
lege tweede huis van een rijke dame past tot dit 
verkocht wordt. De man alleen al, die zichzelf 
speelt, is fascinerend genoeg, maar Enrico ver-
rijkt het portret met een onderliggende beschou-
wing over de tegenstellingen tussen rijk en arm 
en in het algemeen de weinig aangename wereld 
’buiten’, die het geïsoleerde bestaan van de klui-
zenaar alleen binnenkomt via de televisie. 
Enrique Rivero, die zijn film in 16mm opnam om 
de documentaire elementen en wat hij zelf noemt 
de ‘schoonheid van de werkelijkheid’ te accentu-
eren, is een groot talent, met een scherp gevoel 
voor visueel krachtige beelden en een meesterlij-
ke timing. 

Geheide winnaar
Over Parque vía bestond geen twijfel, het was de 
geheide winnaar van de Gouden Luipaard en 
tegelijk een mooie bekroning van een van de 
specialiteiten van Locarno: de constante aan-
dacht voor de Latijns-Amerikaanse cinema. Met 
Rotterdam heeft Locarno de laatste tien jaren de 
opkomst van de jonge Argentijnse film en wat er 
verder gebeurt in Latijns-Amerika gevolgd.  

Dit jaar was er een geheel op dat deel van de 
wereld gericht programma, met negentien lange 
en een tiental korte films die aantoonden dat 
daar een vitale jonge cinema bloeit, niet alleen in 
Argentinië, Mexico, Brazilië en Chili, maar ook in 
onverwachte landen als Bolivia, Ecuador en Gua-
temala. Het lijkt er een beetje op dat Locarno op 
dit moment Rotterdam overtreft in het behande-
len van deze regio.
In de competitie ook de nieuwe film van Mijke de 
Jong, Het zusje van Katia, gebaseerd op een 
boek van de Spaanse schrijver Andres Barba. 
Het verhaal is door scenarioschrijvers Jan Eilan-
der en Jolein Laarman naar Amsterdam ver-
plaatst en vertelt van een dertienjarig meisje dat 
zich spiegelt aan haar zeventienjarige zusje 
Katia. Op de vraag wat zij later wil worden, ant-
woordt ze steevast: ‘Het zusje van Katia.’ Dat 
zusje is mooi en dreigt dezelfde weg op de gaan 
als hun moeder, een uit Rusland overgewaaide 
alcoholische hoer. Een terugkerend thema van 
Mijke de Jong: meisjes die de poppen zijn ont-
groeid, maar nog niet rijp zijn voor het grote 
leven. Er wordt zeer goed gespeeld en de film 
boeit zeker het eerste deel, maar allengs zakt hij 
in, misschien wel vanaf het moment dat kleine 
zus een softe Jezusfreak ontmoet en in hem een 
vertrouweling vindt. Jammer.

Locarno lijdt onder de concurrentie 
van Venetië, maar blijft interessant 

door risico’s te nemen. Dit jaar won 
een Mexicaanse film, die de levendige 

ontwikkelingen in Latijns-Amerika 
accentueerde.

Peter van Bueren

61ste Film Festival Locarno

Meer Latijns-Amerika dan in Rotterdam

Parque vía

Khamsa

Het zusje van Katia
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Het is nauwelijks voor te stellen dat de directeur 
van een mobiele telefoonmaatschappij, tevens 
hoofdsponsor, op de openingsavond van een 
internationaal filmfestival een ereprijs krijgt en 
nog minder dat diezelfde directeur wordt aange-
zocht om een week later het festival te sluiten. Al 
helemaal niet als het een festival betreft waar 
geen enkele commerciële film te zien is.

Minister
Toch gebeurde dit de eerste week van juli op het 
vijfde Golden Apricot Festival in Jerevan en dat 
tekent de uitzonderlijke situatie van dit Armeen-
se festival. Een van de grote drijvende krachten 
bij de oprichting vijf jaar geleden was de minister 
van buitenlandse zaken, Vartan Oskanian, die 
het idee om Armenië met een internationaal 
filmfestival op de kaart te zetten vol passie 
omarmde. Osakian werd meteen ere-voorzitter 
van het festival, en was een prominente gastheer 
die bij elke gelegenheid het woord voerde. Na de 
verkiezingen begin van dit jaar verdween hij 
echter van het politieke toneel. Zijn naam in de 
catalogus verschoof meteen van een ereplek 
naar een magere vermelding tussen de groep 
oprichters. Zelf liet Oskanian zich niet meer zien. 
Zo gaat dat in een land waar alles verbonden is 
met de politiek, ook al wil het festival in geen 
enkel opzicht een politiek festival zijn, maar juist 
een van alle invloeden vrije filmkunst eren. De 
telefoonmaatschappij, waarvan de directeur niet 
alleen zo veel mogelijk mobieltjes wil verkopen 
maar graag ieder activiteit zegt te willen onder-
steunen die bijdraagt aan de kwaliteit van de 
Armeense maatschappij, levert meer dan de 
helft van het festivalbudget. Hem eren is bijna 
een politiek daad. Onafhankelijkheid betekent in 
de westerse maatschappij meestal niet beïn-
vloed worden door commerciële belangen, ter-
wijl het in een land als Armenië juist wil zeggen 
niet toe te geven aan politieke invloeden. Kran-

ten, bijna allemaal nauw verbonden met een 
politieke partij, worden weinig gelezen omdat 
niemand de politiek gekleurde berichtgeving 
gelooft. In dat licht is de in onze ogen onwaar-
schijnlijke presentatie van de hoofdsponsor 
minder onbegrijpelijk en bijna een demonstratie 
van de onafhankelijkheid van een festival dat 
zich richt op de niet-commerciële film en nauw 
verbonden is met Rotterdam en Pusan, de twee 
grote voorbeelden. 

Jos Stelling
Dat is vooral merkbaar in de selectie van de 
internationale competitie, met onder meer Won-
derful Town van Aditya Assarat, die eerder een 
Tiger Award won in Rotterdam en een soortgelij-
ke prijs in Pusan. In de competitie ook Stellet 
Licht van Carlos Reygadas, Tout est pardonné 
van Mia Hansen-Love (winnaar van de Franse 
debuutprijs Prix Louis Deluc), LemonTree van de 
Israeliër Eran Riklis (publieksprijs van het Pano-
rama-programma in Berlin), de Iraanse film End 
of the Earth van de veelbelovende Iranese regis-
seur Albolfazi Safary (een wereldpremière) en 
Duska van Jos Stelling, in Armenië een graag 
geziene gast. Het was dit jaar niet gelukt enkele 
films uit Cannes te selecteren, zoals vorig jaar, 
toen Ulich Seidls Import/Export winnaar werd 
van de Golden Apricot. Dit jaar ging de hoofdprijs 
naar de Russische productie The Mermaid van de 
in Armenië geboren Anna Melikyan, die eerder de 
regieprijs in Sundance en de prijs van de interna-
tionale kritiek in Berlijn won. Tweede prijzen 
gingen naar Wonderful Town en Lemon Tree.
De populariteit van Jos Stelling werd onder-
streept met de viering van zijn verjaardag tijdens 
een receptie op een speciale Nederlandse dag, 

in aanwezigheid van de Nederlandse ambassa-
deur, die overigens in het Georgische Tbilisi is 
gehuisvest. Ook in andere programma’s werden 
Nederlandse films vertoond: Shanghai Trance 
van David Verbeek, Tussenstand van Mijke de 
Jong en Pappa is weg en ik wilde nog wat vragen 
van Marijn Frank. Bovendien ging de prijs voor 
de beste documentaire naar Women See a Lot of 
Things van de in Den Haag wonende Israëlische 
regisseuse Meira Asher, oprichtster van de 
Bodylab Art Foundation.
Onder de buitenlandse gasten waren onder meer 
Wim Wenders, Atom Agoyan, Enrica Antonioni, 
weduwe van de een jaar geleden overleden 
regisseur, en de oude Iranese regisseur Dariush 
Mehrjui, die behalve president van de jury ook 
een groot liefhebber van de voortreffelijke plaat-
selijke cognac bleek en zich vooral deed gelden 
op de dansvloer. Die gasten hielden allemaal ook 
een masterclass, want behalve aan filmvertoning 
doet het festival ook aan discussie en zijn er meer 
activiteiten rond het thema ‘Kruising van bescha-
vingen en culturen’. Het meest ambitieuze pro-
ject daarvan is Directors Across Borders, drie 
jaar geleden ontwikkeld door de Iranese regis-
seur Mohsen Makhmalbaf en gesteund door het 
Europese parlement en de festivals van Rotter-
dam en Pusan. Twaalf projecten uit omringende 
landen waren geselecteerd uit tweeëndertig 
inzendingen, vier kregen een geldprijs waarmee 
de productie kan worden opgestart. Het grote 
doel blijft om Armenië tot een centrum voor de 
onafhankelijke film te maken, rond dit festival, 
waarin nog heel wat geïnvesteerd moet worden. 
Want veel geld is er niet en aan de technische, 
politieke en culturele problemen kan nog flink 
gesleuteld worden.

Sponsor demonstratie van onafhankelijkheid

Op pakweg honderd kilometer van de Slowaakse 
hoofdstad Bratislava liggen, met een niemands-
land van een paar kilometer ertussen, twee 
kleine plaatsjes, Trencianske Teplice en Trencín, 
allebei gevuld met zo’n vijfduizend inwoners, dus 
kleiner nog dan een stadje als Ede. Trencín heeft 
nog een paar pleintjes, maar Teplice bestaat 
voornamelijk uit een korte straat, met wat res-
taurantjes en wonderlijk genoeg in het midden 
een hammam. Ja, ook daar kwamen ooit de 
Turken. Vanwege de geneeskrachtige bronnen 
sukkelen er nogal wat oude mensen op en neer 
door dat straatje. Soms sloffen ze nog een kilo-
metertje verder, want de enige apotheek in het 
dorp is onlangs wegens gebrek aan klandizie 
gesloten en is nu verplaatst naar een buitenwijk, 
in een huis waarin ook een gynaecoloog praktijk 
heeft.

Modellenbureau
En toch is daar al veertien jaar een filmfestival, 
dat meer lading heeft dan de kleinschalige 
entourage en met zijn naam Artfilm aangeeft dat 
het hier om serieuze films gaat. Grote man ach-
ter dit fenomeen is algemeen directeur Petr 
Svoboda, van Forza Production House, een 
geoliede maatschappij, tevens modellenbureau, 

die het hele jaar door bij van alles en nog wat 
betrokken is. Hij heeft geldbronnen, weet wat 
organiseren is en bemoeit zich, hoewel hij film-
liefhebber is, slim genoeg niet met de program-
mering. De artistiek directeur krijgt de vrije hand 
en sinds kort is dat Ludmilla Cvikova, als pro-
grammeur Oost-Europa ook verbonden aan het 
festival van Rotterdam. Dat laatste is duidelijk 

merkbaar. Dit jaar was een speciaal programma 
gewijd aan het Hubert Bals Fonds, met een rijke 
kwaliteitsselectie, van 25 Watts (Juan Pablo 
Rebella en Pablo Stoll, 2001) en Japon (Carlos 
Reygadas, 2002) tot Tan de Repente (Diego Ler-
man, 2002) en Platform (Jia Zhang-ke, 2000). 
Voor de competitie en bijprogramma’s waren 
ook behoorlijk wat films geselecteerd uit de 
Rotterdamse ruif, zoals alle drie de Tiger Award 
winnaars, Flower in the Pocket (Liew Seng Tat), 
Wonderful Town (Aditya Assarat) en Go with 
Peace Jamil (Omar Shargawi). De jury, voorge-
zeten door de Roemeense Gouden Palmwinnaar 
Cristian Mungiu, koos echter voor Summer 
Book van de talentvolle Turkse debutant Seyfi 
Teoman, die voor het eerst vertoond werd in het 
Forum van Berlijn en in april in Istanbul tot beste 
Turkse film van het jaar werd uitgeroepen. Maar, 
eigenlijk tegen de reglementen in, Summer 
Book deelde de eerste prijs met Wolfsbergen 
van Nanouk Leopold, een leuk succesje voor de 
Rotterdamse, die met haar film een jaar eerder 
dan Teoman Berlijn aandeed. Wolfsbergen was 
niet de enige Nederlandse film, want in een 
bijprogramma werd ook Tussenstand van Mijke 
de Jong gedraaid, de laatste maanden een van 
de meest gevraagde Nederlandse films op bui-
tenlandse festivals.

