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In het redactioneel van het vorige 
nummer sprak ik mijn verbazing uit 
over het uitbrengbeleid van distri-
buteurs: rond het Nederlands Film 
Festival verschenen er per week 
zo’n vier nieuwe Nederlandse films 
in de bioscoop. Ze werden er echt 
doorheen gedraaid. Dat een paar 
daarvan succes hebben is mooi, 
maar of de makers van al die andere 
films blij moeten zijn met deze shock 
and awe-tactiek is de vraag. We 
kunnen natuurlijk jubelen over het 
recente hoge marktaandeel, maar 

hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit? 
De jury die dit jaar de Gouden Kalve-
ren uitdeelde, was opvallend kritisch. 
In haar juryconsiderans schrijft zij: 

‘De jury kan echter niet anders dan 
oordelen dat de kwaliteit, van inhoud, 
van passie, van ambachtelijk en pro-
ductioneel kunnen, zeer wisselend is. 
De jury heeft films gezien die inhou-
delijk naar de keel grepen, maar niet 
steeds evenwichtig waren gemaakt; 
de jury heeft films gezien die zeer 
degelijk gemaakt en geproduceerd 
waren, maar die niet vermochten 

te boeien of de belangstelling vast 
te houden. De jury heeft zelfs films 
gezien die inhoudelijk, technisch 
en productioneel volledig onder-
maats waren, ondanks de – soms 
substantiële – publieke of private 
medefinanciering. (…) de jury kan 
niet aan de waarneming ontkomen, 
dat kennelijk veel filmmakers aan 
hun lot over worden gelaten en te 
weinig kwalitatief worden begeleid 
in hun zoektocht naar vorm en 
inhoud, naar verhalen die de wereld 
dichterbij brengen, naar emoties 

die een publiek kunnen vastgrijpen. 
Vaak stelde de jury zichzelf de vraag 

‘waarom heeft een fonds hiervoor 
geld voorzien, waarom hebben die 
individuen hun eigen geld hieraan 
gewaagd, waarom wil die zender 
zijn kijkers hier op uitnodigen’ en 
vaak bleef een antwoord uit.’ Geen 
krant die over deze uiterst scherp 
geformuleerde mening schreef. 
Misschien is dat nog wel het meest 
opmerkelijk.

André Waardenburg

India in het Filmmuseum
De Apu-trilogie van de Indiase regisseur Satyajit 
Ray, gemaakt in de jaren vijftig, beland regelmatig 
ook in westerse toplijstjes van beste films aller 
tijden. Een heruitbreng van Pather Panchali (1955) 
door het Filmmuseum, vergezeld van de andere 
twee delen in een retrospectief, biedt de kans dit 
meesterwerk van mededogen in de bioscoop te 
zien – waar hij thuishoort. 32

Eindexamenfilms HKU en St. Joost
Het heeft even geduurd voordat we ze konden zien en 
bespreken en het resultaat valt wat tegen, maar tus-
sen de eindexamenfilms 2008 van de HKU en St. Joost 
bevinden zich enkele pareltjes. Vooral de animatiefilm 
Mala - een duister sprookje - van St. Joost-student 
Nicole Volbeda sprong in het oog. 38

Cinéart
In de reeks profielen 
van Nederlandse 
filmdistributeurs een 
gesprek met Wallie 
Pollé, vanaf januari 
dit jaar directeur van 
Cinéart Nederland, na 
een carrière bij onder 
meer The Movies, 
A-Film en Cinemien. 

‘Het is met heel het 
hart, of niet.’ 22

Palme d’Or
Entre les murs van regisseur Laurent 
Cantet was de eerste Franse Gouden 
Palm-winnaar sinds 1987. Halverwege 
documentaire en fictie is de film zowel 
een bijdrage aan het debat over moei-
lijke scholen als een cinematografisch 
indrukwekkende prestatie. 8

Animatie verlegt grenzen
Natuurlijk was animatie altijd al geschikt 

voor volwassenen. Maar met Cannes-
favoriet Waltz With Bashir en films als Per-

sepolis en Peur(s) du Noir, beide onlangs 
op dvd verschenen, boort het medium een 

nieuw publiek aan voor serieuze, verontrus-
tende verhalen waarvoor animatie het beste 

medium bleek. 28
Skrien nummer 8  november 2008

Roepen in de woestijn
De hoofdredacteur

IDFA
De Oostenrijkse regisseur Nikolaus Geyrhalter trok in 2005 op het IDFA de 
aandacht met Our Daily Bread en mocht als dank dit jaar zijn toptien van 

favoriete documentaires presenteren, naast zijn eigen nieuwe film, 7915 
km (12). Voor wie is geïnteresseerd in vormexperimenten is echter 
het online programma opnieuw het interessantst (14), zoals wordt 

onderstreept door enkele internetdocumentaires, besproken in de 
rubriek ‘Film 4.0’ (62). De waarschijnlijk controversiële Nederlandse 

openingsfilm van het IDFA, Renzo Martens’ Episode 3, krijgt van 
Skrien het voordeel van de twijfel (16). Een recent verschenen boek 

zet vraagtekens bij het soort ‘creatieve’ documentaires dat ook op het 
IDFA in de meerderheid is (58) en een vertoonde documentaire over de 
ontwerper van het IDFA-logo Jan Bons is ook bijgevoegd bij een nieuwe 

biografie van de affichemaker (58). Niet op het IDFA, wel in Skrien: de 
nieuwe documentaire van Heddy Honigmann, El olvido (18). Vanaf pagina 12
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Deze publicatie werd mede mogelijk 
ge maakt door een bijdrage van het 
ministerie van OCW. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt  zon der 
voorafgaande schriftelijke toe stem-
ming van de be trok ken auteurs. 
 
Skrien heeft  getracht de recht-
hebbenden van het beeld materiaal te 
achterhalen. Wie desondanks meent 
beeldrecht te kunnen doen gelden, 
wordt verzocht contact op te nemen 
met de redactie.

Voor deze keer leent de redactie graag de ruimte van de 
vaste Opinie-rubriek aan een mening van buiten. De jury 
van de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmjournalis-
tiek heeft in haar wijsheid besloten deze prijs in 2008 toe te 
kennen aan André Waardenburg. Waardenburg ontvangt 
de prijs vanwege zijn publicaties in NRC Handelsblad en als 
hoofdredacteur van Skrien. De redactie feliciteert Waarden-
burg en voelt zich ook zelf door de toekenning van de prijs 
gesteund. Hier volgen enkele citaten uit het juryrapport.

‘De jury heeft besloten de prijs toe te kennen aan André 
Waardenburg. Uit zijn enthousiasmerende artikelen in met 
name NRC Handelsblad en in Skrien spreekt een aanste-
kelijke liefde voor films uit de meest uiteenlopende genres. 
Mede door zijn grote kennis van de filmgeschiedenis weet 
André Waardenburg zijn publicaties in een zinvolle en waar-
devolle context te plaatsen. Hij weet veel en heeft een brede 
smaak. Dit komt hem van pas in de rubriek ‘De Film van de 
dag’, die steevast uitnodigt tot het zien van de betreffende 
film.

Het beeld is voor hem het uitgangspunt. Wat een film voor 
André Waardenburg goed maakt, is volgens hem moeilijk 
uit te leggen: “Het is bijna een chemische combinatie van 
factoren, waar een geschreven verhaal wordt getransfor-
meerd in beelden. Bij voorkeur hoeven die beelden niet toe-
gelicht te worden, door bijvoorbeeld een dialoog, om door 
miljoenen mensen begrepen te worden.”
Niet onvermeld mag blijven zijn eminente rol bij Skrien. 
Ondanks het voortdurende existentiële gevecht om lijfs-
behoud, weet André zijn goede humeur te bewaren. Dat 
getuigt ofwel van een gebrek aan realiteitszin, ofwel van 
klasse. De jury denkt het laatste.
(...) De overweldigende indruk iets te zien alsof het met 
frisse blik voor het eerst aanschouwd wordt, is iets wat je 
elke filmliefhebber zou toewensen. André Waardenburg is 
zo’n liefhebber.
(...) De jury feliciteert André Waardenburg met zijn plaats in 
het rijtje illustere voorgangers en hoopt dat hij niet opgeeft, 
verzaakt of anderszins de echte filmliefhebbers in de steek 
laat.’

André Waardenburg wint Louis Hartlooper Prijs
De opinie
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Agenda
13 november –  
14 december
In het kader van het 
Amsterdam India Festival 
brengt het Filmmuseum 
Pather Panchali (1955) 
opnieuw uit, naast ver-
toning van de andere 
delen van Satyajit Ray’s 
Apu-trilogie – zie pagina 
32. Daarnaast een retro-
spectief van films met 
scores van sitarspeler Ravi 
Shankar, een programma 
van Bollywood-films met 
Nederlandse locaties en 
een tentoonstelling van 
Bollywood-affiches.

20 – 30 november
Tijdens het IDFA vertoont 
het Filmmuseum dagelijks 
een Ivens-programma. De 
Nederlandse documen-
tairemaker, die dit jaar 
110 zou zijn geworden, ligt 
begraven op begraafplaats 
Cimetière de Montpar-
nasse in Parijs – zie pagina 
21. Het Filmmuseum-
programma biedt ook een 
symposium en lezingen. 
Zie voor het programma en 
andere Ivens-activiteiten: 
www.ivens.nl.
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Pekkendam 2, Buitenveldert, 1 september 2008, 11.33 uur
In het ‘witte getto’ Buitenvel-
dert staat het huis van Suzan-
ne van Meeteren (midden 
veertig, welgesteld, ontwik-
keld, beschaafd, kunstzinnig, 
smaakvol). Omdat zij zich 
schuldig voelt over haar luxe-
leven besluit ze zich op te 
geven voor Coach, een project 
dat geslaagde burgers koppelt 
aan ‘risicojongeren’ die een 
steuntje kunnen gebruiken. 
Aldus krijgt Suzanne de 
15-jarige Soukri onder haar 
hoede, een VMBO-er die 
moeite heeft met zijn Neder-
lands. Op de foto zit Soukri te 
flikflooien met Suzanne’s zes-
tienjarige dochter Sophie, 
thuis op de bank. Door de 
opbloeiende liefde komt het 
idealisme van Suzanne onder 
hoogspanning te staan.
Het lichtvoetige drama Coach 
herenigt regisseur Joram 
Lürsen en scenarist Frank 
Ketelaar, die eerder de Film-
academie-afstudeerfilm De 
finales (1990) en de familiefilm 
In Oranje (2004) maakten. 
Ketelaar heeft in Coach tevens 
een rolletje als leraar wiskun-
de. Suzanne wordt gespeeld 
door Anneke Blok (Alles is lief-
de, Joram Lürsen, 2007; Tira-
misu, Paula van der Oest, 
2008); Mark Rietman speelt 
haar man. Gaite Jansen is 
dochter Sophie; Mamoun  
Elyounoussi, eerder te zien als 
de zoete Mimoen in Ineke 
Houtmans Polleke (2003), 
speelt de probleem-Marok-
kaan Soukri.
De Telefilm is een productie 
van Stormy Minutes Society 
van Machteld van Gelder (die 
zelf ook als coach werkzaam 
is bij het Amsterdamse Goal!, 
een project van de Dienst 
Maatschappelijke Ontwikke-
ling van de Gemeente Amster-
dam dat als inspiratiebron 
diende voor de film) en Else-
mijn Teulings. De VARA zal 
Coach in 2009 uitzenden.
Jan Pieter Ekker

Coach Nederland 2008/2009 (verwacht) 
regie Joram Lürsen scenario Frank 
Ketelaar camera Lex Brand montage 
Peter Alderlieste geluid Kees de Groot 
production design Harry Ammerlaan 
productie Machteld van Gelder en Else-
mijn Teulings (Stormy Minutes Society) 
omroep VARA duur 90’ met Anneke 
Blok, Mamoun Elyounoussi, Gaite Jan-
sen, Mark Rietman, Abdelftah Ahmed 
Salah, Rachida Iaallala, Loes Haverkort.
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Voor wie het is ontgaan: de Filippijnen zijn de nieuwe 
hype van internationale filmfestivals. De gevierde 
regisseurs zijn Brillante Mendoza (Serbis in compe-
titie in Cannes) en Jeffrey Jeturian (zijn Kubrador/
The Bet Collector uit 2006 is vooralsnog het hoogte-
punt van deze Filippijnse golf). Paris Cinema presen-
teerde de Filippijnse cinema dit jaar op volle sterkte 
en volgend jaar zal Pusan een speciaal programma 
wijden aan het filmen op de Filippijnen. De ervaring 
leert dat de golf dan al bijna voorbij zal zijn. Niet dat 
het filmmaken daarna minder interessant wordt, 
maar speciale internationale aandacht is maar 
beperkt houdbaar. Het circus trekt door naar vol-
gende hot-spots.

Drie makers
Het mechanisme is nagenoeg onomkeerbaar, maar 
tegen beter weten in wijs ik graag op een paar ande-

re aspecten van de Filippijnse cinema. Aspecten die 
er voor de golf al waren en ook na de golf hopelijk 
nog zullen zijn. Ik beperk me voor de gelegenheid tot 
drie filmmakers van een zekere leeftijd. Niet jong en 
fris en veelbelovend, maar gelouterd, deels gelau-
werd en gezegend met een rebelse vitaliteit. Ze 
stonden centraal in een van de wonderlijkste kleine 
festivals die er bestaan. Het .Mov (zeg dot mov) digi-
tale video-, performance- en muziekfestival van 
filmmaker/dichter/componist Khavn. Geen festival 
misschien waarvoor je speciaal naar Manilla gaat, 
maar als product van een gedreven liefhebber 
eigenlijk behoorlijk bijzonder. Khavn had me 
gevraagd voor een workshop en tegen sommige 
mensen zeg je moeilijk nee. Ik had er geen spijt van. 
Ik kan nu zeggen dat ik Kidlat Tahimik in lendendoek 
voor het filmscherm heb zien dansen, dat ik een 
extreem lange gitaarsolo van Lav Diaz live heb 

gehoord en dat ik de 21-jarige vrouw van de zestiger 
Rox Lee heb ontmoet. Want dat waren de drie film-
makers met lang grijs haar (al is Rox Lee kaal) die in 
dit jonge avant-gardefestival een eerbetoon kregen.
Grote festivals, ook dat van Rotterdam, hebben 
soms moeite om hun speciale programma’s met 
speciale publicaties te begeleiden. Er is vaak geen 
geld voor een boekje of iets dergelijks of men heeft 
het er niet voor over. Het feitelijk ongesubsidieerde 
.Mov publiceerde een fraai stripboek met werk van 
de animatie- en live-action filmer Rox Lee. Dot mov 
dreef Lav Diaz de opnamestudio in voor zijn eerste 
soloalbum als singer-songwriter. Dit album Impiy-
erno zal van Diaz niet de nieuwe Leonard Cohen 
maken, maar het is een gevoelig document dat het 
verdriet in zijn lange zwart-witfilms van een opmer-
kelijke context voorziet. En dan naast een goed uit-
ziende catalogus ook nog een dvd-release van een 
aantal dagboekfilms van Kidlat Tahimik, die leven en 
denken van deze meest Filippijnse aller filmmakers 
op luchtige wijze inzichtelijk maken.

Dertien uur
Als Pusan volgend jaar de Filippijnen gaat doen, 
zoals ze eerder Indonesië en Maleisië deden, gaan ze 
misschien eindelijk hun eerste Lav Diaz draaien. 
Diaz is zonder twijfel een van de meest boeiende 
filmmakers in dat deel van de wereld, maar Pusan, 
dat eigenlijk alles draait wat nieuw en Aziatisch is, 
heeft zich aan de grote lange werken van Lav Diaz 
(met lengtes tot dertien uur) nooit gewaagd. Overi-
gens haakte ook Toronto af dit jaar, toch de Diaz-ver-
toners van het eerste uur. Laten we hopen dat dit 
geen teken des tijds is.
Opmerkelijk aan Lav Diaz is – naast zijn extreme 
werken en zijn gevoelige muziekproducties – zijn 
plaats in een groep met veel jongere filmmakers. Ik 
zou dit het echte wonder van de Filippijnen willen 
noemen. Jonge tot zeer jonge filmmakers als Raya 
Martin en John Torres behoren gewoon tot dezelfde 
groep als Lav Diaz en Rox Lee. Alleen de ware en 
authentieke hippie Kidlat Tahimik woont ver buiten 
Manilla in zijn zelfgemaakte woning met al zijn 
kunstzinnige kinderen.
Daardoor was het eerbetoon in .Mov aan drie oudere 
avant-gardefilmmakers geen filmhistorische, maar 
een levende gebeurtenis. Het demonstreerde de 
vitaliteit van een kleine, maar weerbarstige en 
uiterst levenslustige groep filmmakers.

Rode lopers
Je kunt niet beweren dat de situatie voor onafhanke-
lijke filmmakers op de Filippijnen ideaal is. De fond-
sen lopen niet over en de behoefte aan rode lopers is 
in dit glamourgevoelige land zeer groot. Dus het laat 
zich niet echt verklaren waarom sommige van de 
meest wilde en eigenzinnige hedendaagse filmma-
kers uit de Filippijnen komen. Je moet goed zoeken 
in bijvoorbeeld Japan om een striptekenaar te vin-
den zo gek als Rox Lee. En hoe goed je ook zoekt, je 
zult nergens films vinden die zo lang en droevig zijn 
als die van Lav Diaz. En ook de opgewekte en 
natuurverbonden levenslust van de oude Tahimik is 
zeldzaam.
En ik hoefde alleen maar ja te zeggen om erbij te 
kunnen zijn. Om te kunnen zeggen dat ik Kidlat Tahi-
mik nog in zijn lendendoek voor het filmscherm heb 
zien dansen. Met een kleine gong en een grote glim-
lach om de filmgeesten vreedzaam te stemmen.

De Filippijnse cinema is  
meer dan een hype

Rotterdam
chronicles 

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

Deze Amerikaanse poster is een vroeg 
ontwerp van BLT & Associates, een van 
de belangrijkste bureaus die momenteel 
voor Hollywood filmaffiches maakt.  
Ontwerper is de Brit Clive Baillie, die BLT 
begin jaren negentig oprichtte samen met 
Rick Lynch en Dawn Teitelbaum. Hun 
samenwerking leverde meteen sterke 
campagnes op als die voor Silence of the 
Lambs (Jonathan Demme, 1992) en deze 
voor de horrorkomedie Addams Family 
Values. Baillie ontwierp zowel een maca-
ber familieportret als een beeld in grijsto-
nen van butler Lurch die een spin aan een 
draadje boven een wieg laat bungelen. De 
gothische stijl van beide affiches sluit aan 
op de art-direction van Ken Adam voor de 
film. Maar de affiches van Baillie zijn niet 
alleen fraai, ze werken ook.
Een goede verfilming van een strip of een 
oude televisieserie moet meer zijn dan 
een feest van herkenning. Bij The Addams 
Family (Barry Sonnefeld, 1991) liep het 
verhaal, nadat de bizarre familie uit de 
televisieserie geïntroduceerd was, nog 
als een oud luchtbed leeg. In de sequel 
zijn Lurch en Thing, de loslopende hand, 
gereduceerd tot amusante figuranten en 
richt het venijnige verhaaltje zich op de 
kinderen. Al in de openingsscène blijkt 
dat Morticia zwanger is en dat Wednesday 
en Pugsley door jaloezie verscheurd wor-
den. Met hun zelfgemaakte guillotine en 
explosieven proberen ze de baby zo snel 
mogelijk het graf in te helpen. Vooral 
Christina Ricci (toen 13) als de onheilspel-
lend kijkende Wednesday blijft leuk als ze, 
gedumpt op een zomerkamp, voor haar 
rijke, blonde en blauwogige leeftijdsge-
nootjes Pocahontas moet spelen en – nog 
erger – moet lachen.
Addams Family Values is het pikzwarte 
spiegelbeeld van het gemiddelde Ameri-
kaanse gezin. De personages zijn uitver-
groot. De onmenselijk diepe passie van 
Gomez en Morticia uit zich in vurige tan-
go’s. De wat sneue oom Fester jankt uit 
frustratie naar de maan. De baby is een 
mini-Gomez met snorretje, smoking en 
vlinderdas. Alles is bij dit gezin zo buiten-
sporig bizar en zo oogverblindend, oor-
verdovend hartstochtelijk, dat de stijlvol 
vormgegeven poster weldadig aandoet. 
De ironische titel werkt als een knipoog: 
in deze familie heerst geen All American 
christelijk gezinsdenken, maar fris anar-
chisme.

Addams Family Values Verenigde Staten 1993  
regie Barry Sonnenfeld ontwerp Clive Baillie, BLT & 
Associates Verenigde Staten 1993 afmetingen 101 x 68 
cm uitgever Paramount collectie Filmmuseum

Paul van Yperen en Bastiaan Anink bedanken  
Filmmuseum-medewerker Rob Lambers, die vertrekt 
bij het affichearchief, voor zijn jarenlange hulp bij het  
tot stand komen van deze rubriek.

Bizarre waarden, gruwelijke normen
Een goede titel is het halve werk. De fraai vormgegeven 

poster voor Addams Family Values werkt zo aanstekelijk, 
omdat we precies weten om welke familiewaarden het 

hier gaat. Paul van Yperen
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Niemand  heeft gelijk
François Bégaudeau speelt zelf de hoofdrol in de verfilming van zijn autobio-
grafische boek over een leraar op een gemengde school. Halverwege docu-
mentaire en fictie toont Entre les murs dat niemand de wijsheid in pacht 
heeft en dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid draagt: de rode draad 
in het oeuvre van regisseur Laurent Cantet.  Frédérique Flori

Gouden Palm-winnaar Entre les murs van Laurent Cantet

november 2008 Skrien 9
Setfoto met links regisseur Laurent Cantet en rechts François Bégaudeau
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                    en toen ik de metro uitkwam  
hield ik halt bij een café om niet te vroeg te 
komen. De ober in uniform achter het kope-
ren buffet had nauwelijks aandacht voor een 
man van een jaar of veertig die z’n bebrilde 
ogen over een krantenbericht liet glijden – 
15.000 ouderen minder, ruim baan voor de 
jonge generatie.’
Zo begint François Bégaudeau’s roman Entre 
les murs uit 2006. En zo begint ook de gelijk-
namige film van Laurent Cantet, een vrije 
bewerking van Bégaudeau’s relaas en win-
naar van de Gouden Palm op het festival van 
Cannes, eenentwintig jaar na de laatste Fran-
se Palm-winnaar, Maurice Pialats Sous le 
soleil de Satan (1987). Deze korte proloog is 
de enige opname waarin we de Franse leraar 

François Marin (voortreffelijk gespeeld 
Bégaudeau zelf) buiten zien. Een moment 
van rust, leunend op de bar, van heel dichtbij 
gefilmd; een korte stilte voor de storm, voor-
dat hij de intramurale arena betreedt van een 
middelbare school in het 20ste arrondisse-
ment van Parijs waar hij, op de eerste dag 
van het nieuwe schooljaar, vierentwintig 
leerlingen van de tweede klas tegenover zich 
vindt. Het weerzien met collega’s, nieuwe 
roosters – elke leerkracht kan het realisme 
van deze scènes bevestigen.
De film respecteert de eenheid van plaats en 
van nabij observeren camera en microfoon 
het gedrag en de interacties van een aantal 
groepen binnen deze onderwijsinstelling: 
leerlingen, leraren en, wanneer zij in het 
gebouw zijn, ouders. Voor het weergeven van 
de soms eentonige, dagelijkse routine binnen 
deze microkosmos bediende Cantet zich van 
een originele methode, geworteld in twee 
documentaire benaderingen. Ten eerste het 
boek van Bégaudeau, een uiterst gedetail-
leerd, fictief verhaal, gebaseerd op zijn erva-
ringen als leraar op een lastige school. In een 
interview in Télérama zei Bégaudeau: ‘Ik had 
mezelf de volgende uitdaging gesteld: noteer 
één gebeurtenis per dag. ’s Avonds als ik 
thuis kwam nam ik telkens een half uur om 
een voorval op school op te schrijven, met 
name wat er in de klas gebeurde. Later voeg-
de ik ook momenten toe uit de lerarenkamer. 
Maar ik was meer geïnteresseerd in de klas, 
iets dat meestal afwezig is in boeken van 
leraren.’ Cantet nam alleen dit algemene 
principe van het boek over. En hij vroeg de 
auteur om zelf zijn alter ego François Marin 
te spelen. De humor van de jonge leraar, zijn 
bijtende commentaar op collega’s en op de 
twijfelachtige smaak in kleding van zijn leer-
lingen liet hij weg. Evenals de eeuwige com-
mentaarstem die bij bewerkingen van literai-
re bronnen schijnt te horen.
Ten tweede koos Cantet voor niet-professio-
nele acteurs, leerlingen die gedurende het 
schooljaar in speciale workshops iedere 
woensdagmiddag bij elkaar kwamen ter voor-
bereiding op het verbeelden van de klas uit 
het boek. In hun streven naar waarachtig-
heid dachten schrijver en cineast aanvanke-
lijk de tieners te laten improviseren. Maar 
uiteindelijk zijn de meeste gebeurtenissen 
uit het boek behouden; zij vormen een stra-
mien waarop de acteurs konden voortbordu-
ren. De opnamen – tijdens een schoolvakan-
tie – verliepen in de geest van de workshops; 
zowel ‘meester’ Bégaudeau als Cantet regis-
seerde de scènes in de klas. Voorts werd de 
complete staf van de school (leraren, direc-
teur en zelfs ouders van leerlingen) inge-
schakeld in dit unieke avontuur.