Lokaal aanbod
Speciaal was dit jaar een retrospectief van 
recente Chinese films, en ook dat zat vol kwali-
teit, zoals Summer Palace (Lou Ye, 2006), Tuya’s 
Wedding (Quanan Wang, 2006) The World (Jia 
Zhang-ke, 2004) en niet te vergeten Little Moth 
(Tao Peng), die vorig jaar de Netpac Award in 
Locarno won en in Rotterdam ook niet misstaan 
had.
Er viel dus weinig te mopperen over het niveau 
van de films. Buitenlanders waren natuurlijk ook 

benieuwd naar het lokale aanbod en jawel, daar 
was zowaar een mooie Slowaakse film, Blind 
Loves van Juraj Lehotsky, een documentaire 
over het liefdesleven van blinden, die al was 
opgevallen in de Quinzaine des Realisateurs van 
Cannes. Een delicaat onderwerp, dat gemakke-
lijk onkies of sentimenteel kan worden, maar 
Lehotsky valt in geen van de valkuilen, zoals in 
januari in Rotterdam te zien zal zijn.
Petr Svobda weet dat een festival meer is dan een 
kast vol smakelijke films. In Teplice en Trencín 
weten ze ook wat het begrip ‘feestelijke omlijs-
ting’ inhoudt. Er zijn aantrekkelijke openlucht-
concerten, er is een aangename uitzakplek en er 
komen kleurrijke gasten. De balustrade van het 
festivalhotel Mosta Slavy is omgedoopt tot Bridge 
of Fame, en elk jaar worden in de balustraderand 
de handafdrukken van, meestal oude, beroemd-
heden gemetseld. Dit keer waren dat onder meer 
Liv Ullman en Omar Sharif. De inmiddels zeve-
nenzeventigjarige bridger, tevens filmacteur, liet 
zich de hulde die hem ten deel viel vanwege in fei-
te twee films van vijfenveertig jaar geleden, Dr. 
Zhivago en Lawrence of Arabia, zonder enige 
terughoudendheid welgevallen. Waar hij maar 
verscheen, schonk hij gul een deel van zijn hart, 
zoals alles wat hij zei uitsluitend en rechtstreeks 
uit zijn hart kwam, naar hij telkenmale verklaar-
de. Naast Teplice bracht de Egyptenaar een blik-
sembezoek aan het Tsjechische Brno, om daar 
een nieuw casino te openen, naar verluidt tegen 
een kleine tegemoetkoming van honderdduizend 
euro. Toen hij de limousine instapte die hem 
terug zou brengen, schoof de eigenaar van het 
casino liefst drie gezelschapsdames bij hem naar 
binnen, maar daar had de immer charmante 
acteur geen enkele behoefte aan. Zoals hij in 
Teplice opmerkte, opnieuw geheel uit het diepste 
van zijn hart: ‘Women, that is past. Now I read 
books.’

Diep in Slowakije is een klein maar voortreffelijk 
filmfestival. Mooie films en Nanouk Leopolds 

Wolfsbergen werd gedeeld winnaar. Omar Sharif 
kwam ook langs. De oude Egyptenaar doet niet 

meer aan vrouwen, maar leest tegenwoordig 
boeken.Peter van Bueren

Meer dan een kast 
smakelijke films

De sponsor werd opzichtig ver-
eerd en Jos Stelling vierde zijn 
verjaardag op het vijfde Golden 

Apricot Festival in Jerevan, waar 
de juryvoorzitter vooral uitblonk 

op de dansvloer.
Peter van Bueren

16de Artfilm International Film Festival Trencianske Teplice and Trencín
5de Golden Apricot Festival Jerevan

Blind Loves

Summer Book

The Mermaid

Openingsceremonie: het inzegenen van de abrikozen.
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Elle s’appelle Sabine  Actrice San-
drine Bonnaire staat achter de camera. Haar zusje 
Sabine prikt de begeleidster met een vork. ‘Ik wil met 
Sandrine eten!’ De zusjes maken de afspraak, dat zij 
elkaar om de beurt een vraag mogen stellen. Die van 
Sandrine gaan over herinneringen aan de Verenigde 
Staten. Die van Sabine is steeds dezelfde: ‘Is het 
zeker dat je morgen weer terug komt?’ 
‘Ze zijn getrouwd’, zegt Sabine over de kleren die ze 
net heeft uitgezocht. ‘Wat bedoel je?’ vraagt haar 
begeleidster. ‘Dat ze subliem bij elkaar passen’, zegt 
Sabine. Ze drukt zich precies uit maar houdt zich niet 
aan de regels van het beleefd intermenselijk verkeer: 
‘Heb je die aardbeien voor mij geplukt?’, vraagt de 
Sandrine Bonnaire. ‘Natuurlijk niet, die zijn voor mij, 
gulzig varken!’
Ze was altijd al vreemd. Een diagnose werd niet 
gemaakt. Ze was creatief, speelde piano en reed op 
een brommer. Vervolgens mislukte ze op de middel-
bare school. Uit gebrek aan alternatieven bleef ze bij 
haar moeder. Sandrine nam haar mee naar de Vereni-
gde Staten ; in de film komen beelden terug van deze 
tocht, waarbij Sabine smakelijk het woord ice cream 
uitspreekt en met haar haar wappert. ‘Je flaneert’, 
zegt Sandrine. ‘Bedoel je daar een soort arrogantie 
mee?’, vraagt Sabine, die geen grapjes verstaat.
Toen haar zusjes een eigen leven begonnen, voelde 
Sabine zich in de steek gelaten. Haar moeder had het 
te stellen met een dochter die haar sloeg en spuugde. 
Tenslotte huurde Sandrine voor Sabine een apparte-
ment aan de overkant van de straat met verpleegs-
ters, die afhaakten. Dit was het moment dat Sabine 
werd opgenomen in een ziekenhuis. 
Elle s’appelle Sabine toont het verschil tussen het 
langharige meisje dat in de inrichting verdween en de 
gezette vrouw die er na vijf jaar incontinent en wan-

trouwig uitkwam. Bonnaire vraagt zich af: ‘Kan deze 
schade gerepareerd worden? Is de terugval in haar 
vermogen een gevolg van haar ziekte of van de medici-
jnen? Kan ik mijn zusje ooit weer mee op reis nemen?’
De film van Bonnaire is recht door zee. Nooit heb je 
het gevoel dat je aapjes zit te kijken. De film wordt 
interessanter naarmate het meer een portret wordt 
van de maakster zelf. Allereerst is er de pijn van het 
onderkennen van de beperkingen van haar zusje. In 
een interview roert Sandrine ook het thema van de 
verantwoordelijkheid en het gevoel van schuld aan. 
Vroeg onderkennen van haar autisme had Sabine 
kunnen helpen. Sandrine wierf samen met een 
opvangtehuis geld voor een nieuwe plek. Sabine is nu 
gediagnostiseerd en kan toe met de helft van de medi-
cijnen. Wat is autisme? De begeleidster zoekt een 
formulering: ‘Een zekere onmogelijkheid om met 
anderen samen te leven. Een grenzeloosheid.’ 
‘Je bent geen hoer, je bent mijn zusje’, zegt Sabine 
tegen de camera alsof ze wakker wordt uit een lange 
winterslaap. 
‘Wat is liefde?’, vraagt Sandrine. ‘Iets wat me goed 
doet’, zegt Sabine. ‘Mogen de poppetjes in de kist want 
ik ben bang dat ik ze in de pispot gooi.’ 
In de film geeft Sandrine de grenzen aan van haar 
liefde: ‘Ja, nu huil je - maar het is mijn haar waar je 
aan trekt. Dat ik geen antwoord geef, betekent niet dat 
je me kunt slaan. Bovendien weet je het antwoord.’ 
Sabine zoekt verrast naar woorden: ‘Het antwoord is 
dat je morgen komt en dat je overmorgen komt.’  
Ester Eva Damen

Frankrijk 2007 regie en scenario Sandrine Bonnaire camera Sandrine 
Bonnaire, Catherine Cabro muziek Jefferson Lembeye, Nicola Piovani 
geluid Philippe Rihard, Jean-Bernard Thomasson montage Svetlana 
Vaynblat productie Thomas Schmidt distributie Cinema Delicatessen 
duur 85’ met Sabine Bonnaire

Vox Populi  In de Verenigde Staten – 
thuisland van de rumoerigste democratie en de 
beroemdste filmindustrie ter wereld – is een traditie 
opgebouwd met politiek filmdrama. Terwijl de Neder-
landse media bol staan van de Amerikaanse presi-
dentsverkiezingen, heeft de politiek bevlogen Eddy 
Terstall met Vox populi een Nederlandse variant op 
dit genre uitgebroed. 
Nu het democratische schouwspel in onze even wel-
varende als ontevreden natie is verworden tot een 
klucht zonder clou, valt dit toe te juichen. Ondersteund 
door talloze gastrolletjes van kopstukken uit het 
Nederlandse mediacircuit, is het politieke circus in 
Vox populi makkelijk herleidbaar tot de actualiteit. In 
hun vertrouwde decor roepen Maurice de Hond, Freek 
de Jonge, Matthijs van Nieuwkerk, Dieuwertje Blok, 
Prem Radhakishun, Jeroen Pauw en Paul Witteman 
een schijn van waarachtigheid op. Het eigenlijke ver-
haal dat zich tegen deze achtergrond afspeelt, is ech-
ter fictief. Protagonist is Jos Fransen (vertolkt door 
Tom Jansen), de integere maar getourmenteerde 
partijleider van Rood Groen, die het licht ziet als zijn 
acterende dochter (Tara Elders) een relatie krijgt met 
een volksjongen (Johnny de Mol) van de marechaus-
see. De nieuwe schoonfamilie confronteert Fransen 
met de antipolitieke sentimenten van de gewone man 
die de problemen durft te benoemen. Kom daar op het 
Binnenhof eens om. Zodra Fransen enkele opgedane 
opinies ten aanzien van moslims en immigranten fris 
van de lever ventileert, schiet hij in de opiniepeilingen 
omhoog, ten koste van de arbeiderspartij, de confessi-
onelen en het rechts-liberale Hup Holland Hup. Na 
een doodsbedreiging en de daaropvolgende gedwon-

gen persoonsbeveiliging, trekt Fransen zich uit de 
politiek terug met een speech waar The Great Dictator 
(Charlie Chaplin, 1940) in doorgalmt. 
Chaplins monumentale niveau wordt in Vox populi niet 
gehaald. De satire scheert en aait overal prettig langs, 
maar hakt of snijdt nergens in. Ook het proces van de 
uitersten die elkaar raken, wat Terstalls Simon (2004) 
zo sterk maakte, is niet altijd even overtuigend. De 
botsing van de politiek-correcte elite met het gesun-
denes Volksempfinden is opmerkelijk braaf uitge-
werkt. Toch valt er genoeg te genieten. De komische 
knipogen naar allerlei recente Haagse heisa zijn vaak 
geslaagd, vooral door de uitstekende timing van Tom 
‘Lee’ Jansen. Vox populi hoeft over tachtig jaar niet 
worden vertoond als anatomische les van het Neder-
land anno 2008, maar als vermakelijk tussendoortje 
kan het zich best meten met Bob Roberts (Tim Rob-
bins, 1992), om een Amerikaans artefact te noemen. 
Paul van de Graaf