Democratie
En wat een instructieve film levert ’t op! 
Hoewel fictie noch documentaire, slaagt 

Entre les murs erin een ultrarealistisch beeld 
te geven, een verfrissende mix van de utopi-
sche documentaire Être et avoir (Nicolas Phi-
libert, 2002) en de verontrustende, bepaald 
niet subtiele speelfilm Blackboard Jungle 
(Richard Brooks, 1955). De onzichtbare, 
ongekunstelde mise-en-scène, zonder onno-
dig dramatische effecten en zonder muziek, 
onderstreept het centrale thema van de film: 
hoe cruciaal het leren van de taal is en welke 
desastreuze gevolgen soms met taalbeheer-
sing te maken hebben – voor leerlingen en 
voor leraren.
Met drie camera’s – één voor François, één 
voor de leerling die in een bepaalde scène 
centraal staat en één voor zaken die zich 
gelijktijdig afspelen – werd de handeling 
vastgelegd: het retorische steekspel dat het 
ritme van de lessen bepaalt, waarbij leraar en 
leerlingen bijna op voet van gelijkheid opere-
ren. Wat zij zeggen is uiteraard van belang, 
maar nog belangrijker is hoe zij het zeggen. 
Want hoewel François hen zo goed en kwaad 
als ’t gaat de fundamenten van een traditio-

nele leerstof probeert bij te brengen – de 
Franse grammatica bijvoorbeeld, door veel 
leerlingen afgedaan als ouderwets (hilarisch 
is de scène waarin de aanvoegende wijs 
wordt uitgelegd) – in wezen is zijn doel als 
leraar een dialoog gaande te houden, zelfs als 
hem dat in delicaat vaarwater brengt (zoals 
in een klassikale discussie over seksuele 
voorkeuren). Hij is dan ook noch de stijve, 
traditionele leerkracht die louter de instruc-
ties van het ministerie volgt noch de post-
hippie, tolerante leraar-als-kameraad. Begrip-
vol en open voorzover mogelijk, maar tegelij-
kertijd ferm en bovenal fair, dat zijn de gren-
zen waarbinnen François zijn lastige 
opdracht ziet, zelfs al is daar op zich nog 
niets mee gewonnen.
Leren leven in een democratie is moeilijk en 
de klas in Entre les murs zou bijna een spie-
gel kunnen zijn van de huidige Franse maat-

schappij, met haar rebellerende immigran-
tenjongeren, ontheemde blanke petit bour-
geois en nieuwe immigranten die serieus wil-
len inburgeren (zoals de twee Chinese leer-
lingen). Volgens Bégaudeau zijn veel heden-
daagse problemen in het Franse onderwijs 
terug te voeren op een autoriteitscrisis: ‘Dat 
speelt op school, maar zeker ook daarbuiten, 
in gezinnen. Vroeger was het gemakkelijker: 
een kind moest luisteren en anders kon het 
een klap krijgen. Maar tegenwoordig accepte-
ren kinderen geen autoriteit meer zonder 
argumenten. Autoriteit moet zichzelf bewij-
zen. Je kunt niet meer zeggen: “Ik ben de 
leraar en dus moet je doen wat ik zeg.” Leer-
lingen dagen de autoriteit uit, stellen vra-
gen. Dat is ook goed. Ze gedragen zich als 
burgers van een democratie.’ (in: NRC Han-
delsblad) Een democratie, zeker, maar één 
waarin gemeenschappelijke waarden node 
gemist worden. Ze praten over de Afrika Cup 
– Mali tegen Marokko, Marokko tegen Tune-
sië – en over hun onbetwiste held, Zinedine 
Zidane. Hoe kunnen, in deze fase, onderwijs-
instellingen een effectieve en volwaardige rol 
spelen in de integratie in de Franse maat-
schappij? Alles wordt immers in twijfel 
getrokken. Het lijkt op Plato’s De republiek: 
ieder woord, iedere zin wordt onophoudelijk 
bediscussieerd, geanalyseerd in deze moder-
ne Agora. Leerlingen nemen niets voor lief: 
waarom zou het onderwerp van een zin ‘Bill’ 
moeten heten en niet ‘Rachid’? Waarom iets 
over jezelf schrijven als je niets te vertellen 

hebt? En waarom zou je per se het dagboek 
van Anne Frank moeten lezen? En wat bete-
kent ‘intuïtie’ eigenlijk?

In het nauw
Geen wonder dat de leraar zich constant 
tegengesproken voelt of, sterker nog, in het 
nauw gedreven – uitgaan van de intelligentie 
van de leerlingen heeft ook z’n nadelen. 
Maar hoewel Bégaudeau’s boek zich laat 
lezen als een pleidooi voor een andere peda-
gogische methode (de zijne), is Laurent Can-
tet niet geïnteresseerd in het uitspreken van 

een oordeel over deze of gene professionele 
aanpak. Zoals in zijn eerdere films, met name 
Ressources humaines (1999, over de gevolgen 
van de 35-urige werkweek voor een klein 
bedrijf) en Vers le sud (2005, over sekstoeris-
me), legt zijn camera vooral reacties en situa-
ties vast in al hun complexiteit. Want behal-
ve François Marins originele benadering 
toont hij ons ook andere gezichtspunten: 
leerkrachten die een harde aanpak voorstaan 

(zero tolerance is een modeterm in het Sarko-
zy-tijdperk) en leerkrachten die het te veel 
wordt, die gedesillusioneerd zijn, die zich 
meer bekommeren om de kwaliteit van de 
koffie in de lerarenkamer. Of die alle hoop 
hebben verloren dat zij, ooit, iets zouden 
kunnen veranderen.
Wat hierin doorschijnt is het centrale idee in 
de cinema van Cantet: een gelijke behande-
ling voor alles en iedereen. Wie ’t bij het 
rechte eind heeft, wie er compleet naast zit, 
daaraan heeft hij geen boodschap; er zijn 
immers geen magische oplossingen. Tegen-
overgestelde benaderingen kunnen ongeluk-
kigerwijs dezelfde consequenties hebben (zie 
de uitwijzing van een leerling genaamd Sou-
leymane) en het is een illusie te denken dat 
je alles onder controle kunt hebben. Ondanks 
François’ inspanningen vallen sommige leer-
lingen buiten de boot, terwijl anderen, zon-
der dat hij ’t beseft, hem helemaal niet nodig 
hebben. Nogmaals, Entre les murs is geen ver-
slag van een mislukking of van onmacht, 
maar toont gewoonweg hoe ieder zijn eigen 
verantwoordelijkheid heeft. Het staat gelijk 
en de bal gaat weer op de stip. Niet toevallig 
eindigt de film met een verlossende voetbal-
wedstrijd op het zonovergoten schoolplein. 
Want sport, zeker voetbal, is het beste, 
zoniet het enige bindmiddel geworden van 
een maatschappij die, zonder houvast, uit-
eenvalt.  n

Vertaling: Nico de Klerk

Film in de klas
De meeste mensen kennen de documentaire Être et avoir 
(Nicolas Philibert, 2002), een verheerlijking van het Franse 
republikeinse ideaal van een goede onderwijzer. Vraag je 
iemand naar een speelfilm over onderwijs en scholen, dan 
is het antwoord meestal Les 400 coups (François Truffaut, 
1959). Maar de film blijft maar eventjes in het klaslokaal. De 
herinnering van filmliefhebbers zal bepaald zijn door hoofd-
persoon Antoine Doinels antwoord aan zijn leraar wanneer 
hij zijn afwezigheid moet verklaren: ‘M’n moeder, meneer… 
ze is overleden.’ Truffauts standpunt over onderwijs is ook 
terug te vinden in L’argent de poche (1976), een rehabilitatie 
voor de school als instituut aan de hand van Jean-François 
Stévenins personage, een onderwijzer met een missie op een 
lagere school. Net als in Entre les murs gebruikte Truffaut 
overwegend niet-professionele acteurs en liet hij de kinderen 
improviseren.
Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan zag men de 
zaken anders. Glenn Ford gaat in Blackboard Jungle (Richard 
Brooks, 1955 – net als Michelle Pfeiffer in de remake Dan-
gerous Minds, John N. Smith, 1995) de strijd aan met ruwe, 
kansarme leerlingen in een achterstandsbuurt. De film werd 
indertijd begroet als een van de eerste Hollywood-films die 
een nieuwe werkelijkheid in een voor Hollywood sobere, 
ongewone stijl vatte. Werkelijker zou Hollywood lange tijd 
niet worden. Pas vanaf eind jaren tachtig zien we weer inspi-
rerende, ongewone leraren met onorthodoxe pedagogische 
methoden. Iedereen herinnert zich de charismatische maar 
simplistische figuur van captain John Keating (Robin Wil-
liams) in Dead Poets Society (Peter Weir, 1989), die op voet 
van oorlog leeft met de gevestigde machten en wiens epicu-
ristische opvattingen (‘carpe diem’) leiden tot de zelfmoord 
van een kwetsbare leerling. Kevin Kline (in Michael Hoffmans 
The Emperor’s Club, 2002) en Julia Roberts (in Mike Newells 
Mona Lisa Smile, 2003) volgden dit spoor. Het recente, onaf-
hankelijk geproduceerde Half Nelson (Ryan Fleck, 2006) 
benadert de figuur van de leraar in de Amerikaanse film op 
een interessante, onromantische manier, met zijn portret van 
een drugsverslaafde, de dialectiek toegewijde leraar op een 
middelbare school, gespeeld door Ryan Gosling. Maar moge-
lijk is de belangrijkste inspiratie voor Entre les murs Abdel 
Kechiche’s L’esquive (2003; gemaakt voor zijn succesvolle La 
graine et le mulet). Beide films geven een beeld van onrustige 
adolescenten en beide draaien om hun ongewone taalgebruik.

Volgens Bégaudeau zijn 
veel hedendaagse proble-
men in het Franse onder-
wijs terug te voeren op 
een autoriteitscrisis

‘Het werd licht
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Geyrhalter is in Nederland vooral bekend 
door Our Daily Bread (2005), waarin hij beel-
den van de geïndustrialiseerde voedselpro-
ductie tot een huiveringwekkende abstracte 
symfonie heeft gemonteerd. Woordloos toont 
hij de dreiging die uitgaat van de gedehuma-
niseerde relatie tussen mens en voedselke-
ten. Hoewel er in zijn andere films relatief 
veel wordt gesproken, veelal in de vorm van 
tot monoloog gesneden antwoorden op off-
screen vragen, is het feit dat deze film zwij-
gend is niet zozeer een belangwekkend 
onderscheid als wel een sublimatie van zijn 
observerende stijl.
Kuikentjes die levend en piepend op de 
lopende band geworpen worden, bloederige 
karkassen van koeien in koelcellen: dergelij-
ke beelden roepen sterke emoties op. Toch is 
Geyrhalter eerder een cerebraal filmmaker, 
die de relatie tussen de mens en zijn omge-
ving probeert te doorgronden en achter de 
anekdote het grote verhaal probeert te ont-
waren. In zijn essayistische aanpak worden 
alle onderdelen tot argumenten in een com-
plex betoog.

Complexer
Een al maar complexer betoog, zou je kunnen 
stellen, dat een al maar complexere wereld 
reflecteert. Of het nou gaat om de verwor-
ding van de voedselindustrie, de nucleaire 
ramp in Tsjernobyl of de staat van ontwrich-
ting in de naoorlogse Balkan. Geyrhalter 
begon dicht bij huis met een relatief klein 
onderwerp, maar wel al met die kenmerkende 

technische beheersing van vorm en inhoud. 
In Washed Ashore (1994), die hij als 22-jarige 
maakte, staat de rivier de Donau centraal. Hij 
richt zijn camera op een handvol mensen die 
een professionele band hebben met de rivier. 
Een oude man heeft in de 62 jaar dat hij de 
begraafplaats voor naamlozen beheert zo’n 
vijftig lichamen uit de Donau gevist en vaak 
ongeïdentificeerd begraven. Slachtoffers van 
zichzelf, van ongelukkig toeval of van 
moord. Nadat hij een paar plastische anekdo-
tes heeft opgediept over gezwollen, stinken-
de lijken, klinkt het toch net wat onaange-
naam dat een Roemeense schippersvrouw een 
wasje doet met water uit de Donau. Deze 
vrouw en haar echtgenoot varen op een 
vrachtschip. Veel brengt het niet op, maar 
een goed bestaan is het desondanks. Ze reali-
seren zich dat hun kinderen niet in hun 
voetsporen gaan treden. Die generatie, zo 
betogen ze, weet niet wat het is om dag in 
dag uit hard te moeten werken. De tijden 
veranderen, en dat realiseert iedereen in 
deze film zich. Maar verandering is niet altijd 
vooruitgang.
De structuur die Geyrhalter in deze film 
gebruikt, waarin een aantal mensen en hun 
relatie tot een specifieke locatie als uitgangs-
punt dient, is een constante in zijn films. 
Alleen is de aanleiding steeds internationaler 
en urgenter. In The Year After Dayton (1997) 
trekt hij een jaar lang door het naoorlogse 
Bosnië. De centrale vraag is hoe het verder is 
gegaan nadat de vrede is getekend met het 
akkoord van Dayton. In ruim drieënhalf uur 
tijd geeft hij een onthutsend beeld van ont-
heemding, vervreemding en collectieve trau-
ma’s. Mannen, vrouwen, kinderen, iedereen 
die hij voor zijn camera plaatst vertelt een 
deel van het gruwelverhaal. Hij laat zien hoe 
massagraven worden geopend en nabestaan-
den op zoek gaan naar de resten van hun 
dierbaren. En tussen de regels door klinkt de 
onderlinge haat die moslims, Serviërs, Kroa-
ten en Bosniërs nog steeds verdeeld. Er mag 

niet meer gevochten worden en het aan puin 
geschoten land moet weer worden opge-
bouwd. Juist door de afstand die Geyrhalter 
tot zijn onderwerp bewaart, dringt de 
omvang van de staat van ontreddering gena-
deloos door. 