Nederland 2008  regie Eddy Terstall  distributie A-Film

Il dolce e l’amaro 
Geen enkele misdaadorganisatie 
ter wereld heeft zoveel culturele 
belangstelling over zich afgeroe-
pen als de Italiaanse maffia. Van de 
vele films die er over zijn gemaakt 
is de beroemdste onverminderd 
Francis Ford Coppola’s Godfather-
trilogie. Vertel in die wetenschap 
maar eens iets wat zich nog niet in 
het collectieve filmgeheugen heeft 
genesteld, iets wat we nog niet 
weten over de met de maffia geas-
socieerde opwinding en geweldda-
digheid, en het bijna sentimentele 
familiegevoel dat de leden zonder 
mededogen bindt. In hetzelfde jaar 
(1999) dat Harold Ramis’ Analyze 
This uit werd gebracht, over een 
maffiabaas met paniekaanvallen, 
kwam voor het eerst de inmiddels 
zeer succesvolle serie The Sopra-
no’s op televisie, met eveneens een 
maffiakopstuk in mentale nood. Je 
zou kunnen zeggen dat in het jaar 
1999 voorgoed een streep werd 
getrokken door de mythologische 
heroïek van een subgenre. De 
duister lispelende Marlon Brando 

kreeg een ironische en aardse 
pendant in de hyperventilerende 
James Gandolfini. 
Wat heeft een filmmaker als 
Andrea Porporati daar nog aan toe 
te voegen? Niets eigenlijk, zo blijkt 
uit Il dolce e l’amaro. Het verhaal 
van Saro Scordia, die in de voet-
sporen van zijn mafiose maar dode 
vader treedt, kent weinig verras-
singen. Het is geen verrassing dat 
hij zich na jaren van buitensporig 
geweld, onrechtmatig vergaarde 
rijkdom en leugens en bedrog 
tegen zijn surrogaatfamilie keert 
en daarmee de eeuwig voortvluch-
tige wordt. Evenmin is het verras-
send dat zijn grote liefde daarin 
een katalyserende rol speelt. Dat 
neemt niet weg dat de film wel 

degelijk amusementswaarde 
heeft. Porporati combineert stilis-
tische bravoure met een lichte, 
soms heel geestige toon. Zoals in 
een hilarische bankovervalscène 
waarin een overvaller probeert in 
een onverstaanbaar Siciliaans 
dialect een verbijsterde Noord-Ita-
liaanse bankmedewerker te bewe-
gen tot actie. Opmerkelijk is dat de 
sterk aanwezige voice-over van 
Luigi lo Cascio in de rol van Saro 
niet hinderlijk is, maar door scènes 
verbaal te verbinden juist voor 
meer dynamiek zorgt. Het is jam-
mer dat Porporati toch nog wel 
sterk leunt op obligate maffiaro-
mantiek. Want daardoor blijft zijn 
poging om de wereld van de cosa 
nostre te demystificeren ergens in 
het luchtledige hangen. 
Kim van der Werff

Italië 2007 regie Andrea Porporati scenario 
Andrea Porporati camera Alessandro Pesci 
montage Simona Paggi geluid Alessandro 
Zanon muziek Ezio Bosso productie Francesco 
Tornatore distributie Cinemien duur 98’ met 
Luigi lo Cascio, Donatella Finocchiaro, Gaetano 
Bruno, Fabrizio Gifuni

Lake Tahoe  Hoe verwerkt een 
kind het verlies van zijn vader? Regis-
seur Fernando Eimbcke, die zelf zijn 
vader verloor, had daar een idee over, 
en zette dat om in een film. Een simpe-
le film, minimalistisch bijna. Hij speelt 
zich af binnen vierentwintig uur, tegen 
een beperkt aantal en steeds terugke-
rende achtergronden, met hooguit acht 
personen (de hond niet en de baby wel 
meegerekend). De film start, na twee 
statische shots van een dor Mexicaans 
landschap en een weg, letterlijk met 
een schok. De schok van een botsing 
(buiten beeld) tussen de auto die ado-
lescent Juan van zijn moeder heeft 
geleend en een lantaarnpaal. Het is 
de start van Juans zoektocht naar een 
motoronderdeel – een simpele maar 
mooie metafoor voor zijn zoektocht 
naar wat bij hem mist sinds de schok 
die werd veroorzaakt door de plotse-
linge dood van zijn vader: zijn emoties. 
Het is even wennen aan de stijl die 
door Eimbcke strak wordt gehanteerd: 
hij toont, met harde cuts, zorgvuldig 
uitgesneden kaders waar Juan heel 
kalm in- en uitwandelt. De overgangen 
naar de verschillende scènes zijn net zo 
bot en abrupt als de ontmoetingen die 
Juan heeft met de mensen van wie hij 
hoopt dat ze hem kunnen helpen. Bot 
en abrupt, maar tegelijk ook geestig 
en uiteindelijk ook liefde- en hulpvol. 
De personages zijn excentriek, maar 
geloofwaardig. Het opportunisme van 
de piepjonge moeder Lucia ontroert 
meer dan het irriteert, de in aanvang 
barse Don Heber met zijn hond (die 
voor een fijne slapstickscène zorgt) ont-
popt zich als een empathisch gevoels-
mens en de op het eerste gezicht 
gestoorde kungfufanaat David blijkt een 
wijs mens en een ware vriend. Lake 
Tahoe is, ondanks het pastorale tempo 
een lichtvoetige en hartverwarmende 
film waarin Juan leert hoe vanzelfspre-
kend het kan zijn liefde te geven en te 
ontvangen. Nicole Santé

Mexico 2007 regie Fernando Eimbcke scenario 
Fernando Eimbcke en Paula Markovitch camera 
Alexis Zabe montage Mariana Rodrígez production 
design Diana Quiroz geluid Lena Esquenazi productie 
Jaime Bernardo Ramos en Christian Valdelièvre 
distributie De Filmfreak duur 85’ met Diego Cataño, 
Hector Herrera, Daniela Valentine, Juan Carlos Lara, 
Yemil Sefani

Het zusje van Katia 
De bioscopen raken dit najaar over-
spoeld met vrouwen die ondanks 
alles stevig in hun schoenen staan. De 
alleenstaande moeder in Aanrijding in 
Moskou en de Albanese vluchtelinge 
in Le Silence de Lorna stellen zich 
onafhankelijk op en nemen het lot 
ferm in eigen hand.
Ook in Het zusje van Katia, de nieuwe 
film van Mijke de Jong, ontmoeten we 
vier sterke vrouwen. Een grootmoe-
der, een moeder en twee (klein)
dochters. Van Russische afkomst. 
De verkoop van het vrouwelijk lichaam 
zit al generaties lang in deze familie. 
Moeder is prostituee, haar oudste 
dochter Katia gaat in een stripclub 
werken. Het onschuldige, naïeve zusje 
van Katia groeit op met een verwron-
gen beeld van mannen en seks.
Het zusje van Katia brengt haarfijn in 
beeld hoe beslissend de invloed van 
de sociale omgeving is op gedrag. 
Maar Katia’s zusje – donker haar, 
rond brilletje – is levenslustig, weer-
baar en assertief genoeg om hoopvol 
te stemmen. Haar moeder en zus 
zitten ook niet vast in een slachtoffer-
patroon: zij kiezen welbewust voor het 
werk dat ze doen.
De kracht van de vrouwen maakt 
dat de film niet zwaar op de hand is, 
iets dat met dit onderwerp gemak-
kelijk gekund had. Dat geldt ook voor 
de vorm. De Jong koos – enigszins 
teleurstellend misschien voor wie 

genoten heeft van de verrassend 
gefilmde dialoogscènes in haar vorige 
film Tussenstand – voor de naturalis-
tische ‘fly on the wall’ filmstijl. Geen 
moment laat de beweeglijke, subjec-
tieve handheld camera Katia’s zusje in 
de steek. Ze wordt op de rug gevolgd 
als een karakter in een computerspel 
en in close up genomen als ze stilzit. 
We tollen continu om haar heen, maar 
echt avontuurlijk wordt het camera-
werk niet. De rauwe, schrijnende toon 
die vaak met deze stijl geassocieerd 
wordt, blijft achterwege. 
De Jong omzeilt de clichés over 
vrouwen in de seksindustrie door haar 
film een lichte, milde toets te geven. 
Dat wekt sympathie, maar haalt ook 
de angel uit de film. De donkere kant 
van dit familieverhaal, die er natuurlijk 
weldegelijk is, ben je al snel vergeten. 
Niels Bakker

Nederland 2008 regie Mijke de Jong distributie 
A-Film

Het echte leven Terug 
naar de roots. Robert Jan Westdijk 
schudde de commerciële, gelikte 
Giphart-verfilming Phileine zegt 
sorry van zich af en maakte weer 
een echte auteursfilm. Met een 
digitale camera en een onderwerp 
dat hem na aan het hart ligt: de 
artificiële scheidslijn tussen spel 
en bittere ernst, tussen fantasie 
en realiteit.
Elementen die zo verrassend goed 
uitpakten in zijn alweer dertien jaar 
oude debuut Zusje. Daarin keert 
het inkleuren van de werkelijkheid 
zich tegen documentairemaker 
Martin, die met een videocamera 
op voyeuristische wijze het leven 
van zijn zus Daantje binnendringt. 
Het echte leven bewandelt dezelf-
de weg, maar in omgekeerde rich-
ting. Dit keer wordt een filmregis-
seur slachtoffer van zijn pogingen 
tot het documentaliseren van fic-
tie.
Martin zoekt de grens tussen de 
film die hij opneemt en zijn eigen 
leven bewust op, maar zonder te 
beseffen dat het onderscheid tus-
sen die twee daarmee ook echt 
troebel wordt. De hoofdrollen geeft 
hij aan zichzelf (als Milan) en zijn 

vriendin Simone; in de film hebben 
ze eveneens een relatie, die Milan 
aan de ultieme test wil onderwer-
pen door haar te dwingen verliefd 
te worden op een ander. Simone 
laat haar oog vallen op de verlegen 
hulpkok van het restaurant waar 
ze dagelijks eet en gaat ook buiten 
de set iets voor deze Dirk voelen. 
Of doet alsof. Wat nog wel echt is 
en wat niet, is moeilijk te bepalen 
als fictie en werkelijkheid in elkaar 
grijpen.
Het uitgangspunt van Het echte 
leven prikkelt, de uitwerking ver-

veelt. Westdijk weeft alle lijntjes 
plottechnisch vakkundig in elkaar, 
maar het resultaat is voorspelbaar 
en voegt geen interessante filosofi-
sche gezichtspunten toe aan de 
talloze films over dit onderwerp. 
En de ‘fly-on-the-wall’ filmstijl die 
Zusje zo verfrissend maakte, doet 
hier juist clichématig en versleten 
aan. Westdijks debuut blijkt, na 
eerdere tegenvallers Siberia en 
Phileine, in retrospect steeds meer 
een toevalstreffer. Niels Bakker
Nederland 2008 regie Robert Jan Westdijk 
distributie A-Film
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In tegenstelling tot het wijdverspreide idee, ook 
onder filmtheoretici als Arnheim en Bazin, dat 
kleur in film vooral de natuurlijke kleur van 
objecten in de ‘echte’ wereld representeert, 
hebben filmmakers kleur gedurende de hele 
filmgeschiedenis bewust ingezet vanwege haar 
dramatische potentieel. Zo laat Ben McCann 
zien hoe Michael Mann in Heat, The Insider en 
Collateral existentiële gevoelens van melancho-
lie, eenzaamheid en intimiteit verbeeldt door 
middel van een metalig blauw.

Stijlfiguur
Manns ‘handtekening’-kleur fungeert in zijn 
films als stijlfiguur. Kleur kan zich ook aan die 
symbolische functie onttrekken, zoals Wendy 
Everett, die de bundel redigeerde, probeert aan 
te tonen. Het wordt dan op een haast abstracte, 
autonome manier ingezet, en verwijst alleen 
nog naar zichzelf. In veel voorbeelden die Eve-
rett geeft, lijkt kleur op verhaalniveau echter 
wel degelijk betekenis te hebben. Zo schrijft ze 

dat de niet-natuurlijke, kunstmatige tinten 
waarin Antonioni in Il deserto rosso het land-
schap rond Ravenna schildert, een medium op 
zich zijn, maar ook dat ze de vernietiging van de 
omgeving en de gedesoriënteerdheid en ver-
vreemding van de hoofdpersoon weerspiege-
len. Voor wie graag diepgravend interpreteert, 
heeft kleur altijd wel een betekenis – helemaal 
autonoom wordt het eigenlijk nooit dus.
Everetts stuk is, anders dan sommige andere 
artikelen, wel helemaal op z’n plaats in de bun-
del. Blijkbaar was het vinden van relevante bij-
dragen een lastig karwei – de geringe aandacht 
van filmwetenschappers voor de problematiek 
van kleur in film kan dat verklaren. De preten-
ties worden dan ook niet helemaal waarge-
maakt. De sectie over technische dimensies 
bijvoorbeeld had inhoudelijk baat gehad bij een 
aantal artikelen over kleurtechnieken op de set 
(in plaats van alleen over inkleuring na de opna-
men), zoals het gebruik van kunstlicht en fil-
ters.

Hinken
Daarnaast hinken veel auteurs enerzijds op de 
filmgeschiedenis en anderzijds op een meer 
filmanalytische benadering. Richard Misek 
weet het best een brug te slaan tussen die 
twee. Hij verklaart Tarkovski’s dubbelzinnige 
houding tegenover kleur, naar voren komend in 
diens vreemde gewoonte om kleur en zwart-
wit te mixen en kleuren vaak sterk te desature-
ren, zowel uit noodzaak als uit esthetische prin-
cipes: de Russische cineast had te kampen met 
beperkingen die de Sovjet-machthebbers 
oplegden – alleen de meest autoriteitsgetrou-
we filmmakers kregen voldoende Kodak – 
maar wilde ook zelf kunnen bepalen wanneer, 
waar en hoe hij kleur gebruikte.
Interessant is de in een aantal artikelen terug-
kerende observatie dat opvattingen over functie 
en gebruik van kleur lijken te verschuiven 
onder invloed van filmtechnische vernieuwin-
gen. De uitvinding van de kleurenfilmstock 
maakte ruim baan voor de realistische dogma’s 
over kleur, zoals die van Arnheim en Bazin, ter-
wijl het beeldje voor beeldje met de hand 
inkleuren van zwijgende films – vaak per kopie, 
waardoor van films veel verschillende versies 
ontstonden – vooral gebeurde met het idee om 
extra betekenislagen aan te brengen. Datzelfde 
gaat nu weer op voor de zo trendy digitale 
kleurmanipulaties, die Jean-Pierre Jeunet bij-
voorbeeld in Amélie toepaste om van Parijs een 
van nostalgie vervulde sprookjesstad te maken. 
Digitaal betekent een terugkeer naar ‘schilde-
ren op het scherm’, waarmee de filmgeschie-
denis zich wat betreft kleur opmerkelijk genoeg 
in een cyclus voltrekt.

Wendy Everett (red.). Questions of Colour in Cinema. From 
Paintbrush to Pixel. Bern: Peter Lang, 2007, 242p.  
ISBN: 978-3-03911-353-8.

Alfred Hitchcock (1899-1980) verbond beter dan 
wie ook deuren met geheimen, trappen met 
suspense en ramen met voyeurisme. In 2001 was 
in het Parijse Centre Georges Pompidou een 
intrigerende tentoonstelling Hitchcock and Art: 
Fatal Coincidences, waarin zijdelings aandacht 
was voor dat psychologische gebruik van props 
en sets in zijn films. Een paar jaar later ver-
scheen bij Amsterdam University Press een 
studie van Michael Walker over de circa veertig 
motieven en thema’s die via karakters en ver-
haallijnen, maar vaak ook via objecten en sets 
steeds weer opduiken (Hitchcock’s Motifs, 2005). 
De Belgische kunsthistoricus Steven Jacobs 
gaat in zijn vorig jaar verschenen boek The 
Wrong House: the Architecture of Alfred Hitch-
cock in deze lijn verder en benadert Hitchcock 
als architect. Welke filmmaker tenslotte 
gebruikte een landmark als Mount Rushmore 
beter dan Hitchcock in North by Northwest? 

Decors
In de eerste twee hoofdstukken van zijn boek 
beschrijft Jacobs uitgebreid hoe intensief Hitch-
cock zich met de decors van zijn films bezighield. 
Hij had er verstand van: in de jaren twintig begon 
hij als setontwerper in Duitse studio’s tijdens de 
bloeiperiode van de zwijgende film. Als regisseur 
bleef hij nauw samenwerken met zijn production 
designers, onder wie grootheden als Van Nest 
Polglase en Lyle Wheeler. Samen creëerden zij 
onvergetelijke decors, maar Jacobs benadrukt 
dat Hitchcocks ‘architectuur’ verder ging. Met 
‘architectonische gereedschappen’ als licht, 
geluid, camerastandpunten en montage bepaal-
de hij de filmruimte. Hij verkende de beperkingen 
van die ruimte expliciet door vier van zijn films 
– Lifeboat, Rope, Dial M for Murder en Rear Win-
dow – af te laten spelen binnen één set. 
Interessant is Jacobs ook als hij ingaat op hoe 
Hitchcock monumenten en toeristenattracties 
als de Royal Albert Hall, de Golden Gate Bridge 
en het Vrijheidsbeeld gebruikt. Net als in de 
James Bond films lijkt Hitchcock soms steden te 
reduceren tot ansichtkaarten, maar Jacobs laat 
zien dat die ‘toeristische blik’ schijn is. Met die 
bekende plaatjes sust hij ons in slaap. Hitchcock 
gebruikte geen donkere stegen of oude landhui-
zen als terreurlocaties, maar juist vertrouwde 
landmarks. Jacobs analyseert ook de betekenis 
van het eigen huis voor zijn hoofdpersonen. Voor 
Joan Fontaine in Rebecca is het landhuis van 

haar echtgenoot een gevaarlijk labyrint, en voor 
Ingrid Bergman in Notorious wordt het zelfs een 
gevangenis. In de jaren vijftig richtte Hitchcock 
zich op het rijtjeshuis in de Amerikaanse sub-
urbs. In films als Shadow of a Doubt en The 
Wrong Man wordt de veiligheid van de all ameri-
can way of life onderuit gehaald. Bij Hitchcock 
zijn familieleden of buren de monsters. 
In het derde en verreweg het langste hoofdstuk 
van het boek raakte Jacobs mijn aandacht volle-
dig kwijt. Jacobs reconstrueerde van zeventien 
huizen uit de films van Hitchcock de plattegrond. 
Dat is ongetwijfeld een leuke klus voor de 
makers geweest, maar de lezer neemt al die 
noeste arbeid slechts voor kennisgeving aan. 
Het lijkt of ook de auteur niet goed wist wat hij 

met al die tekeningen aan moest. Ze maken zijn 
intermediale betoog ook niet interessanter voor 
de architectuurliefhebber. Ook franje als citaten 
van theoretici als Walter Benjamin voegen wei-
nig toe aan Jacobs betoog dat verder boeiend en 
verhelderend is. 

Juweeltje
Hitchcock begon zijn carrière overigens niet als 
setdesigner maar als ontwerper van filmtitels. 
Dit blijkt uit Uncredited van de designers Gem-
ma Solana en Antonio Boneu. Bij Hitchcocks 
films was de leader vaak een juweeltje. De eer-
ste keer dat hij een bekende grafisch ontwerper 
een opdracht voor een leader gaf was al in 1927 
bij zijn zwijgende film The Lodger. Ontwerper E. 
Mc Knight Kauffer maakte samen met producer 
Ivor Montagu een opvallend ontwerp dat uitste-
kend bij het idee van de film aansloot. Bij de titel, 
The Lodger – A Story of the London Fog, plaats-
ten zij een driehoekig beeld met daarin een 
schaduw van een man. De man lijkt langzaam uit 

beeld te lopen maar opeens duikt hij weer groot 
op. Daarna verspringen witte blokken achter het 
woord MURDER. Met driehoeken en vierkanten 
leidt de leader je de film in, zoals Saul Bass dat 
later bij Vertigo zou doen met spiralen.

Over Saul Bass en ook bijvoorbeeld over Maurice 
Binder (van de James Bond leaders), Juan Gatti 
(van de affiches en leaders van de Almodóvar-
films) en over Kyle Cooper (van de leader van 
Seven) is de afgelopen jaren al gepubliceerd, 
maar een echt overzichtswerk over leaders 

ontbrak. Applaus dus voor Bis om dit boek uit te 
brengen. Het boek bevat natuurlijk veel screen-
shots en door die overvloed en door het koffieta-
felformaat van het boek komt de tekst wel eens 
in de verdrukking. De auteurs waren in 2003 
betrokken bij de conferentie Meeting & Select in 
Madrid, waar filmwetenschappers en designers 
samen kwamen. De boodschap daar was dat er 
zo veel meer is dan Saul Bass en dat laten zij aan 
de hand van een hoop voorbeelden overtuigend 
zien. Leuk is dat je bij het boek ook een dvd met 
zo’n driehonderd titelsequenties ontvangt. Van 
de stijlvolle zwart-wit titels van John Alagna voor 
de films van Woody Allen, de animatie van Fitz 
Freleng voor The Pink Panther tot de gothische 
titels van Robert Dawson voor Edward Scissor-
hands en Ed Wood (met de namen van de 
acteurs op grafstenen) en natuurlijk ook die van 
Saul Bass. Die ook voor Otto Preminger, Martin 
Scorsese en andere regisseurs prachtige lea-
ders maakte. Het boek geeft onbekende titelont-
werpers eindelijk de credits die ze verdienen 
Want Hitchcock was wel een groots regisseur, 
maar hij was geen grafisch ontwerper – en ook 
geen architect. 