Tsjernobyl
Van het ene rampgebied gaat Geyrhalter naar 
het andere. Meer dan tien jaar na het onge-
luk in de kerncentrale van Tsjernobyl begeeft 
hij zich naar Pripyat, het plaatsje waar voor 
26 april 1985 alle medewerkers van de cen-
trale woonden en dat in één dag in een 
spookstad veranderde. Om de centrale heen 
is een no-go area van dertig kilometer 
omheind. Met een bijna opgewekt defaitisme 
merkt een medewerker op dat het een tame-
lijk belachelijke situatie is, want denk maar 
niet dat straling zich iets aantrekt van zo’n 
afrastering. Alles is er dood, klinkt er her-
haaldelijk uit de monden van mensen die om 
verschillende redenen nog in de buurt van de 
centrale werken of wonen. En de grootste 
sombermans meent dat er echt nooit meer 
iets van die plek zal worden. Dit in schril 
contrast met het bejaarde echtpaar dat zijn 

huis aan de rand van het gebied nooit heeft 
verlaten en er redelijk onbekommerd een 
moestuin heeft aangelegd waar ze het jaar 
rond uit eten. Ze bieden Geyrhalter wat pad-
destoelen aan, heerlijk als voorgerecht. 
Waarbij ze wel vertellen dat paddestoelen 
volgens de autoriteiten veel straling bevat-
ten. Geyrhalter gebruikt al die verschillende 
perspectieven om weer te geven hoe complex 
en uitzichtloos de situatie in dit gebied is. De 
impact van een kernramp is niet alleen onge-
kend, maar ook onbekend. Straling kun je 
niet zien, en voor sommige mensen is 
onzichtbaar gelijk aan afwezig. De een beant-
woordt het voorgespiegelde risico met onver-
schilligheid, de ander met onverholen angst. 

Ontregelend
Dat Geyrhalters films meer vragen oproepen 
dan beantwoorden is een ontregelende kwali-
teit. Zo maakt hij in Elsewhere (2001) zelf 
onderdeel uit van het probleem dat hij 
onderzoekt. In het eerste jaar na de millenni-
umwende reist hij twaalf maanden lang naar 
twaalf locaties verspreid over de hele wereld 
om er stammen en individuen te filmen die 
nog relatief onaangeraakt lijken door de glo-

balisering. Zijn maandlange aanwezigheid 
echter, op die specifieke plek, draagt ook bij 
aan verdunning van de lokale cultuur. Of zijn 
bedoelingen integer zijn of niet, de interactie 
tussen de ene cultuur en de andere is onver-
mijdelijk. Niettemin levert het een hypnoti-
serend, antropologisch document op, vol 
alledaagse rituelen en door Geyerhalter uit-
gelokte zelfreflecties. Als kijker hoop je dat 
de volkeren in Namibië, Niger, India, Groen-
land of Indonesië uit de greep van het Wes-
ten zijn gebleven. Soms heeft het die schijn, 
als een nomadische herder vertelt dat hij 
gesteld is op zijn leven in de woestijn. Wan-
neer hij vervolgens opmerkt hoe spijtig het is 
dat veel nomaden voor een ander bestaan 
kiezen, is die hoop een illusie gebleken. Is 
het een vorm van westers paternalisme om te 
denken dat nomadische stammen beter in 
hun tenten in de woestijn kunnen blijven 
wonen en hun eigen identiteit bewaren? Is 
dat niet het romantiseren van armoede en is 
identiteit geen dynamisch begrip? Veelzeg-
gend is in ieder geval de opmerking van een 
jonge vrouw uit Micronesië dat ze niet 
gediend is van de kerstgeschenken van het 
Rode Kruis omdat ze geen tweederangs mens 

is dat zit te wachten op westerse afdanker-
tjes.
In het verlengde van Elsewhere ligt Geyrhal-
ters nieuwste film 7915 km, die op IDFA 
wordt vertoond in de competitie voor lange 
documentaires, waarin hij het spoor volgt 
van de Dakar-rally dwars door de Sahara. Dat 
commerciële circus blijft volledig uit beeld, 
maar Geyrhalter onderzoekt in alle landen 
die de rally doorkruist de relatie die lokale 
bewoners hebben met de rally en daaronder 
liggend hoe deze Afrikaanse landen (van 
Marokko tot Senegal) zich verhouden tot het 
welvarende Westen. In die verhouding zit 
verwondering, maar ook frictie. Religieuze, 
economische en culturele frictie. De westerse 
culturele en economische dominantie resul-
teert hier al in de bereidwilligheid om weg te 
trekken. 7915 km eindigt met het radarbeeld 
van een boot vol illegale vluchtelingen. Een 
bekend maar daarom niet minder gruwelijk 
beeld, dat symbool staat voor de een wereld 
die uit het lood geslagen is, waar de funda-
menteel ongelijke verdeling van welvaart en 
macht een onbeheersbare migratiestroom in 
gang heeft gezet met gevolgen waarvan nie-
mand weet hoever ze strekken. n

Een wereld uit  het lood

Kuikentjes die levend en 
piepend op de lopende 
band geworpen worden, 
bloederige karkassen van 
koeien in koelcellen

7915 km

De Oostenrijkse documentairemaker Nikolaus Geyrhalter is dit jaar prominent 
aanwezig op het International Documentary Film Festival Amsterdam. Hij heeft een 
toptien samengesteld, geeft een masterclass en vertoont zes van zijn zeven docu-
mentaires. Die films, waarvoor hij van rampgebied naar rampgebied trekt, bieden 
meer vragen dan antwoorden en ontregelen juist daardoor. Kim van der Werff

Nikolaus Geyrhalter
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Het zou een warenhuis kunnen zijn als alle 
andere. Beveiligingspoortjes aan de ingang 
moeten dieven afschrikken, roltrappen 
zorgen voor efficiënt transport en je kunt 
het zo gek niet bedenken of het is er wel 
te krijgen. Maar in dit consumptiewalhalla 
dragen de rondslenterende klanten geen 
kleren en zijn ze zelfs ontdaan van huid, 
haar en ingewanden – als skeletten 
bewegen ze zich voort. De producten die 
ze in hun handen nemen zijn onzichtbaar. 
Daardoor dringen de geraamtes door 
van de kledingrekken, schappen en 
ophangsystemen die normaliter aan het 
blote oog onttrokken zijn.

Het is verleidelijk om in The Big Store van 
Lars Arrhenius en Johannes Müntzing, één 
van de weinige animatiedocumentaires op 
IDFA dit jaar, een messcherpe kritiek te zien 
op de kapitalistische maatschappij, waarin 
de moderne burger is overgeleverd aan zijn 
eigen hebzucht en gedegenereerd tot een 
consumptieslaaf. De leegte die dit bestaan 
met zich meebrengt, krijgt in de geraamtes 
een symbolische vertaling. Maar waarom is 
deze computeranimatie opgedragen aan de 
Zweedse minister van Buitenlandse Zaken 
Anna Lindh, die in 2003 in een groot Zweeds 
warenhuis werd neergestoken?

The Big Store prikkelt, en dat geldt voor de 
meeste films in het ParaDocs-programma van 
IDFA. Hoe dat komt? De verhalen worden 
via de vorm verteld in plaats van uitgespeld. 
Documentairemakers neigen er nogal eens 
naar hun onderwerp en hun standpunt 
expliciet uiteen te zetten, door middel van 
versleten verteltechnieken als voice-overs, 
talking heads en tussentitels. Daarmee gaan 
ze dwingend tussen hun film en de kijker 
instaan.
ParaDocs daarentegen laten gewoon zien. 
Nu ja, gewoon. Het beeld doet meer dan 
alleen het onderwerp registreren. De 
filmische middelen worden op een creatieve 
manier ingezet: door splitscreen (Nashi) of 
de flickrtechniek (Collision) te gebruiken, 
door beelden over elkaar te projecteren 
(Incommunicado), door met animaties op 
zoek te gaan naar abstracte beeldpatronen 
(Ex-voto for Three Souls), door de camera in 
een 360 graden shot een landschap te laten 
afspeuren (12 Days of Waiting) of door in 
grofkorrelig zwart-wit een ode – met het 
requiem van Brahms – aan een overleden 
mevrouw te brengen (Requiem for Mrs. H).

De aandacht voor de vorm betekent niet 
per se dat de documentairemakers geen 
maatschappelijke betrokkenheid tonen, 
traditioneel één van de stokpaardjes van de 
IDFA-programmering. Dat illustreert The Big 
Store wel. De benadering van de makers is 
alleen anders. Suggestie neemt het over van 
een opgeheven wijsvingertje.
ParaDocs is, in de vijf jaar dat het nu 
bestaat, uitgegroeid tot IDFA’s interessantste 

programmaonderdeel. Het speelt zich nog 
altijd af in de marge: er is geen prijs voor de 
beste film en de vaak korte documentaires 
worden vertoond in de kleinere zaaltjes. 
Toch lijkt er binnen het festival, terecht, 
steeds meer erkenning te komen. Zo opent 
IDFA dit jaar met Episode 3 – ‘Enjoy Poverty’ 
van de Nederlandse kunstenaar Renzo 
Martens, die aanvankelijk in ParaDocs zat 
maar voor de gelegenheid werd overgeheveld 
naar de First Appearance competitie voor 
beginnende documentairemakers. Een 
ParaDoc als openingsfilm is dus nog een brug 
te ver, maar de basis is gelegd.
De selectie van deze lustrumeditie is minder 
uitgesproken dan die van voorgaande jaren. 
Er zit zelfs een aantal documentaires in dat 
op vrij conventionele wijze de werkelijkheid 
registreert, zonder er meteen een label op 
te plakken. A White Substance van Maria 
Arlamovsky zet in een serie rechttoe 
rechtaan portretten de problematiek van 
de verkrachting van Afrikaanse vrouwen 
uiteen, Bitch Academy van Alina Rudnitskaya 
is een sober gefilmd portret van Russische 
vrouwen die getraind worden om miljonairs 
te verleiden en in Steel Homes van Eva 
Weber zien we mensen in de weer met 

oude spullen die ze in een loods hebben 
opgeslagen omdat ze er onmogelijk afscheid 
van kunnen nemen. Een prachtig staaltje 
kleinmenselijk drama, gefilmd met de juiste 
balans tussen afstand en intimiteit. De vorm 
van deze films is transparant, dus vraag je 
je af waarom ze niet in het reguliere IDFA-
programma zitten.

Bitch Academy en Steel Homes geven zichzelf 
niet meteen bloot, en passen in dat opzicht 
weer wél. Zo is de truc van Nashi van Daya 
Cahen, over Russische jongeren in een 
zomerkamp, dat niet verteld wordt in wat 
voor soort kamp ze zitten. Fascistisch? 
Rechts-extremistisch? Nationalistisch? 
Hoeveel de jongeren in splitscreen ook over 
zichzelf en hun idealen vertellen, het blijft 
gissen. Het essayistische 12 Days of Waiting 
van Atousa Bandeh Ghiasabadi zoekt het 
meer in het frustreren van samenhang, door 
de associaties over het moderne Iran niet als 
een rode draad te verbinden.

Ze zijn er gelukkig wel, de ongrijpbare 
vormexperimenten. Het merendeel in zwart-
wit. Naast de weerbarstige Collision (Michiel 
van Bakel) en Incommunicado (Brendan 

Kenney en Matthew Meyers) valt vooral 
Borgate van Lotte Schreiber op. Dat opent 
met een citaat van de Italiaanse cineast 
Pier Paolo Pasolini: ‘Ware anti-democratie is 
massacultuur.’ Daarop volgt een ritmische 
montage van de mistroostige, eenvormige 
betonblokken van de Romeinse stadswijk 
Don Bosco, beelden waaruit al het leven lijkt 
te zijn weggezogen en die even hoekig en kil 
zijn als de architectuur van Le Corbusier. Op 
de geluidsband klinken flarden van teksten 
uit films die Pasolini, Federico Fellini en 
Michelangelo Antonioni in de wijk opnamen. 
Borgate legt op fascinerende wijze het 
fascistische karakter van de planning van 
grote moderne stadswijken bloot.
Zoekt ParaDocs, zoals IDFA beweert, met 
zulke films bewust de grenzen van het 
documentairegenre op? Lang niet altijd. 
Highway Home van Esther Johnson is 
een single shot film, waarin de camera 
superstrak en muisstil achter een raam 
staat. Buiten razen de auto’s in een sepia-
ingekleurd sneeuwlandschap voorbij, op 
de commentaartrack murmelt een oude 
boer over hoe het is om langs de snelweg 
te wonen. Drie minuten kijken we door de 
bril die hij iedere dag opheeft, en krijgen 

we een inkijkje in zijn geest – wat is er nu 
documentairder dan dat?