Steven Jacobs. The Wrong House: The Architecture of Alfred 
Hitchcock. 010 Publishers, Rotterdam, 2007.  
ISBN 978 90 6450 637 6.
Gemma Solana, Antonio Boneu. Uncredited. Graphic Design & 
Opening Titles in Movies. Bis, Amsterdam, 2007.  
ISBN 978-90-6369-167-7.

De cyclische geschiedenis 
van kleur in film

Kleur is een van de laatste grote, onontgonnen wildernissen in filmstudies, en daarin 
moet snel verandering komen. De auteurs van de bundel Questions of Colour in Cinema 

houden een enthousiast pleidooi voor meer wetenschappelijk onderzoek op dit gebied, 
in artikelen over filmische technieken om kleur te creëren en esthetische en artistieke 

motieven die regisseurs hebben voor het gebruik van een bepaalde kleur.  
Niels Bakker
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Hitchcock: designer of architect?

Hitchcock gebruikte geen don-
kere stegen of oude landhuizen 
als terreurlocaties, maar juist 
vertrouwde landmarks

Twee Nederlandse, in architectuur en design gespecialiseerde 
uitgeverijen presenteerden het afgelopen jaar interessante aan 

film gerelateerde boeken. 010 kwam met The Wrong House over 
de architectuur van Alfred Hitchcock. Bis publiceerde Uncredited 

een kloek koffietafelboek over filmleaders.  
Daarin staan de leaders die Saul Bass voor verschillende 

Hitchcockfilms maakte – letterlijk – centraal. 
Paul van Yperen

Collateral



Iedereen die wel eens van een paard of een fiets is gevallen kent de sensa-
tie: er lijkt een gat gevallen te zijn in de waarneming. Alsof je aan den lijve 
een jump cut hebt meegemaakt. Het ene moment zit je nog in of op het 
zadel, het lichaam verticaal, de horizon horizontaal, zoals zijn naam 
belooft. Het volgende moment is alles veranderd, en hoe dat zo gekomen is 
heb je niet kunnen registreren. Vergeefs zoek je naar een herinnering van 
wat je zojuist toch moet hebben meegemaakt: de val, het onderweg zijn. Op 
zulke momenten voel je de afgrond gapen tussen wat er allemaal voortdu-
rend razendsnel plaatsvindt en wat de zintuigen daarvan oppikken. 
Het is buitengewoon bevredigend om af en toe wel toegang te krijgen tot 
zulke doorgaans voor de waarneming onbereikbare gebeurtenissen. In het 
videodrieluik Kogel Vogel (2007) trakteert kunstenaar Federico Campanale 
je op zo’n onmogelijke waarneming. Hij filmde hoe een kogel wordt afge-
vuurd en zich door zeven glasplaten op rij boort. Een gebeurtenis die hij en 
cameraman Ben Geraerts waarschijnlijk nauwelijks hebben kunnen erva-
ren toen ze hem orkestreerden, zo vliegensvlug ijlt de kogel voort. Maar 
een gebeurtenis die ze wel vanuit verschillende hoeken hebben weten te 
vangen, in high-speed opnames van duizend tot achtduizend beeldjes per 
seconde. De buitengewoon esthetische, grafische beelden van het schot en 
de tocht van de kogel door het glas heeft Campanale vervolgens bewerkt 
tot een hallucinerend drieluik.

Er zijn beelden en profil, waarop je de glasplaten als witte streepjes in een 
zwarte ruimte ziet staan. Als de kogel erdoorheen komt spatten, zie je bij 
elke plaat het explosieve moment van het treffen van glas en kogel als een 
wit kolkende damp. Er zijn ook beelden van het glas van voren, waardoor je 
de gaten in de zeven platen als het ware in elkaar ziet overlopen. Doordat 
de beelden over drie schermen verspreid zijn, ontstaat een arena – een 
even sobere als theatrale zone, die een sensatie van overzicht en ruimte 
geeft. De flonkerende scherven en de knappende barsten in het glas ogen 
als een serene ontlading van spanning. Het door zijn moordende snelheid 
doorgaans onzichtbare parcours van een kogel wordt door de extreme 
vertraging een haast sierlijke vertoning, een onontkoombare manifestatie 
van imposante kracht. Vreemd om te ervaren dat vertraging en verstilling 
de agressie en destructie die je associeert met een kogelschot zo’n com-
pleet andere lading kunnen geven. Lieten alle kogels zich maar zo mooi 
bezweren door gewillig glas. 
Richtje Reinsma

Videoinstallatie Kogel Vogel (7’30”) – Federico Campanale (www.federicocampanale.com).  
Gezien op de tentoonstelling STACKED and SCATTERED in W139, Warmoesstraat 139, Amsterdam. 
www.w139.nl.

De kogel en de zeven platen

BUITEN  DE BIOS
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Elke innovatie brengt zowel uitgesproken voor-
standers als ferme sceptici met zich mee. Direct 
nadat hypertekst-revolutionairen Stuart Moul-
throp en George Landow van de daken 
schreeuwden dat het afgelopen was met de 
eeuwenlange overheersing van de lineaire tekst, 
stonden er critici op die wezen op fundamentele 
zwaktepunten van de door hen gepropageerde 
non-lineaire hypertekst.

Eigen route
Een vergelijkbare discussie vindt plaats sinds de 
beginjaren van het internet, vanaf de opkomst 
van de eerste literaire hyperfictie. Non-lineaire, 
interactieve romans, waarvan de verschillende 
onderdelen via hyperlinks met elkaar verbonden 
zijn. De regie verschuift min of meer van schrij-

ver naar lezer, die met muiskliks zijn eigen route 
door het verhaal kan bepalen. Dat blijft vaak niet 
zonder problemen: veel lezers hebben het 
gevoel vast te lopen omdat het zelf structureren 
het ontstaan van narratieve coherentie verhin-
dert. De samenhang tussen twee via een link 
verbonden fragmenten blijkt lang niet altijd 
logisch.

Onder verhaalwetenschappers woedt sindsdien 
een hevig debat, over de vraag of interactiviteit 
en het vertellen van verhalen überhaupt ver-
enigbaar zijn. Ja natuurlijk, zegt de ene partij. 
Hyperfictie is de langverwachte vervolmaking 
van de postmoderne gedachte dat de betekenis 
van verhalen principieel onuitputbaar is. Geen 
lezer beweegt zich op identieke wijze door de 
tekst en dus ontstaan er bij iedere lezing funda-
menteel andere interpretaties.
De tegenpartij brengt daar tegenin dat twee 
essentiële eigenschappen van verhalen geweld 
aan wordt gedaan: het feit dat ze door een schrij-
ver bedacht zijn en dat deze ze op een bepaalde 
manier geordend heeft. Het inbrengen van keu-
zemogelijkheden doorbreekt deze beide princi-
pes. De lezer krijgt de kans zijn eigen verhaal bij 
elkaar te ‘verzinnen’ en bepaalt zo zijn eigen 
structuur. Met, in het geval van de literaire 
hyperfictie, vaak chaos tot gevolg.
Een doorbraak van de hypertekstroman bleef 
uit, dus de tweede groep heeft gelijk gekregen. 
Of toch niet helemaal? Misschien kun je beter 
zeggen dat er een pas op de plaats is gemaakt. 
Interactiviteit in verhalen is een oxymoron geble-
ken, zoals cyberfilosoof Jos de Mul schreef. 
‘Wanneer de auteur ten behoeve van het verhaal 
een bepaalde ordening fixeert, doet hij afbreuk 
aan de interactiviteit, terwijl het vergroten van de 
mogelijkheid tot interactie onvermijdelijk 
afbreuk doet aan het verhaal.’
De oplossing ligt er dus in structuur te bieden en 
de interactieve mogelijkheden te minimaliseren. 
De interactieve webfilm 17 Life Fables doet dat 
uiterst effectief. Hij wordt aangekondigd in het 

vernieuwingsjargon dat het genre zo eigen is: als 
’s werelds eerste volledig interactieve live action 
film. ‘Door een multi-lineaire narratieve struc-
tuur te gebruiken die geïnspireerd is door de 
“kies je eigen avontuur” jeugdboeken, geloven 
we dat dit project experimenteert met een for-
mat voor filmmaken dat in de nabije toekomst in 
de mode zou moeten zijn’, staat er op de website.

Fabels
De makers (Charly Braun en Matías Guisado) 
poneren 17 Life Fables als een baanbrekend 
initiatief, maar in feite is het een sterk gematigde 
variant op de eerdere hyperfictie. Zo hebben ze 
serieus rekening gehouden met het gevaar van 
verlies van narratieve coherentie. Aan de rech-
terzijde van het computerscherm staat een 
navigatiestructuur, die in één oogopslag duide-
lijk maakt hoe de verschillende filmfragmenten 
met elkaar samenhangen. Zo zie je meteen dat 
17 Life Fables niet de non-lineaire structuur 
heeft van een netwerk, zoals veel hyperfictie uit 
de beginjaren, maar gewoon lineair is. Het ver-
haal heeft in principe één ingang en aan het eind 
van ieder fragment kun je voor het vervolg 
steeds uit twee verschillende opties kiezen. Dat 
gebeurt vier keer, tot je bij één van de zestien 
verschillende eindes uitkomt.
Hoewel de interactiviteit dus beperkt is, leiden 
verschillende wegen toch tot verschillende uit-
komsten. In de ene verhaallijn laat je de sullige 
hoofdpersoon Pete ervan doorgaan met een 
koffertje bankbiljetten, in de andere brengt hij 
het geld netjes terug naar het meisje dat hem de 
opdracht gaf het koffertje uit een kluis te halen 
en slaapt hij met haar. Voor wie alle varianten 
doorloopt, laat 17 Life Fables het mogelijke zien 
in plaats van het noodzakelijke. 
Wie de interactiviteit wil maximaliseren, doet er 
juist goed aan het vertellen van een verhaal te 
vermijden. Ook dat gebeurt de laatste jaren 
volop, in exponenten van de interactieve film. 
Neem videogames als het indertijd baanbreken-
de Grand Theft Auto, waarin spelers frank en vrij 
mogen rondscheuren in een grote metropool. Je 
kunt nog wel punten verdienen door opdrachten 
uit te voeren, maar dat hoeft niet. Je bent dus 
niet gebonden aan een van bovenaf opgelegde 
narratieve structuur. Nog een stap verder gaan 
de nu in opkomst zijnde virtuele werelden als 
Second Life, waarin je als avator zelf je missie 
bepaalt.
Net als in het echt neem je in Second Life je lot in 
eigen hand. Dat geeft een gevoel van vrijheid en 
controle, maar aan de andere kant liggen doel-
loosheid en verveling er op de loer. Virtuele 
werelden weigeren pertinent de zucht naar 
entertainment van de gemiddelde mediaconsu-
ment in te lossen. Ze bieden geen kant en klare 
verhalen, maar alleen het gereedschap om die 
zelf te creëren.

http://www2.eur.nl/fw/hyper/colleges/ontologiehyper/paden/
ontologie/interactiviteit/interactiviteit.html
Jos de Mul over interactiviteit in verhalen
http://www.17lifefables.com
17 Life Fables
http://www.secondlife.com
Second Life

Hyperfictie wordt werkelijkheid
Internet staat nog in de kinderschoenen. De mogelijkheden van het jonge medium worden volop 

verkend. Ook door filmmakers, die zich vooral richten op kruisbestuivingen tussen hun vakgebied 
en het web. Deze rubriek brengt de ontwikkelingen in kaart. Deze keer: de botsing tussen 

interactiviteit en narrativiteit, en hoe die ertoe geleid heeft dat de mate van interactiviteit in 
interactieve verhalen tegenwoordig vaak sterk wordt beperkt. Niels Bakker

Onder verhaalwetenschappers 
woedt sindsdien een hevig debat, 

over de vraag of interactiviteit 
en het vertellen van verhalen 

überhaupt verenigbaar zijn

Second Life
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James Newton Howard is een 
begenadigd lyricus. Geboren in Los 
Angeles in 1951 kreeg hij al op zijn 
vierde zijn eerste pianolessen. Hij 
zegt beïnvloed te zijn door Beetho-
ven om diens harmonie, Tsjaikovski 
om zijn melodie, Ravel en Debussy 
om hun klankkleur en orkestratie. 
Toen hij films begon te kijken vielen 
hem de scores op van Henry Manci-
ni, Alex North, Elmer Bernstein, 
Johnny Mandel en Jerry Goldsmith. 
Na zijn muziekopleiding, onder 
meer aan de University of Califor-
nia’s School of Music, bestond zijn 
eerste filmopdracht uit het bespe-
len van de Yamaha GS-1 synthesi-
zer voor Goldsmiths score van 
Twilight Zone The Movie (1983) – 
hele lastige keyboards om in de 
vingers te krijgen. Het grote publiek 

zal vooral zijn thema voor de zie-
kenhuisserie E.R. (1994) kennen.
Bovengenoemde filmcomponisten 
hebben gemeen dat zij rijkgescha-
keerde melodieën konden afleve-
ren maar nog liever semi-atonaal 
experimenteerden (zelfs Mancini!). 
Ook Howards scores zijn alleen 
thematisch doorgecomponeerd als 
het echt moet. Ironisch genoeg 
wordt hij steevast geëerd voor zijn 
minder opvallende werken. Het 
was in 2007 weer hoog tijd voor een 
Oscarnominatie, na The Prince of 
Tides (1991), The Fugitive (1993), My 
Best Friend’s Wedding (1997) en 
The Village (2004). De nominering 
voor Michael Clayton (2007) zij hem 
van harte gegund, maar kwam 
vooral voort uit het kielzog van de 
waardering voor de film. Elektroni-
sche puls en doorverende synthesi-
zerspanning zijn weliswaar effec-
tief, bij de afwachtende reacties van 
de hoofdpersonen op het ondoor-

zichtige bedrijfsbeleid, maar hel-
pen niet de verontwaardiging van 
de kijker te wekken. Pas tegen het 
einde slepen een beschouwelijke 
pianomelodie en een zware strij-
kersbeweging ons mee in het 
schandaal. Dan is het echter te laat 
om de verhandeling werkelijk 
indrukwekkend te laten worden.

Monsters
Andere scores die Howard afgelo-
pen jaar heeft gecomponeerd zijn 
essentiëler voor de desbetreffende 
films dan de vrijwel melodieloze 
Michael Clayton-begeleiding. De 
gedetailleerde orkestratie van The 
Water Horse past prachtig in de 
Britse fantasy-traditie temidden 
van groene heuvels en Schotse 
meren. Howard hoefde zich niet in 
te houden. Met zijn opwindende 
symfonie vol syncopische tromsla-
gen tussen het kanongebulder door 
– de Engelsen bewaken hun kust-
lijn tegen U-Boote van de Kriegs-
marine – benadrukt hij dat dit een 
kinderfilm is met een lief monster-
tje van Loch Ness. Je kunt je afvra-
gen of zijn speelse Comedy Capers-
partijen niet te veel van het goede 
zijn. In die zin valt het reflexieve 
karakter van de Michael Clayton-
score wel degelijk te prijzen.
Howards meest onmisbare score 
van 2007 zit bij I Am Legend. De 
herverfilming van Richard Mathe-
sons boek valt op door effectieve 
score-loosheid. Regisseur Francis 
Lawrence benadrukt met mede-
werking van zijn componist op deze 
wijze de eenzaamheid van de enige 
achtergebleven militaire weten-
schapper op Manhattan na een 
virale ramp. De totale stilte bij 
diens jachtpartijen door de over-
woekerde metropool is tegelijker-

tijd tergend spannend: elke kreet 
van een wild dier kan iets beteke-
nen. Waar Charlton Heston in The 
Omega Man (1971) uit nostalgie Max 
Steiners thema van A Summer 
Place (1959) op 8-track in zijn auto 
draaide, houdt Will Smith vast aan 
het verdwenen vroeger via cd’s van 
Bob Marley. De introspectiefste 
nummers van de reggae-artiest 
herinneren hem aan diens strijd 
voor een wereld zonder racisme en 
haat. Hoe vergeefs dit streven is 
geweest, wordt benadrukt door de 
score. Een enkele basslag mar-
keert de overgangen in het bestaan 
van de ‘Last Man on Earth’: van 
buiten naar binnenshuis, van spel 
naar jagen. Tevens van alertheid 
naar gepeins. Het geluid valt dan 
weg, korte klankecho’s begeleiden 
‘s mans flashback-dromen uit de 
tijd voor de virusuitbraak.
Pas hierna horen we de eerste 
uitgewerkte scorethema’s. Een 
herhaalde pianolijn levert een 
hoge, droefstemmende melodie, 
als contrapunt bij de gebeurtenis-
sen rond monsterlijke ‘overleven-
den’. De piano klinkt bijna klassiek, 
als symbool voor de vergane 
beschaving. Door de overheersen-
de stilte maakt een tweede motief 
– vier noten uitgerekt op de strij-
kers – des te meer indruk. Het 
moduleert naar een prachtige 
stemming die werkt als een elegie 
voor de Aarde. Waar het pianothe-
ma en de strijkersmelodie als een 
canon in elkaar schuiven, ontstaat 
een diepdoorvoelde weemoed; na 
de begrafenis van zijn hond is de 
hoofdpersoon echt helemaal alleen 
overgebleven. Onder de aftiteling, 
na Marleys ‘Redemption Song’, 
werkt de koorpartij toe naar een 
nobel tribuut voor zelfopoffering.

Patriotten
In Charlie Wilson’s War zit net zo’n 
scherpe tegenstelling tussen beeld 
en geluid. Als geen ander kan cine-
ast Mike Nichols terugkijken op het 
debacle Afghanistan met een ‘I told 
you so’-sarcasme. Zijn verfilming 
van George Crile’s boek over het 
(vanaf 1980) verschaffen van 

wapens aan de Taliban om de Sov-
jets te dwarsbomen, begint en 
eindigt met de militaire eer die 
wordt toegekend aan de titelfiguur. 
Congreslid Charlie Wilson heeft 
namelijk de oorlog tegen de com-
munisten helpen winnen. Aan het 
eind van de raamvertelling beseft 
Wilson als enige wat de gevolgen 
van zijn initiatief zijn.
De bittere ironie zit indrukwekkend 
in de score verweven. In de ouver-
ture klinkt Howards americana nog 
statig: solotrompet, breed gedra-
gen door massieve strijkers. Dit 
hoofdthema biedt, ondanks de 
polyfoon spelende hoorns en patri-
ottistisch klinkende gitaar, op het 
einde evenwel een tegenoverge-
stelde interpretatiemogelijkheid: 
CIA, parlementscommissies en 

christelijke fundraisers hebben 
gruwelijk onderschat aan wiens 
kant Allah zich tien jaar later zou 
scharen. Een montage van succes-
sen tegen de Sovjettroepen wordt 
door Howard venijnig ondermijnd 
met een negen minuten durende 
koorfuga. De kerkelijke melodie 
hervat telkens haar oosters gepun-
teerde ritme bij nieuwe vernieti-
gingscijfers onderin beeld en 
begrotingsstatistieken die in de 
Defensiecommissie worden gepre-
senteerd. Het werkt als schokkend 
contrapunt van het oorlogsgeweld. 
Zelfs bij de kerstviering op het 
CIA-kantoor klinkt die quasi-religi-
euze barok uit de radio. Meesterlij-
ker bewijs dat muziek sardonisch 
kan werken is niet te vinden.
Voor The Great Debaters (niet in 
onze bioscopen) schreef Howard 
zijn mooiste composities. The Hap-
pening en The Dark Knight zullen 
hem een ereplaats in het jaarover-
zicht bezorgen. Zijn idolen mogen 
trots op hem zijn. 

www.james-newton-howard.com
Michael Clayton: Varèse Sarabande 302-066-
850-2 (38:44)
The Water Horse. Legend of the Deep: Sony 
Classical 88697193002 (58:47)
I Am Legend: Varèse 302-066-878-2 (44:30)
Charlie Wilson’s War: Varèse 302-066-870-2 
(33:20)

Kwantiteit van klasse
De Amerikaanse componist James Newton Howard legt een 

bewonderenswaardige productie aan de dag. De kwaliteit van zijn 
muziek lijdt niet onder de hoeveelheid, dankzij de interessante 
opdrachten die hij aanneemt. En dankzij zijn gave voor inleving.  

Kees Hogenbirk

Een van de meest fameuze 
cultfilms aller tijden is aan 
de ene kant tegenwoordig 
minder shockerend (omdat 
we geleerd hebben, al dan 
niet uit politieke correctheid, 
om gehandicapten als nor-
male mensen te zien) en aan 
de andere kant juist extra 
fascinerend, omdat het 
circusachtig tentoonstellen 
van menselijke misvormin-
gen tegenwoordig ongebrui-
kelijk is.
Filmisch gebeurt er niet 
heel veel in de laatste echt 
bekende film van regisseur 
Browning (die een jaar eer-
der de klassieker Dracula 
met Bela Lugosi maakte) tot 
aan de laatste scènes, als de 
getergde circus-freaks door 
storm en modder dreigend 
dichterbij kruipen om een 
kwaadaardige, maar licha-
melijk gezonde trapezear-
tieste te grazen te nemen. 
Daarnaast is de film bovenal 
een tijdsdocument en uiter-
aard een freak show. Zie: 
het menselijk skelet! Zie: 
het levende torso! Zie: de 
vrouw met de baard!
Die laatste was achteraf, 
blijkt uit de goed uitgewerk-
te extra’s op de dvd, de 
meest uitgesproken tegen-
stander van de film. Ze 
noemde hem ‘beledigend’ – 
volgens sommigen omdat ze 
zelf zo weinig te zien is. Met 
moderne ogen is er ethisch 

weinig mis met de film. De 
freaks zijn een hechte club 
lotgenoten, die voor elkaar 
opkomen (‘beledig er één en 
je beledigt ze allemaal’) en 
die in het verhaal de good 
guys zijn. Het grootste pro-
bleem met de film lijkt te zijn 
geweest, dat de studio’s zich 
er zo tegenaan bemoeid 
hebben: Browning moest 
(misplaatste) humor toevoe-
gen en zowel de tirannie 
door gewone mensen als 
hun gruwelijke einde 
afzwakken. De film is daar-
door minder kritisch en 
consequent geworden dan 
Brownings bedoeling was. 
Freaks werd bovendien na 
verontruste reacties van het 
publiek snel uit de biosco-
pen teruggetrokken en pas 
in de jaren zestig door de 
tegencultuur herontdekt 
– toen freaks inmiddels een 
geuzennaam was geworden.