ParaDocs zijn van het soort dat het festival 
zegt hoog in het vaandel te dragen: 
creatieve documentaires in de klassieke zin 
van het woord. In de missie op de website 
worden die onder het domein van de 
kunsten geschaard en gedefinieerd als films 
die de vorm niet ondergeschikt maken aan 
de inhoud.
Maar je komt ze op IDFA, op nieuwe 
films van auteurs als Werner Herzog en 
dit jaar Nikolaus Geyrhalter na, vrijwel 
exclusief tegen in ParaDocs. Daar worden ze 
gemarginaliseerd en als de randgevallen van 
de documentairekunst afgedaan, terwijl ze 
in het centrum van de belangstelling horen 
te staan als het festival zijn claim recht zou 
doen.
Die situatie zou moeten veranderen. Een 
beoogde ParaDoc, Episode 3 – ‘Enjoy  
Poverty’, is dit jaar al de openingsfilm. 
Een goed moment dus om een volgende stap 
te zetten. Hevel de ParaDocs over naar de 
hoofdprogramma’s. Of promovéér ParaDocs 
tot een hoofdprogramma. Ze verdienen  
het. n

Het is de hoogste tijd dat IDFA de ParaDocs tot 
hoofdprogramma promoveert. Als de creatieve 

documentaire waar het festival hoog van opgeeft 
érgens te zien is, dan is het wel daar.

Door Niels Bakker

Vijf jaar ParaDocs

ParaDocs is uitgegroeid 
tot IDFA’s interessantste 
programmaonderdeel.

Paradoxaal of pure  documentaire?

The Big Store
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In de verte lijkt Renzo Martens’ Episode 3 – 
‘Enjoy Poverty’ op het soort stand-up docu-
mentary waarmee Michael Moore school heeft 
gemaakt – maar dan zonder de humor. Ook 
Martens zet zichzelf in het middelpunt van 
zijn documentaire. Aan hem en het punt dat 
hij wil maken wordt alles ondergeschikt 
gemaakt: journalistieke principes, ethische 
criteria en de interne logica van zijn film.
Zijn punt behelst, kort gezegd, het volgende. 
Westerse organisaties verdienen geld aan de 
armoede in Afrika – in dit geval Congo. Het 
levert hen goedbetaalde banen op, zodat 
Martens concludeert dat armoede feitelijk 
een exportproduct is. Zijn prikkelende 
gedachte is, dat de Afrikaanse armen die 
armoede zelf zouden kunnen exploiteren. In 
de beste scène van de film leert hij enkele 
Congolese dorpsfotografen, die hun brood 
verdienen met bruiloften en portretten, de 
‘verkrachte vrouwen, lijken en ondervoede 
kinderen’ te fotograferen waarvoor interna-
tionale persbureaus bereid zijn te betalen.

Waarheid
Doordat Martens journalistieke normen ach-
terwege laat, is veel informatie oncontroleer-
baar. Zo blijft de status van Martens’ 
gesprekspartners vaak onduidelijk. Hij belt 
eenmaal met een ‘Jesse’, die een onderzoeks-
rapport heeft gepubliceerd. En een vertegen-
woordiger van Médecins Sans Frontières, die 
niet wil dat de Afrikaanse fotografen ‘louter 
voor geld’ zijn patiënten bezoeken, hangt zo 
ontspannen onderuit op de bank dat er twij-
fel ontstaat hoe officieel Martens’ bezoek 
eigenlijk is.
Martens werpt tegen dat internationale foto-
grafen, die wel toegang krijgen, daarmee ook 
geld verdienen. Het is de essentie van Mar-
tens’ betoog, maar het voelt geforceerd. Mar-
tens probeert zijn idee niet echt te verkopen, 
door bijvoorbeeld het belang van eigen Afri-
kaanse nieuwsgaring te benadrukken. Hij 
lijkt te hopen dat MSF nee zal zeggen tegen 
zijn opdringerige, onsympathiek geformu-
leerde verzoek, zodat de wrange boodschap 
van zijn film niet in gevaar komt.
Eenmaal weer buiten, laat hij de Afrikaanse 
fotografen direct vallen – onder andere 
omdat ze geen internetverbinding hebben, 
wat hij natuurlijk wel eerder had kunnen 

bedenken. Opnieuw lijkt Martens’ doel vooral 
de teleurstelling van de fotografen te tonen. 
Een levensvatbaar plan was dit nooit: de 
goedgelovige (want arme) Afrikanen zijn 
voor hem pionnen in zijn project. Uiteraard 
overschrijdt Martens hier ethische grenzen.
Er valt wel meer op de film aan te merken. 
Hij is chaotisch, er zit vuil op de lens en van 
sommige scènes blijft de bedoeling duister. 
Erger is, dat Martens een tweede verhaallijn 
heeft, die zijn hoofdpunt ondergraaft. Hij 
sleept een Enjoy Poverty-neonverlichting met 
zich mee, waarmee hij Afrikaanse dorpelin-
gen aanmoedigt de armoede kritiekloos te 
omarmen. Wat niet alleen flauw is, maar ook 
een tegengestelde boodschap aan zijn oproep 
tot actieve participatie in de armoede-indu-
strie.

Kunst
En toch vind ik Episode 3 een geslaagde film. 
Martens’ handmatige camerawerk heeft een 
urgentie, die de kijker midden in Congo 
plaatst. Hij onderbouwt zijn informatie welis-
waar slecht, maar toont een groot aantal 

prangende beelden, die alle onderdelen van 
het Afrikaanse ontwikkelingsmodel (kinde-
ren, dagloners, vluchtelingen, hulpverleners, 
artsen, media, bedrijfsleven, grootgrondbe-
zitters, overheden, Verenigde Naties) samen-
brengen in een confronterend geheel.
En ik ben geneigd zijn onuitgesproken argu-
ment te accepteren, dat hij in Congo ons ver-
tegenwoordigt: wij weten ook niet goed waar 
we het over hebben en wij misbruiken ook de 
Afrikaanse armen voor ons eigen gewin. Elke 
kritiek op hem is daarmee kritiek op onszelf. 
Dat zullen sommigen een gemakkelijke uit-
vlucht vinden, maar ik moet constateren dat 
ik veel scènes en beelden uit zijn film niet 
uit mijn hoofd kan krijgen. Daardoor word ik 
gedwongen mijn kritiek te herinterpreteren 
als een compliment: de chaos, het gebrek aan 
informatie en zijn onethische gebruik van de 
Afrikaanse armen hebben mij in verwarring 
gebracht – en dat is een van de belangrijkste 
dingen die een kunstwerk kan doen. n

Nederland/België 2008 regie, scenario en camera Renzo 
Martens montage Jan de Coster productie Renzo Martens en 
Peter Krüger distributie Filmbank duur 90’

Kunst verslaat de waarheid
Er zijn goede en slechte dingen te zeggen over Episode 3, de polemische 

documentaire van de Nederlander Renzo Martens waarmee het IDFA opent. 
Het beste wat je kunt zeggen, is dat Martens verwart. Kees Driessen

0peningsfilm Episode 3 – ‘Enjoy Poverty’ 
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De mensen in haar films acteren niet alleen 
voor publiek, maar ook wanneer Honigmann 
de camera op hen richt. Als geen andere 
documentairemaker weet ze hoe ze iemand 
op de juiste manier neer moet zetten. Dan is 
net even die ene huidplooi gladgestreken, 
een vuiltje weggepoetst of een haarlok mooi 
plat gelegd. Oog in oog met haar lens krijgen 
gewone mensen een glamoureuze gloed over 
zich. De verhalen en anekdotes die ze vertel-
len zijn literaire hoogstandjes waarvoor haast 
wel gerepeteerd moet zijn.
Alleen werkt het masker dat ze opzetten nu 
misleidend. Niet zozeer omdat Honigmann de 
ethische wetten van het documentaire 
maken zou overtreden door in de werkelijk-
heid in te grijpen. Nee, het geeft haar docu-
mentaires een zweem van onechtheid. Door 
mensen zo op te tutten en in poëtische vol-
zinnen te laten spreken manipuleert Honig-
mann de kijker emotioneel.
In El Olvido, wat vergetelheid betekent, heeft 
ze daarvoor meer filmische trucs in petto. 
Het vervolg op Metaal & melancholie (1992) 
over taxichauffeurs in Lima, de geboortestad 
van de regisseur, is een sentimenteel pamflet 

over de Peruaanse klassenmaatschappij.  
Je hebt bedienden en degenen die worden 
bediend en die rollen zijn strikt gescheiden. 
Dat wordt schrijnend duidelijk als een vrouw 
vertelt nog nooit te hebben gegeten in het 
luxe restaurant waar haar man als ober 
werkt. ‘Is dat niet een beetje gek?’ vraagt 
Honigmann. Hij vindt van niet, zij kijkt 
alleen ongemakkelijk.
Hoe hard het volk ook zijn best doet om het 
de bovenklasse naar de zin te maken, de lei-
ders laten een spoor van vernieling achter. 
De geschiedenis blijft zich herhalen zolang 
hij continu vergeten wordt. Een andere ober 
bereidde in zijn vijftigjarige loopbaan voor 
vele presidenten de nationale cocktail Pisco 
Sour. ‘Als ik aan hen denk zie ik de geschie-
denis als een slecht gemixte cocktail gemaakt 
van semi-democratische verkiezingen, coups, 
terrorisme en corruptie.’ Degenen die 
bediend worden zijn daders, de bedienden 
hun slachtoffers. Tussen hen gaapt een 
onoverbrugbare kloof.
Honigmann schetst een zwart-wit, karikatu-
raal beeld van haar in een permanente crisis 
verkerende geboorteland. Televisieregistra-

ties van Peruaanse presidenten die geïnaugu-
reerd worden, versterken die simplistische 
visie. In de context van beelden van arme 
straatkinderen, nooit voltooide of vervallen 
woningen en obers die alleen tijdens hun 
werk even aan de rijkdom van de jetset 
mogen snuffelen, dreigen die hun oorspron-
kelijke betekenis te verliezen. Het worden 
symbolen van corruptie, machtsmisbruik en 
bestuurlijke onkunde. En van onwetendheid, 
als Fujimori zijn sjerp om de verkeerde 
schouder drapeert waardoor het embleem 
verkeerd om zit.

Marionettenpop
Langzaam inzoomen als mensen emotioneel 
worden, is een andere door Honigmann tot in 
de puntjes geperfectioneerde techniek waar-
mee ze de kijker manipuleert. Als een vrouw 
vertelt over haar voor zijn verantwoordelijk-
heden weggelopen man en haar eeuwige 
armoede barst ze in tranen uit. Heel voor-
zichtig brengt Honigmann haar dichterbij. 
Hoewel subtiel bedoeld, voel je je hierdoor 
gedwongen met de vrouw mee te leven. Alsof 
Honigmann niet vertrouwt op de authentici-

teit van haar personages, dat ze de emotie 
van de kijker zo denkt te moeten sturen.
Dan is er nog de weemoedige pianomuziek 
van Chopin aan het slot van El Olvido. Twee 
straatkinderen doen nog één keer gekruist de 
handstand. Vervolgens bevriest het beeld en 
verschijnt er een tweeregelig gedicht in 
beeld. Het vormt een aanzet tot contempla-

tie, maar in feite drukt Honigmann je weer 
het fadogevoel – een combinatie van een 
traan en een snik en gemoedelijkheid – dat 
al haar documentaires ademen door de strot.
Honigmann bespeelt de kijker als een mario-
nettenpop. Als zulke trucs ook nog eens keer 
op keer worden herhaald – in Forever zat aan 
het eind ook muziek van Chopin – worden ze 

een poging tot makkelijk scoren. Honig-
manns documentaires krijgen zo steeds meer 
weg van een kunstje.  n

Nederland 2008 regie Heddy Honigmann scenario Heddy  
Honigmann, Judith Vreriks, Sonia Goldenberg camera  
Adri Schrover montage Danniel Danniel, Jessica de Koning  
geluid Piotr van Dijk productie Carmen Cobos distributie 
Cinemien duur ’93

‘Al mijn karakters zijn eersteklas acteurs’, zegt Heddy Honigmann over haar nieuwe docu-
mentaire El Olvido. Ze doelt op het masker dat de doodgewone Peruanen die ze portretteert 
opzetten om te kunnen overleven. Obers in een duur restaurant pareren vernederingen met 

een brede glimlach, als circusclowns vermaken ze het publiek. Handwerklieden maken 
hoogwaardigheidsbekleders achter hun rug om belachelijk, terwijl ze hen op het ‘podium’ 

met alle egards behandelen. En arme jongeren voeren voor automobilisten die wachten bij 
het rode stoplicht allerlei acrobatische kunstjes op. Niels Bakker

El Olvido

Een zweem van   onechtheid



Fin

De  verschijning van een dvd-box met het minst 
controversiële deel van het oeuvre van Joris 
Ivens (Nijmegen, 1898 – Parijs, 1989) is een 
prachtige aanleiding om de necrofiele  
gravenrubriek te heropenen.

In vergelijking met de schilderachtige romantiek van 
Parijse dodenakkers als Père-Lachaise en Montmartre 
is Cimétière Montparnasse een strakke, geometrisch 
ontworpen begraafplaats. Ivens werd hier begraven tus-
sen filmmakers als Jacques Demy, Serge Gainsbourg, 
Marguerite Duras, Robert Enrico, Claude Sautet en 
Frédéric Rossif, terwijl ook de legendarische directeur 
van de Cinemathèque Française, Henri Langlois, er zijn 
laatste rustplaats vond. Het graf van Langlois is een op 
schaal nagemaakt en prachtig met filmfoto’s versierd 
Palais de Chaillot (het Parijse Filmmuseum in Langlois’ 
tijd) en vaut le voyage op zich al – om een term uit de 
Michelin-gids aan te halen.
Ivens’ graf is aanmerkelijk ingetogener en bevat alleen 
zijn naam en jaartallen in eenvoudig maar fraai zwart 
marmer. Op een koude ochtend van tweede kerstdag 
2006 was het geen fijne plek om te zijn. Er waren geen 
aanwijzingen dat er recentelijk iemand was geweest: er 
lagen geen verse bloemen, slechts een enigszins ver-
schoten plant wees op eerdere aanwezigheid.
Dat was wel anders tijdens zijn begrafenis op 6 juli 1989. 
Zijn teraardebestelling middenin de zomer van 1989 
was een levendige en warme ontmoeting tussen vrien-
den en collega’s uit de Nederlandse en internationale 
(maar voornamelijk Franse) filmwereld. Op de foto’s die 
een aanwezige van de plechtigheid maakte zijn inmid-
dels ook al overleden filmmakers als Johan van der 
Keuken en Henri Storck en Filmmuseum-directeur Jan 
de Vaal en nog springlevende cineasten als Constantin 
Costa-Gavras, Jean Rouch en natuurlijk Ivens’ laatste 
echtgenote Marceline Loridan in geanimeerd gesprek 
te zien. Volgens Ivens-biograaf Hans Schoots in zijn 
boek Gevaarlijk Leven waren er zo’n duizend mensen 
aanwezig en was er ook een delegatie van de Chinese 
regering, die een maand tevoren op het Plein van de 
Hemelse Vrede de studentenopstand had neergeslagen, 
een feit dat de vroeger zo sinofiele Ivens nog in zijn laat-
ste levensmaand had veroordeeld. ‘In een klamme hitte, 
met onweer in de lucht, werden in stilte de bloemen op 
het graf gelegd.’

Tekst en beeld: Egbert Barten

De rustplaats van  
de Vliegende Hollander
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DISTRIBUTIE IN NEDERLAND, DEEL 6

Wallie Pollé, directeur van Cinéart Nederland, 
heeft de distributiewereld zien veranderen 
sinds hij in 1974 als assistent-distributeur 
begon bij The Movies, het Amsterdamse film-
theater annex distributiekantoor. De grootste 
verandering sinds 1974 is de snelheid waarmee 
distributeurs titels aankopen, of het nu is voor 
een uitbreng in filmtheaters, op video of op 
dvd. ‘Ik heb nog meegemaakt dat je een film 
moest zien, voordat je hem aankocht.’ Pollé 
verlangt wel eens terug naar de acquisitie 
van vroeger. ‘In Cannes keek je samen met je 
concurrenten naar een nieuwe titel. Behalve 
het doek, hield je ook de mededingers links 
en rechts van je in de gaten. Als je er eentje de 
zaal uit zag sluipen, wist je dat het tijd was voor 
een sprintje naar de sales-maatschappij.’ Hoe 
anders is dat nu. Anno 2008 kopen distribu-
teurs 95 procent van hun films ruim voordat de 
eerste opnames gemaakt worden. ‘Ik baseer 
mijn aankopen op de productiegegevens: wie is 
de cameraman, wat heeft de producent eerder 
gemaakt? Heeft die topacteur zijn handteke-
ning al gezet? Welke versie van het script lees 
ik?’ Acquisitie blijft een grote gok. ‘Caos calmo 
[Antonio Luigi Grimaldi, 2008], bijvoorbeeld. 
Ik had het boek van Sandro Veronesi gelezen, 
prachtig. Toen we hoorden dat het boek ver-
filmd zou worden, heb ik meteen de distribu-
tierechten gekocht. Zonder dat er een letter op 
papier stond, zonder dat er een naam van de 
crew bekend was. Gelukkig was mijn voorge-
voel juist, de film trekt veel bezoekers.’

SCHURKEN  De strijd tussen distribu-
teurs ging altijd al hard tegen hard en daarbij 
waren van oudsher ook minder legale tactie-
ken geoorloofd. Er is volgens Pollé wel een 
verschil. ‘Vroeger was het de passie voor film, 
tegenwoordig zijn het vooral harde euro’s die 
de filmbonzen tot ‘boevenstreken’ aanzetten.’
Pollé denkt met weemoed terug aan zijn tijd bij 
The Movies, van 1974 tot 1989. ‘Elk jaar was het 
weer knokken tussen The Movies, Concorde 
Film International en EEG-Film: wie krijgt de 
nieuwe Fassbinder? Het was een spel waar we 
allemaal plezier in hadden.’
De Bioscoopbond bepaalde in die jaren 
welk theater welke films mocht vertonen en 
deelde hoge boetes uit voor overtredingen. De 
razendsnelle opkomst van 16mm-film gaf de 

Bioscoopbond echter het nakijken. Veel kunst-
zinnige films en maatschappelijk betrokken 
documentaires kwamen alleen uit op 16mm en 
ook van 35mm-films bestonden er meerdere 
16mm-kopieën. De 16mm’s werden – vaak 
illegaal – buiten de filmtheaters vertoond. 
‘We draaiden een miljoenenomzet, alleen met 
16mm. Films – van Fassbinder tot The Marx 
Brothers – trokken volle zalen buiten het offici-
ele circuit om: in kleine filmtheaters, buurthui-
zen, scholen en academies. Volgens de regels 
van de Bioscoopbond was het volstrekt illegaal 
wat we deden.’

RADERTJE  Toen Pieter Goedings The 
Movies in 1989 verkocht aan Matthijs van 
Heijningen en Roeland Kerbosch, stapte Pollé 
over naar Meteor Film. Daar bracht hij titels 
uit als The Cook, The Thief, His Wife and her 
Lover (Peter Greenaway, 1989) en Dances With 
Wolves (Kevin Costner, 1990). Die laatste film 
maakte Meteor in één klap groot. Het duurde 
niet lang eer PolyGram, dochter van elektroni-
caconcern Philips, Meteor opkocht om onder 
dat label art-films uit te brengen. Pollé: ‘Onze 
Engelse titels liepen waanzinnig goed. Four 
Weddings and a Funeral [Mike Newell, 1994], 
Fargo [Joel en Ethan Coen, 1996], Trainspotting 
[Danny Boyle, 1996]. Daarna zette PolyGram 
haar kaarten op de Verenigde Staten, en dat 
ging mis. ‘Er is veel geld over de balk gesme-
ten.’
In 1997 doekte PolyGram haar tak voor de 
kunstzinnige film op. De naam Meteor ver-
dween daarmee van het toneel. Pollé, die 

de bezuiniging had zien aankomen, werkte 
toen alweer een jaar bij Cinemien. Hij was de 
tweede mannelijke collega in dienst van het 
oude feministische bolwerk. Na PolyGram was 
Cinemien een verademing: Wallie Pollé mocht 
weer zijn eigen keuzes maken, zijn distribu-
teursinstinct de vrije loop laten. ‘Ik was geen 
radertje meer in de Philips-machinerie. Het 
was het handwerk van weleer. De eerste Hal 
Hartleys, maar ook Jane Campion, Michael 
Haneke, François Ozon en bijvoorbeeld Festen 
[Thomas Vinterberg, 1998]. Prachtige films.’
Cinemien zette haar films traditiegetrouw 
uit bij de filmtheaters, zelden bij de grotere 
bioscopen. Met de komst van Pollé veranderde 
dat. Hij beperkte zich niet alleen tot Rialto, 
’t Hoogt en Desmet, maar belde ook met de 
programmeur van Tuschinksi, Jac. Goderie. 
‘Voor mij was het niet meer dan logisch dat we 
ook naar grotere zalen keken. Ik had immers 
nog meegemaakt dat Die Ehe der Maria Braun 
[Rainer Werner Fassbinder, 1979] in Tuschinksi 
1 uitkwam.’ Goderie stond open voor de films 
van Cinemien. ‘Hij is een filmliefhebber en wist 
altijd wat te goochelen met cijfers. Na een kas-
kraker kon Tuschinksi zich best een titel van 
Cinemien permitteren.’

HEBZUCHT  Na vijf jaar Cinemien was 
het tijd voor een nieuwe stap. Dat werd A-Film, 
het geesteskind van San Fu Maltha. Bij A-Film 
adviseerde Pollé onder meer over de acquisitie 
van films, maar met de uiteindelijke aankopen 
was hij het vaak niet eens. ‘A-Film kocht te veel 
en te duur. Tien keer schieten, twee keer raak, 
dat was simpel gezegd de visie van Maltha op 
distributie. Dan kan het succes met de Lord of 
the Rings-trilogie [Peter Jackson, 2001-2003] 
nog zo groot zijn, het gaat een keer mis. Maltha 
is tegen zijn hebzucht aangelopen.’ Pollé zegt 
erachteraan dat hij hebzucht niet alleen nega-
tief bedoelt. ‘Maltha’s hebzucht is meer een 
verzameldrift van talent. Het is zijn enthousi-
asme en liefde voor de film. Zolang het om de 
liefde voor film gaat, kan ik met de grootste 
schurken door één deur. Maar als geld, macht 
en glamour de drijfveren zijn, haak ik af.’
Wallie Pollé ijverde voor een eigen label bin-
nen A-Film, voor de kleinere arthousefilm. Dat 
werd 1 More Film. ‘Ik heb een bijzondere pas-
sie voor Nederlandse films en die liefde kon ik 

naar hartelust botvieren in 1 More Film.’ Pollé 
noemt Untertage (2003) van Jiska Rickels, Diep 
(2005) van Simone van Dusseldorp, Paradise 
Now (2005) van Hany Abu-Assad en Guernsey 
(2005) van Nanouk Leopold. Maar het duurde 
niet lang of A-Film zette een rem op 1 More 
Film. ‘Gaandeweg trokken Maltha en Herme-
ling steeds meer stekkertjes uit 1 More Film. Ik 
kreeg minder bevoegdheden en op een gege-
ven moment was het Schluss.’
Pollé’s volgende stap binnen A-Film was het 
scouten van films. Zette Hermeling en Maltha 

hem daarmee op een zijspoor? Nee, zegt Pollé. 
Hij vond het een waardevolle ervaring. ‘Ster-
ker nog, ik vind dat elke serieuze distributeur 
meerdere mensen moet vrij maken, puur om 
te scouten. Dat is nodig in een tijd waarin we 
films aankopen voordat er ook maar een letter 
van het script op papier staat.’

ZO MOOI  Vanaf januari 2008 begon Pollé 
met de opzet van Cinéart Nederland, een vesti-
ging van de Franstalige Belgische distributeur 
Cinéart/Cinélibre, die reeds vijfendertig jaar 
actief is in distributie van met name art-films. 
Hij heeft nu de vrijheid van acquisitie die hij 
altijd wenste. Hij beslist mee welke films er in 
Nederland uitkomen en heeft ook een stem 
in de titels die in België en Luxemburg gaan 
draaien. De eerste titels die Pollé mede voor 
Cinéart heeft verworven waren La graine et 
le mulet (Abdel Kechiche, 2007), Caos calmo 
(Antonio Luigi Grimaldi, 2008), Waltz With 
Bashir (Ari Folman, 2008) en Entre les murs 
(Laurent Cantet, 2008).
In februari 2009 komt de nieuwe film van 
Danny Boyle uit: Slumdog Millionaire (2008). 
De film werd op basis van het script door Ciné-
art gekocht. Pas een jaar later, op het filmfes-
tival van Toronto, kon hij de nieuwe aanwinst 
zien. ‘Ik heb op mijn stoel zitten springen, zo 
mooi als die film is! Allesbehalve een miskoop.’
De distributiemaatschappijen spruiten wel-
iswaar als paddenstoelen uit de grond, maar 
Cinéart heeft weinig concurrentie in de liefde 
voor cinema. Bij Cinéart voelt Pollé weer die-
zelfde passie als in het begin van zijn loopbaan. 
‘Cineárt is puur film. Alle winst wordt in films 
gestopt, niet in aandelen. We noemen onze 
filmmakers vrienden, zij noemen ons vrienden. 
We delen onze kijk op kunst, film en het leven.’ 
Pollé gelooft in film als kunstvorm, die als 
het even kan op het grote doek gezien moet 
worden, samen met anderen. Als Pollé een 
nieuwe titel heeft, belt hij met de filmtheaters 
en filmfestivals om ze warm te maken voor zijn 
titel. ‘Als een programmeur ‘nee’ zegt, dan ga 
ik niet rommelen met percentages. Ook laat 
ik de film niet wegzetten in een onbeduidend 
zijprogramma van een festival. Als het ‘kleine’ 
Nederlands Film Festival lyrisch is over Bloody 
Mondays & Strawberry Pies van Coco Schrij-
ber, gun ik hen de première. Dan ga ik niet 

smeken om een plek in de competitie van het 
‘grote’ IDFA of IFFR. Het is met heel het hart, 
of niet.’ Cinéart heeft geen vaste afspraken 
met filmhuizen, ze bouwen op een goede rela-
tie waarin distributeur en theater elkaar suc-
cesjes gunnen. ‘Als ik een goede titel heb, ga ik 
niet bij een ander filmhuis shoppen. Andersom 
zeggen zij af en toe ‘ja’ tegen een titel die min-
der bezoekers zal trekken.’