Verenigde Staten 1932 regie Tod 
Browning distributie Living Colour 
Entertainment

Door Kees Driessen

Is het werk van de gebroeders 
Quay (spreek uit: kweej) kult? 
Wie bij die term, dankzij eerde-
re afleveringen van deze 
rubriek, vooral denkt aan seks 
en geweld zal zeggen van niet. 
Maar wie de definitie van ‘kult’ 
naleest, ziet dat die dingen 
daarin niet genoemd worden. 
Het gaat om films waarbij de 
‘ethische, esthetische en/of 
fysieke grenzen’ van het 
publiek worden overschreden. 
En dat doen de op deze fraai 
uitgegeven dvd verzamelde 
korte animatiefilms bijna alle-
maal, in wisselende mate.
Het zijn verontrustende werk-
jes, met onaangename 
momenten die echter narratief 
zo vaag blijven dat het moeilijk 
is te weten welk kwaad wordt 
aangericht. Het effect is dan 
ook eerder verwarring dan 
verontwaardiging.
Esthetisch en fysiek tart het 
werk van de Quays de kijker 
door geen verhaal aan te bie-
den, maar reeksen beelden van 
gehavende poppen die zich 
voortbewegen door een smoe-
zelige wereld van een Oost-
Europese grauwheid.
Ze vergelijken zelf hun films 
liever met muziek of ballet dan 
met dramaturgie; in een inter-
view op de dvd wordt de interne 

logica van hun wereld afwisse-
lend ‘poëtisch’, ‘rijmend’, 
‘speels’, ‘muzikaal’ en ‘orga-
nisch’ genoemd. Alles, behalve 
‘verhalend’.
Ze bestellen vaak eerst de 
muziek, die ze eindeloos 
beluisteren voordat ze aan hun 
film beginnen. Hun vaste com-
ponist is de Pool Leszek Jan-
kowski – het vroeg-twintigste-
eeuwse Oost-Europa is de 
voornaamste inspiratiebron 
van de Amerikaanse broers, 
met de Tsjechische animatie-
meester Jan Svankmajer 
(geëerd in The Cabinet of Jan 
Svankmajer, 1984), de Poolse 
filmmaker Walerian Borowczyk 
en Franz Kafka als belangrijk-
ste namen. Voor een muziek-
stuk van de Duitse Karlheinz 
Stockhausen maakten ze ech-
ter een van hun beste films: In 
Absentia (2000), dat zowel 

abstracter als eenvoudiger is 
dan hun meeste werk.
Wellicht is dat wat hun films zo 
weerbarstig maakt: de sugges-
tie van een verhaal, door cen-
trale personages en terugke-
rende elementen, dat vervol-
gens niet ontrafelbaar blijkt. 
Wat wordt benadrukt door 
enkele kortfilms waarbij de 
Quays commentaar verzorgen: 
het gaat om gedachten en 
invloeden die een normale 
sterveling niet kan herkennen.
Hun werk moet daarom vooral 
worden benaderd als bewegen-
de schilderijen. De broers heb-
ben een onmiskenbaar eigen 
wereld geschapen, met steeds 
terugkerende stijlkenmerken 
– net als veel schilders. De 
manier waarop lichtvlekken 
over de vloer trekken, waarop 
beelden vervaagd worden door 
smoezelige ruiten en handen 
en voorwerpen onmenselijk 
snel trillen, moet vooral esthe-
tisch worden bewonderd.

The Brothers Quay – de korte films 
1979-2003 regie Stephen & Timothy Quay 
distributie Moskwood Video; het meest 
toegankelijke werk van de Quays zijn hun 
commercials, zie www.believemedia.com/
director.php?director_id=29 voor enkele 
geestige voorbeelden, waaronder het 
morbide Round Up (en de Montage van 
voorbeelden uit hun reguliere werk)

Elke Kulttitel is geselecteerd volgens het criterium dat door Skrien is 
vastgesteld op 7 november 2006 en is aangepast op 11 februari 2007: een 

film die met stijl en vooral zonder saai te worden ethische, esthetische 
en/of fysieke grenzen van een groot deel van het publiek overschrijdt.

Them is de oerversie van de groei-
stuipmonsterfilm: producties waar-
in dieren die je normaal gesproken 
plat kan stampen (of op z’n minst 
een effectieve rotschop kan geven) 
opeens reuzenformaat aannemen. 
In Them (wat een goeie titel!) zijn het 
mieren. De film valt deels onder het 
esthetische kultcriterium ‘zo slecht 
dat het goed wordt’, omdat de reu-
zenmieren er zo knullig uitzien. Het 

zijn duidelijk beesten van staaldraad 
en stof, die niet lopen maar worden 
voortgeduwd. Fascinerend is het 
idee, dat hiermee destijds een 
Oscar-nominatie verdiend kon wor-
den. Dan zijn we inmiddels wel wat 
meer gewend.
Maar verder is de film helemaal niet 
slecht. Hij is filmisch aardig, deels 
leuk geacteerd en vooral goed 
opgebouwd. Het sterkste is het 

begin, als een klein meisje verdoofd 
door de woestijn loopt, zwijgend 
voor zich uit starend, nergens op 
reagerend. Wat heeft ze gezien? De 
spanning wordt vervolgens keurig 
opgebouwd, met terugkerende 
zandstormen als een eenvoudig en 
effectief middel om de angst op te 
voeren door het zicht en gehoor te 
beperken. Een terechte cultklassie-
ker, met een kultvernisje.

Dit keer een aantal randgevallen. Zijn deze films kult, volgens 
de Skrien-definitie? Een cultus van liefhebbers en een cult-
reputatie hebben ze wel, maar het is vooral het genre dat de 
films marginaliseert: experimentele animatie, horror en  
sciencefiction. Zulke grensgevallen (die de grens net niet of 
net wel overschrijden) zijn wel zo interessant. Oordeel zelf.

In een andere wereld

Van een mier een olifant maken

Freaks zijn ook mensen
Kult met een c



Juno Als je in aanmerking wilt komen voor de 
meest prestigieuze aller filmprijzen, doe je er goed 
aan geen komedie te maken, want komedies zijn 
doorgaans geen Oscarmateriaal. Jammer eigenlijk, 
dat dit ogenschijnlijk lichte, maar eigenlijk heel 
moeilijke genre het steeds maar weer aflegt tegen 
episch wapengekletter en morele bombast. Jason 
Reitmans coming-of-age-komedie Juno werd op 
voorhand niet echt als winnaar getipt in een veld 
met ook No Country for Old Men (Ethan en Joel 
Coen) en There Will Be Blood (Paul Thomas Ander-
son), maar ik had er absoluut geen moeite mee 
gehad als het kleine verhaal over een zwangere tie-
ner die de best mogelijke ouders voor haar ongebo-
ren kind zoekt, was beloond voor zijn knappe com-
binatie van humor, diepgang en ontroering. In Juno 
wordt een werkelijkheid gecreëerd die op zichzelf 
staat, maar die ook heel duidelijk refereert aan en 
reflecteert op onze realiteit. Ellen Page als Juno is 
een onweerstaanbare heldin die een onbezonnen 
daad met verstrekkende gevolgen naar een volwas-
sen en liefdevolle oplossing brengt. Terwijl ze al 
maar zwangerder wordt, ziet ze ook nog kans om 
uit te vinden wat er echt belangrijk is in haar leven. 
Diablo Cody, die het scenario schreef, mocht wel een 
Oscar in ontvangst nemen. Cody’s scenario grossiert 
in memorabele oneliners zoals de anti-abortuskre-
ten - ‘No babies like murdering’ en ‘all babies want 
to be borned!’ – waarmee een jonge activiste pro-
beert het ongeboren leven veilig te stellen. Op de 

dvd-release spreken Cody en regisseur Jason Reit-
man samen een commentaartrack bij de film in. 
Vanuit hun specifieke perspectief vertellen ze soms 
bijna beeld voor beeld hoe het tot stand is gekomen. 
Over een boom die er speciaal voor de film is neer-
gezet, een deur in een abortuskliniek die er eigenlijk 
niet is, de atletiekvereniging die steeds voorbij komt 
hollen en het venster van een donutdoosje dat in het 
ene shot boven ligt en in het volgende beeld aan de 
zijkant. Als je een beetje door het gekeuvel (‘oh, I 
lóve this…’) en de lachsalvo’s heen luistert, geeft het 
een mooi beeld van de complexiteit van het filmma-
ken en de aan waanzin grenzende inventiviteit waar-

mee het medium zijn gebruikers in de luren legt. 
En er is nog meer bonusmateriaal. De gebruikelijke 
scènes die zijn achtergebleven op de montagetafel, 
en waarvan ik niet altijd begrijp dat je ze wilt laten 
zien. Maar ook beelden van de set waar Jason Reit-
man tot wanhoop wordt gedreven door Rainn Wilson 
(bekend van Six Feet Under) die een geheel eigen 
opvatting koestert over de wijze waarop je twee 
boodschappentasjes optilt. Dan nog een paar bloo-
persequenties, de onvermijdelijke mini-interviews 
over de totstandkoming van de film – iedereen grijpt 
de gelegenheid aan om elkaar eens lekker te bewie-
roken - en een paar zogenaamde castingscènes 
waarin Page en haar tegenspeler Michael Cera 
alleen nog maar voorlezen, wat al genoeg is om hun 
personages tot leven te brengen.
Het kersje op de cake is de geestige jamsessie waar-
in leden van de cast en crew als een soort visuele 
aftiteling in beeld verschijnen; springend, musice-
rend, krant lezend of, zoals wederom Rainn Wilson, 
manisch rondrennend in louter een slobberige 
onderbroek. Om maar eens te illustreren dat ook 
Juno absoluut een Gesamtkunstwerk is van mensen 
voor en achter de camera (en dat je als acteur, zie 
Rainn Wilson, een grotere rol kunt hebben in de 
dvd-extra’s dan in de eigenlijke film).
Kim van der Werff

Juno USA 2008 regie Jason Reitman distributie Twentieth Century 
Fox Home Entertainment
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Gone Baby Gone Het smalle koord 
waarop de apotheose van Gone Baby Gone 
balanceert, behoort niet tot het standaardre-
pertoire van de Hollywoodfilm. Worden volgens 
traditionele verhaalwetten alle dilemma’s 
opgelost in een happy end, beginnend privé-
detective Patrick moet kiezen tussen twee 
onbevredigende opties. De perfecte oplossing, 
het besluit dat volmaakt geluk en verlossing 
brengt, bestaat niet.
Gone Baby Gone is een gewaagde carrières-
witch voor steracteur Ben Affleck, die de laatste 
jaren de ene na de andere acteerflop op zijn 
naam schreef. De ingrediënten voor een klas-
siek Hollywoodverhaal zijn in zijn regiedebuut-
aanwezig, de uitvoering is anders. Affleck tovert 
een grimmige detectivethriller om in een 
gelaagd psychologisch drama met indringende 
maatschappelijke consequenties.
In de vorm heeft de film een perfecte balans. Hij 
bevat geen scène te veel, elk shot is op de juiste 
lengte gesneden. Mooifilmerij en spektakel 
blijven achterwege. In plaats daarvan legt 
Affleck subtiel accenten op de psyche van de 
personages, met een bescheiden cameravoe-
ring – eerder uit op het creëren van afstand dan 
van intimiteit – en een geluidsband waarop nu 
eens niet overdadige strijkers, maar zachte, 
terugtrekkende pianoklanken de boventoon 
voeren.
Affleck gaf de hoofdrol van Patrick aan zijn 
broertje Casey. Een sterke zet. De ruwheid, 
diepgang en ambiguïteit die Ben als acteur ont-

beert, bezit Casey wel. Het is mede te danken 
aan zijn introverte optreden dat Patrick niet 
alsnog uitgroeit tot een all American hero. Hij 
blijft een beetje het broekie dat het ook allemaal 
niet weet, zelfs als hij vooruitgang boekt in het 
oplossen van de zaak van het verdwenen meisje 
Amanda.
Zijn onervarenheid compenseert Patrick, 
gekleed in wijde skatebroek en Adidas-trai-
ningsjasje, met het feit dat hij veel mensen kent. 
De stad waar het verhaal speelt is bezaaid met 
wolkenkrabbers, maar je hebt voortdurend het 
gevoel dat het hier gaat om een kleine dorpsge-
meenschap. Onder- en bovenwereld, Patrick 
heeft met iedereen op high school gezeten. Om 
een ontvoering te kunnen oplossen, lijkt het 
motto van de film, moet je onderdeel zijn van de 
lokale gemeenschap.
Maar Affleck toont het collectief niet als een 

hechte eenheid. Eerder als verscheurd, ont-
wricht – alsof de boel ieder moment kan ont-
ploffen. Het is Patrick die poogt de wonden te 
helen, zoals meer personages worden gedreven 
door diepe gevoelens van medemenselijkheid. 
Allemaal willen ze oprecht het ‘goede’ doen en 
allemaal doen ze desondanks ‘verkeerde’ din-
gen.
Het oogt als de opmaat voor een zoete, moralis-
tische vertelling. Maar Affleck heeft andere 
pijlen op zijn boog. Patrick leert niet de waar-
heid, maar juist de twijfel kennen. Twee keer 
moet de jonge detective in een tijdsbestek van 
luttele seconden een belangrijke beslissing 
nemen en dat brengt hem tot het inzicht dat de 
juiste oplossing voor een probleem lang niet 
altijd evident is.
Het maakt van Gone Baby Gone, behalve een 
coming-of-age film, een fijnzinnig pleidooi voor 
waarden als introspectie en kritische zelfreflec-
tie. Daarmee keert de film zich tegen het eenzij-
dige, verstarde denken dat na 9/11 de westerse 
wereld beheerst. Met een nieuwe oorlog aan de 
horizon zijn de grenzen tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ 
opnieuw scherp gedefinieerd, en is voor twijfel 
geen ruimte meer.
Affleck durft de kijker achter te laten in een 
moreel schemergebied. Wie had dat durven 
denken, van een middelmatige Hollywoodacteur 
die uitblinkt in eendimensionale rollen?
Niels Bakker

Verenigde Staten 2007 regie Ben Affleck distributie Buena 
Vista HE

House of Wax  Het is een prachtig 
extraatje, dat op de dvd-release van de klassieker 
House of Wax ook de oorspronkelijke versie uit 1933 
staat: Mystery of the Wax Museum van Casablanca-
regisseur Michael Curtiz, een film die tot in de jaren 
zestig als verloren werd beschouwd. Deze double 
bill bewijst dat House of Wax behoort tot het selecte 
gezelschap ‘remakes die beter zijn dan het origineel’.
Deels zijn de twee films identiek, in dialogen en scè-
nes. Het belangrijkste verschil in het scenario is het 
verdwijnen van de journaliste (gespeeld door King 
Kong-ster Fay Wray), die in het origineel de malafide 
wassenbeeldenmaker op het spoor komt en vervelen-
de wisecracks debiteert. Haar rol is overgenomen 
door vrouwen die in het origineel alleen maar slacht-
offer waren en nu actief deelnemen aan het plot. Het 
verhaal is er hechter en spannender op geworden en 
de betrokken personages hebben meer persoonlijk-
heid.
House of Wax biedt weelderige kleuren, die de two-
strip Technicolor uit 1933 in de schaduw stellen. En De 
Toths film heeft Vincent Price op zijn best: zalvend, 
zacht sprekend (‘my dear...’) en met een net niet 
betrouwbaar glimlachje. Prachtig. En let op de bijrol 
van een jonge Charles Bronson als zijn doofstomme 
hulpje Igor.
Het is jammer dat een cruciaal deel van de ontkno-
ping (in beide films) volstrekt 
ongeloofwaardig is, omdat was 
nu eenmaal niet zo werkt. En het 
is jammer dat de 3D-versie, zoals 
House of Wax destijds beroemd 
werd (terwijl regisseur De Toth 
aan één oog blind was!), ont-
breekt. Maar toch is dit een fraaie 
film. Met een mooie, spannende 
brand aan het begin. 
Kees Driessen

Verenigde Staten 1953 regie André De Toth 
distributie Living Colour

El Cid De in april dit jaar op 
vierentachtigjarige leeftijd overle-
den Amerikaanse acteur Charlton 
Heston gaat vooral de geschiedenis 
in als vertolker van Mozes (The Ten 
Commandments, Cecil B. DeMille, 
1956) en Johannes de Doper (The 
Greatest Story Ever Told, George 
Stevens, 1965). Maar ook als hij 
geen beroemd bijbelfiguur speelde, 
groeiden zijn karakters vaak uit tot 
bijbelse proporties. In El Cid is hij de 
nobele Morendoder Rodrigo Diaz de 
Vivar die in de elfde eeuw na Chris-
tus, een tijdperk gedomineerd door 
bloedige oorlogen, laffe wraakacties 
en felle man op man gevechten, de 
Spaanse Jezus uithangt. Rodrigo 
schenkt een vijftal vijandige emirs 
genade, toont erbarmen voor 
de zwakkeren en vecht tegen de 
Noord-Afrikaanse legers voor de 
Spaanse koning terwijl deze zijn 
vrouw Jimena (Sophia Loren) en 
kinderen gevangen houdt.
De ware leider ontpopt zich in het 
vermogen vergiffenis te schenken 
aan zijn vijanden en zich op te offeren 
voor volk en vaderland. Ondanks de 
vredesbruggen die de barmhartige 
Rodrigo slaat met een stel Moorse 
moslimkoningen, heeft de film voor-
al een stichtelijk-christelijke moraal. 
Scherpe randjes ontbreken in de 
tamelijk eendimensionale karakter-
schets van Rodrigo.
Het maakt El Cid, vaak gerekend tot 
de klassiekers in het genre, tot een 
wat stroperig en gedragen epos. De 
acteurs spelen houterig, het ritme is 
bijna onthaastend. Zelfs van de 
weids opgezette massascènes gaat 
een serene rust uit. Alsof God tijdens 
de opnamen een weldadig hemel-
licht over de sets liet schijnen. In het 
echt was Heston even diepgelovig 
als zijn personage, dus wie weet.
Het goddelijke licht heeft niet kun-
nen voorkomen dat El Cid, uitgege-
ven in een fijntjes digitaal opge-
poetste versie, een wannabe-klas-
sieker is. Niels Bakker

Verenigde Staten 1961 regie Anthony Mann 
distributie Video/Film Express

The Girl, Who Leapt  
Through Time Een uitstekende anime 
van regisseur Mamoru Hosoda, waarmee hij vorig 
jaar de Juryprijs won op het animatiefestival van 
Annecy. De gezichtsanimatie is, zoals vaker in 
anime, weinig individueel, maar de lichaamshou-
dingen zijn realistisch en sprekend. Zie bijvoor-
beeld hoe de relatie van drie bijpratende vrienden 
wordt onderstreept door de manier waarop ze een 
honkbal overgooien. Het bescheiden aantal loca-
ties is sfeervol geschilderd en mooi uitgelicht.
Het meest valt echter het verhaal op. De hoofdper-
soon is een meisje, dat door de tijd blijkt te kunnen 
springen. Puber als ze is, probeert ze daarmee 
vooral in haar eigen leventje de dingen naar haar 
hand te zetten. Geen grote rijkdom, reizen naar het 
roemrijke verleden of pogingen oorlog te voorko-
men, maar betere testscores en het terugdraaien 
van die pijnlijke situatie met die leuke jongen. Het 
levert navoelbare scènes op, die in de verte doen 
denken aan de psychologische puzzels in Ground-
hog Day (Harold Ramis, 1993). Omdat het meisje 
moet springen om door de tijd te reizen, belandt ze 

telkens rollend over de grond en tegen alles aan-
botsend op het nieuwe moment – een verademen-
de afwijking van het technologisch flitsende tijdrei-
zen in standaardsciencefiction. Het is een van de 
geestige elementen in een verhaal dat ook drama-
tisch goed is uitgewerkt. 
Kees Driessen

Japan 2006 regie Mamoru Hosoda distributie De Filmfreak (Kaze)

The Valley of Gwangi 
is geregisseerd door James 
O’Connolly, maar vergeet die naam 
maar weer. Het is een film van stop-
motionmeester Ray Harryhausen. De 
rest is (min of meer effectieve) aankle-
ding voor zijn scènes. Die trokken 
mensen naar de bioscoop en die 
maken deze dvd de moeite waard. Tot 
de hoogtepunten behoort het prehisto-
rische minipaardje, door Harryhausen 
met ongelooflijke levensechtheid en 
persoonlijkheid geanimeerd. Zie bij-
voorbeeld hoe het beestje wegkruipt 
voor een reikende hand. Of hoe hij even 
snuffelt aan de neus van een echt 
paard – een van de sterke staaltjes 
integratie van animatie en live-action. 
Die valt het meest op bij de lassoscène 
met een tyrannosaurus, waarbij de 
echte en geanimeerde lasso’s naad-
loos in elkaar overgaan. Een monni-
kenwerk, maar daarvoor schrok Har-
ryhausen nooit terug. KD 

Verenigde Staten 1969 regie James O’Connolly 
distributie Living Colour



Love is the Devil 
Terwijl de Engelse schilder 
Francis Bacon in 1971 in Parijs 
de opening van een grote ten-
toonstelling van zijn werk bij-
woont, kijkt zijn geliefde en 
muze George Dyer terug op 

de onstuimige jaren die hij met Bacon heeft 
doorgemaakt. De twee mannen ontmoeten 
elkaar als Dyer in Bacons atelier inbreekt en 
op heterdaad betrapt wordt, het begin van 
een complexe liefdesrelatie. 

Giorni e nuvole 
Michele en Elsa zijn 
gewend een luxe leven te 
leiden. Maar tot ontzetting 
van Elsa komt blijkt haar 
man Michele al twee 
maanden geleden te zijn 

ontslagen, iets dat hij voor haar verzweeg. 
Het geld begint op te raken en hun appar-
tement dreigt verkocht te moeten worden. 
De plots ontstane situatie leidt tot ernstige 
spanningen in hun relatie. 
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Met dank aan Homescreen

 Meer Skrien? Word abonnee! 
En ontvang 8 nummers voor ¤52,25 + Love is the Devil of Giorni e nuvole

De volgende Skrien, met onder meer IDFA, het Shadow Festival en Entre les murs, verschijnt op 15 november.

Ik neem een abonnement voor ¤ 52,25 per jaar (8 nummers) en ontvang de dvd van  ❍ Love is the Devil
(Instellingen ¤ 66,–; studenten/cjp/  65+ ¤ 42,25; buitenland ¤ 72,– )        ❍ Giorni e nuvole
naam pc/plaats email

adres telefoon geb. datum

Ik geef een jaarabonnement cadeau en ontvang als dank de dvd van   ❍ Love is the Devil of van  ❍ Giorni e nuvole
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 15 november 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.  

Cécile De France speelt Soeur Sourire in de gelijknamige film van Stijn Coninx.

Fotografie Kris Dewitte