SCHANDALIG  Cinéart brengt ongeveer 
twee films per maand uit, soms drie. ‘Niet 
meer. Dan verzadig je de markt. Dat is waar 
A-Film op stukgelopen is: die brachten twee 
films per week uit.’ Bij het plaatsen van films 
houdt Pollé steeds minder rekening met het 
seizoen. ‘Als distributeur voel ik me vaak een 
zorgzame vader. Maar wel één die gelooft in 
de zelfstandigheid van zijn films. Ik vertrouw 
erop dat mensen een titel willen zien. Ook in 
de zomer, ook als er voetbal op televisie is. De 
enige periode dat ik terughoudend ben met 
Nederlandse films, is de herfst. In de rook 
van het Nederlands Film Festival komt de een 
na de andere film van eigen bodem uit. Dat is 
werkelijk gekkenwerk. De films buitelen over 
elkaar heen; The Last Days of Shishmaref [Jan 
Louter], El olvido [Heddy Honigmann], Het 
echte leven [Robert-Jan Westdijk], Calimucho 
[Eugenie Jansen], Vox Populi [Eddy Terstall], 
Het zusje van Katia [Mijke de Jong]. Het is echt 
schandalig van de distributeurs. Waar zijn ze 
mee bezig? Denken ze nou echt dat er publiek 
is voor elke week een nieuwe Nederlandse 
productie? Het is een belediging voor het 
publiek en de maker. Hoewel, belediging voor 
de maker? Die zou een veel grotere stem moe-
ten opeisen in de distributie.’
Pollé noemt de Nederlandse regisseurs onver-
schillig. Hij begrijpt niet waarom ze toestaan 
dat ‘hun kindje’ gelijktijdig met drie andere 
Nederlandse films de bioscopen in gaat. ‘Zo 
helpen ze willens en wetens cinema om zeep. 
Plus de bereidheid van de overheid om in 
art-film te investeren. De distributeurs, de 
producenten, de makers, ze weten dat ze hun 
werk voor de wolven werpen. Ze zouden meer 
moeten samenwerken. Samen zorgen dat de 
film gemaakt en gezien wordt.’  `n

Met medewerking van André Waardenburg

Als distributeur Wallie Pollé 
achter een film staat, dan ook 

vierkant. Als het IDFA ‘mis-
schien’ zegt tegen een titel, 

dan antwoordt hij ‘nee’. Dan 
gunt hij de première aan een 

festival, dat wel in zijn film 
gelooft. ‘Het is met heel het 

hart, of niet.’
Femke Sleegers

‘IK VOEL ME VAAK EEN ZORGZAME VADER’
WAT BRENGT CINÉART   UIT EN WAAROM?

AANTAL WERKNEMERS: 4 fulltime voor de 
theatrale releases en 1 twee dagen per 
week voor televisieverkoop en nieuwe 
media, plus iemand 1 dag in de week voor 
de boekhouding.
UITGEBRACHTE TITELS IN 2008: Le ballon 
rouge (Albert Lamorisse, 1956) en Crin 
blanc (Albert Lamorisse, 1953), La graine 
et le mulet (Abdel Kechiche), Paris (Cédric 
Klapisch), Funny Games U.S. (Michael 
Haneke), XXY (Lucía Puenzo), In memoria 
di me (Saverio Costanzo), Dialogue avec 
mon jardinier (Jean Becker), Lemon Tree 
(Eran Riklis), Julia (Erick Zonca), Caos 
calmo (Antonio Luigi Grimaldi), Where in 
the World is Osama Bin Laden? (Morgan 
Spurlock), Café de los maestros (Miguel 
Kohan), Le silence de Lorna (Jean-Pierre 
en Luc Dardenne), Waltz With Bashir (Ari 
Folman), Entre les murs (Laurent Cantet) 
en in december 2008 nog Vicky Cristina 
Barcelona (Woody Allen) en Les bureaux 
de dieu (Claire Simon).
DVD-RELEASES: onder meer Persepolis 
(Vincent Paronnaud en Marjane Satrapi), 
Auf der anderen Seite (Fatih Akin) en de 
genoemde theatrale releases tot en met 
Lemon Tree.
MARKTAANDEEL VAN APRIL 2008 TOT  
EIND OKTOBER: rond 1 procent.
BEST BEZOCHTE FILM: Caos calmo met 
ongeveer 42 duizend bezoekers.
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Mijn moeder vertelde laatst over een dorp in 
Overijssel waar ze tijdens een vakantie tot diep in 
de nacht in de kroeg had gezeten met de plaatse-
lijke dronkenlappen. Het was geweldig, zei ze, en 
‘helemaal niet Straw Dogs’. Ik knikte, want ik wist 
precies waar ze het over had. Na het zien van Sam 
Peckinpahs omstreden film uit 1971 had mij altijd 
een vreemd gevoel bekropen als ik met de auto 
langs uitgestrekte weilanden stoof en in de verte 
een piepklein kerktorentje tussen een vijftigtal 
daken uit zag steken. Straw Dogs heeft voor altijd 
de claustrofobie van een dorpsgemeenschap in 
mijn geest gebrand.

Treiteren
In de film betrekken intellectueel David en zijn 
vrouw Amy een verwaarloosd landhuis in de Engel-
se provincie. Er wordt een groepje dorpsjongens 
aangetrokken om het huis op te knappen, maar die 
houden zich liever bezig met het treiteren van David 
en het flirten met Amy. Verveelde Amy speelt het 
spelletje maar al te graag mee. Terwijl David zijn 
dagen vult met de wiskundige berekeningen op zijn 
schoolbord, loopt Amy heel per ongeluk met ontblo-
te borsten langs de dakbedekkende mannen. Haar 
gevaarlijke spel leidt tot de meest controversiële 
scène uit de film: de verkrachting van Amy. De film 
zou deze gruweldaad romantiseren, beweerden 
feministen destijds. Amy zegt namelijk nee, maar ze 
bedoelt ja.
Ook Straw Dogs zelf is tweeslachtig. De sympathie 
die de film opwekt voor hoofdpersoon David en 
zijn pacifistische ideeën worden in het slot volledig 
tenietgedaan. Een intens staaltje ultra violence 
(zoals ook te zien was in het in Stanley Kubricks 
datzelfde jaar uitgebrachte A Clockwork Orange) 
spreekt zich juist voor geweld uit en neigt zelfs naar 
de verheerlijking ervan. Eén dorpeling komt met 
zijn hoofd in een berenval te zitten, een ander schiet 
zichzelf in zijn voet en een derde zet zijn voet in 
Davids rug. Je hoort de botten bijna kraken. 

Ontlading
Het machtsspel dat centraal staat in Joseph Losey’s 
The Servant (1963) wordt gespeeld door een butler 
en zijn baas. De machtsverhouding tussen de twee 
lijkt eenvoudig te duiden: de jonge aristocraat Tony 
vertelt butler Barrett wat hij moet doen. Al in de 

eerste scène wordt echter duidelijk dat Barrett de 
touwtjes in handen heeft, als hij letterlijk neerkijkt 
op de slapende, en dus kwetsbare, Tony. En Barrett 
heeft nog een troef in handen: zijn zus. Seks werkt 
wel vaker als katalysator, en dat geldt hier ook.
Sam Peckinpah bouwde zijn Straw Dogs in drie 
delen op. In het eerste, voor moderne begrippen 
uiterst trage deel wordt de spanning voorzichtig 
opgebouwd. In het tweede deel wordt een psycholo-
gisch kookpunt bereikt, prachtig verbeeld door mid-
del van een scherpe montage. (Op het hoogtepunt 
worden drie scènes door elkaar heen gesneden.) En 
dan is er nog het uitermate gewelddadige slot, dat 
voor de uiteindelijke ontlading zorgt.
The Servant gaat op eenzelfde wijze van start als 
Straw Dogs. De personages worden geïntrodu-
ceerd, hun verhoudingen worden geschetst maar 
geen enkele emotie wordt werkelijk uitgesproken. 
Waar het eerste deel van Straw Dogs uitermate 
saai is, houden de eerste scènes van The Servant 
je op het puntje van je stoel. Maar halverwege de 
film is het spel gespeeld en heeft de butler gewon-
nen. Straw Dogs heeft daarentegen nog nooit van 
winnaars gehoord. Het machtsspel dat in die film 
gespeeld wordt, eindigt niet bij de aftiteling. Dat 
spel zal David nog eeuwig spelen.
Het politiek incorrecte Straw Dogs heeft minpunten 
te over – de dubieuze moraal, de verheerlijking van 
geweld, het trage begin en de overkill uit het slot. 
Toch is Straw Dogs de film waar je over napraat ter-
wijl in The Servant alles al is gezegd. 

The Servant en Straw Dogs
Dubieuze 
machtsverhoudingen

Parallellen

Basje Boer ziet het verband tussen films 
die niets met elkaar te maken hebben
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The Servant Verenigd Koninkrijk 1963 regie Joseph Losey distributie 
Optimum Home Entertainment (import)
Straw Dogs Verenigd Koninkrijk/Verenigde Staten 1971 regie Sam 
Peckinpah distributie Fremantle Home Entertainment (import)
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e geschiedenis van de Rote Armee Fraktion 
(RAF) heeft veel weg van een filmscript. Uit 
woede en romantiek naar de grote daad kie-
zen de leden van de terroristische groepering 
in 1970 voor het geweld. Dat zou het laatste 
middel zijn om de West-Duitse samenleving 
wakker te schudden uit haar kapitalistische 
droom waar de mechanismen van de verzwe-
gen fascistische geschiedenis nog steeds in 
doorwerkten.

Provocatie
In de jaren die volgen laten ze een spoor van 
ontvoeringen, overvallen en moorden achter. 
Bewust van de berichtgeving in de media 
gaat dat gepaard met een hoop spektakel en 
provocatie. Ondertussen spelen zich binnen 

de groep, die overigens uit evenveel mannen 
als vrouwen bestaat, in de hectiek van het 
leven als stadsguerrillero allerlei ruzies en 
liefdesaffaires af. Een waas van sigaretten-
rook en belezenheid omgeeft de groep, ook al 
was geen van de leden afkomstig uit de stu-
dentenbeweging en moet de keuze voor het 
terrorisme worden begrepen als een keuze 
tegen het denken. 
Dat geromantiseerde beeld blijft ook hangen 
na het zien van Der Baader Meinhof Komplex 
(2008), de Duitse inzending voor de Oscar 
voor beste buitenlandse film. De speelfilm 

van Uli Edel baseert zich letterlijk op de his-
torische karakters en gebeurtenissen. In twee 
en een half uur wordt de complete geschie-
denis van de beweging geschetst; van de eer-
ste feestjes, waar met een glaasje witte wijn 
in de hand wat kritische woorden vallen, tot 
de ochtend waarop ze dood in hun cel wor-
den gevonden. Hoewel het acteerwerk uitste-
kend en de enscenering een historische film 
waardig is, blijft het een gedistantieerd over-
zicht dat springt van moment naar moment, 
zonder een enkel moment de verhitte sfeer 
van die dagen te kunnen grijpen. Geweld en 
onderlinge confrontaties bepalen nu de span-
ning van de film, maar dat is te weinig om de 
kijker werkelijk te betrekken bij het verhaal. 
Zelfmoord

De film eindigt bij de gebeurtenissen in de 
herfst van 1977. Tegen die tijd zijn de drie 
overgebleven kernleden (twee pleegden 
reeds zelfmoord) veroordeeld tot een levens-
lange gevangenisstraf. Om de regering te 
dwingen tot vrijlating wordt Hanns Martin 
Schleyer, een voormalig SS-officier die zich 
na de oorlog opwerkte tot vertegenwoordiger 
van een werkgeversbond, door een nieuwe 
lichting RAF-leden gegijzeld. Met de kaping 
van een vliegtuig zetten ze de eis kracht bij. 
Binnen het tijdsbestek van een dag wordt 
het vliegtuig door een speciale eenheid over-
meesterd, waarna de drie RAF-leden zelf-
moord plegen en Schleyer door de gijzelne-
mers wordt omgebracht.
Het is onmiddellijk duidelijk dat daarmee een 
tijdperk van protest ten einde is gekomen. De 
volgende dag komen Rainer Werner Fassbin-
der, Alexander Kluge en Volker Schlöndorff – 
drie representanten van de Neue Deutsche 
Welle – bij elkaar om plannen te maken voor 
een film die een half jaar later in de bioscoop 
zal verschijnen onder de titel Deutschland im 
Herbst. Het eindresultaat is getekend door de 
haast om de vliedende tijdsgeest nog te van-
gen. Het is een ietwat rommelige collage van 
korte films, interviews en schetsen, zowel fic-
tief als non-fictief, van verschillende jonge 
regisseurs die allemaal op een kritische 
manier de Duitse geschiedenis verbeelden. 
Zo spreekt Fassbinder voor de camera met 
zijn moeder over de recente gebeurtenissen. 
Ze zegt dat ze bang is voor discussies en 
heeft liever dat de mensen zwijgen, ‘zoals in 
de nazi-tijd’. Ook wordt er in een fictieve 
sketch een verfilming van Antigone, naar een 
script van Heinrich Böll, door de leiding van 
een televisiezender verboden, omdat de 
Griekse mythe over het ‘anarchistische wijf’ 
te actueel zou zijn. En Rost Mahler, een 
advocaat die vanaf het begin betrokken was 
bij de RAF, wordt in de gevangenis opge-
zocht. Hij spreekt over een crisis van links. 
Een opstand tegen de macht zou immers 
onherroepelijk moeten eindigen in onder-
drukking en terreur, zoals de Duitse herfst op 
pijnlijke wijze zichtbaar heeft gemaakt. 
Samen spannen de bijdragen een web dat 
moet worden begrepen als een poging om de 
dingen in hun samenhang te bekijken. 

Meeloper
‘Het medium film is een ongeschikt middel. 
Er zal alleen iets veranderen als de onder-
drukten zelf handelen’, schrijft Ulrike Mein-
hof in 1970, nadat ze haar medewerking aan 
een televisiefilm over een opstand in een 
weeshuis heeft gestaakt. De Duitse columnis-
te is gedesillusioneerd door het effect van de 
theorie op het bewustzijn van de naoorlogse 
samenleving. Alleen een politieke actie kan 
nog iets bewerkstelligen, zo meent ze en 
sluit zich vervolgens aan bij de RAF. Iedereen 
die dat niet doet is volgens de eenvoudige 

logica van de groepering een meeloper c.q. 
een nazi. 
Fassbinder reageert uiteraard laconiek. ‘Ich 
werfe keine Bomben. Ich mache Filme’ luidt 
het opschrift op de hoes van Die Dritte Gene-
ration (1979), een komedie in zes delen over 
een groep terroristen die gevangen zitten in 
het web van de kapitalistische maatschappij. 
De groep hangt voornamelijk rond in een 
gigantische woning en houdt zich bezig met 
elkaar en met wapens. Over politiek of idea-
len spreken ze niet, ook al tettert uit een 
televisie onophoudelijk het laatste nieuws. 
Nadat ze toevallig horen dat er iemand (de 
studentenleider Rudi Dutschke) is vermoord 
pakken ze resoluut hun wapens op en plegen 
enkele overvallen in een clownskostuum. 
Dat is precies waar de directeur van een com-
puterfirma op zit te wachten, want daardoor 
zullen de verkoopcijfers eindelijk stijgen. Om 
de terroristen te registreren moet de staat 
namelijk computers kopen. De concluderende 
analyse wordt door de politieagent uitgespro-
ken. Tijdens een bezoek aan de directeur ver-
telt hij over zijn droom waarin het kapitaal 
het terrorisme uitvindt om de bescherming 
van het kapitaal door de staat te verbeteren, 
waarna ze beiden in lachen uitbarsten. 
Fassbinder stelt deze hele geschiedenis voor 
als één groot belachelijk theaterstuk waarin 
iedereen netjes zijn rol vervult. Zijn cynisme 

doet echter geen recht aan de tragiek en de 
slachtoffers van de geschiedenis. Die Bleierne 
Zeit, de drukkende tijd, van Margarethe von 
Trotta neemt de zaak wel serieus en 
beschrijft op ingetogen wijze het dilemma 
waar de kritische generatie in verzeild is 
geraakt, waarvoor ze in 1981 Venetië de Gou-
den Leeuw kreeg. 
In de film wordt het verhaal verteld van twee 
domineesdochters die in de oorlogsjaren wor-
den geboren en zich in de politiek van de 
jaren zestig engageren. De jongste, in wie 
RAF-lid Gudrun Ensslin is te herkennen, laat 
man en kind achter om als terrorist aan de 
slag te gaan, de ander gaat schrijven voor 
een progressief feministisch blad. Later, als 
de terroriste in de gevangenis is beland, 
bloeit er tijdens de vele bezoeken weer een 
bijzondere band op die boven alle wederzijd-

se politieke en morele verwijten staat. De 
persoonlijke ellende waar de terroriste haar 
zus en de rest van haar omgeving in mee-
sleurt wordt ingetogen verteld, terwijl op de 
achtergrond de vraag aanwezig blijft welke 
weg de juiste was. Het is een fijnzinnig por-
tret waarin de spanning tussen de overwe-
ging en de daad zichtbaar wordt, zonder dat 
die in een afsluitende moraal wordt opgehe-
ven. Het is een monument voor de naasten-
liefde en tegen de verkettering.

Betrokkenheid
Bij de verfilming van een geschiedenis die in 
meer of mindere mate werkelijk is gebeurd 
moet altijd de vraag worden gesteld op welke 
manier dat kan worden belicht, zonder de 
feiten te vervalsen of de eigen compositie te 
verbloemen. Dat is de verantwoordelijkheid 
van een regisseur. Fassbinder koos voor de 
fictieve hyperbool. Von Trotta koos voor het 
ingetogen portret. De samenstellers van 
Deutschland im Herbst kozen voor een collage 
van verschillende stijlen en vormen. Dit zijn 
allemaal films die op eerlijke wijze stelling 
nemen en vandaaruit de RAF in zijn tijd 
belichten. Ze zijn te herkennen als hervertel-
ling, als interpretatie. Juist door deze betrok-
kenheid van de makers ontstaat er een 
afstand tot het onderwerp waarin de kijker 
zichzelf kan positioneren.  
In Der Baader Meinhof Komplex ontbreekt 
deze afstand. Het is een chronologische en 
complete opsomming van de belangrijkste 
gebeurtenissen, zogenaamd verteld vanuit 
een objectieve positie. Door het ontbreken 
van een expliciet engagement doet de film 
een beroep op een definitieve ietwat opge-
poetste versie van het verhaal. Dat werkt 
benauwend, want er blijft geen ruimte meer 
over voor een andere versie. Het is een 
bedrukkende film die niets heeft geleerd van 
de zelfbewuste Duitse filmgeschiedenis. n

Duitsland/Frankrijk/Tsjechië 2008 regie Uli Edel scenario  
Stefan Aust (boek), Uli Edel camera Rainer Klausmann  
montage Alexander Berner muziek Peter Hinderthür,  
Florian Tessloff art direction Bernd Lepel geluid Stefan Busch 
productie Bernd Eichinger, Mauel Cuotemoc Malle  
distributie A-Film duur 150’ met Martina Gedeck, Moritz 
Bleibtreu, Johanna Wokalek, Bruno Ganz, Simon Licht

Dit najaar komt Der Baader Meinhof Komplex uit, een verfilming van de geschiedenis van 
de Rote Armee Fraktion. In het verleden is het tragische verhaal rondom de terroristische 
groepering echter intelligenter en eerlijker verbeeld. Thijs Menting

Margarethe von Trotta 
neemt de zaak wel 
serieus en beschrijft 
op ingetogen wijze 
het dilemma waar de 
kritische generatie in 
verzeild is geraakt

 RAF 
verdient 
betrokkenheid 
en afstand

Der Baader Meinhof Komplex niet meer dan gedistantieerd overzicht

‘Ich werfe keine Bomben. 
Ich mache Filme.’

D
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    oals eerder werd opgemerkt in Skrien (zie 
nummer 5, november 2008) zit de Israëlische 
cinema internationaal in de lift. Een van de 
verklaringen voor die toegenomen interesse 
is de kritische blik die Israëlische filmmakers 
de laatste tijd werpen op de politieke situatie 
in eigen land.
Dat geldt ook voor Waltz With Bashir, een seri-
euze animatiefilm over een politiek heet 
hangijzer. Regisseur Ari Folman vertelt een 
autobiografisch verhaal met als hoofdpersoon 
‘regisseur Ari’, die in 1982 als soldaat in Liba-
non getuige was van het bloedbad dat christe-
lijke falangisten (een politieke stroming met 
eigen milities) aanrichtten in de Palestijnse 
vluchtelingenkampen Sabra en Shatila, onder 
toeziend oog van het Israëlische leger. De 
christenen verweten de Palestijnen de moord 
op hun charismatische leider Bashir Gernayel, 
die met hulp van Israël net president was 
geworden. De Israëlische troepen stonden 
onder leiding van minister van defensie Ariel 
Sharon, die ondanks een veroordeling voor 
nalatigheid in het voorkomen van het bloed-
bad, later premier van Israël zou worden.
Ari kan zich hier allemaal, tot zijn eigen ver-
bazing, niets van herinneren. Hij heeft 

slechts één vage herinnering: hij drijft ’s 
nachts naakt in het water aan het strand van 
Beiroet, met zijn wapen bij de hand en in 
gezelschap van enkele andere mannen, in 
het schijnsel van zwevende lichtkogels. Hij 
besluit een vriend op te zoeken die in die 
herinnering voorkomt. Het is het begin van 
een keten van ontmoetingen en flashbacks, 
waarbij Ari’s geheugen langzaam terugkomt 
en mogelijke redenen voor het wegdrukken 
van zijn verleden worden benoemd.

BLOWEN
Die eerste vriend die hij opzoekt, levert een 
van de zwakste scènes in de film op. Hij 
woont inmiddels in Nederland en is dus 
voortdurend aan het blowen, ook achter het 
stuur. Tegelijkertijd is aan zijn gedrag niet 
te merken dat hij stoned is. Het doet af aan 
de serieuze toon van de film.
Bovendien klopt er iets niet aan het uiterlijk 
van Nederland. De man woont in een boer-
derij, maar het landschap is net te golvend 
en de kleuren van de lucht, bomen en vel-
den ogen niet Hollands – ook niet op een 
uitvergrote of vereenvoudigde manier. Het 
roept wat wantrouwen op over het realisme 

van de Israëlische scènes, maar aan de ande-
re kant: dat is Folmans eigen land en dat zal 
hij beter kennen.
Want juist de kleuren maken in de rest van 
de film veel indruk. De verhalen die Ari’s 
gesprekspartners vertellen, worden direct in 
flashback vertoond. Vaak hebben die één 
overheersend kleurenpalet. Het gele licht 
van de lichtkogels in Ari’s eerste herinne-
ring. Het zanderige grauw van het Libanese 
landschap. Deze kleuren geven een emotio-
nele lading aan de beelden, zonder af te doen 
aan het realisme van de tekeningen.
Want vooral de landschappen, de straatbeel-
den en overzichtsscènes ogen zeer realis-
tisch. Sommige van de beelden lijken zelfs 
bewerkte echte filmbeelden – waarvan vol-
gens de makers geen sprake is.
Het realisme van de personages blijft daarbij 

achter. De talking heads van Ari’s gespreks-
partners zijn daarom niet het sterkste punt 
van de animatie. De gezichten zijn opge-
bouwd uit maar weinig lijnen en bewegen 
houterig. Het voornaamste effect van de ani-
matie (in tegenstelling tot gewone filmbeel-
den) lijkt bij deze scènes de grotere aandacht 
voor het gesproken woord, doordat het beeld 
is vereenvoudigd. De haperende animatie van 
de gezichten leidt daarbij helaas af.

KWIJL
Maar dat is een relatieve kritiek, omdat die 
gespreksscènes vooral over de inhoud gaan 
en de animatie bij de flashbacks en herinne-
ringen juist uitstekend werkt. De animatie is 
een combinatie van computeranimatie en 
handmatig werk. Alle figuren zijn ruimtelijk 
opgebouwd, ook de personages. Dat verklaart 
waarschijnlijk ook het gebrek aan souplesse 
in de gezichtsanimatie – die is in computera-
nimatie niet gemakkelijk te bereiken. Positief 
is dan weer, dat personen en achtergronden 
in dezelfde stijl zijn gehouden en dus een 
eenheid vormen. Dat geeft een realistischer 
effect dan ‘platte’ personages tegen een 
ruimtelijke achtergrond, zoals in veel artis-

Na Persepolis in 2007 maakte dit jaar opnieuw een animatiefilm grote indruk op het festival 

van Cannes. De Israëlische film Waltz With Bashir betekent de definitieve doorbraak van 

animatie als vertelvorm voor zware maatschappelijke en politieke onderwerpen. Het medium 

van de onbegrensde fantasie heeft de werkelijkheid ontdekt. Kees Driessen

ANIMATIE  DRAAGT  

    EINDELIJKSCHULD
WALTZ WITH BASHIR VAN ARI FOLMAN

tieke computeranimatie gebruikelijker is.
Ook in het camerawerk is realisme nage-
streefd. Het beeld is vaak beweeglijk (maar 
juist weer statisch bij de talking heads), de 
camera schudt bij ontploffingen en tweemaal 
zijn zelfs vlekken op de lens te zien – één 
keer van het kwijl van een wild blaffende 
hond.

WAAROM?
Vanuit het onderwerp gezien is de vraag: 
waarom animatie? Dat antwoord is relatief 
gemakkelijk te geven. Animatie biedt de vrij-
heid om omvangrijke historische gebeurte-
nissen (zoals de gevechtshandelingen, het 
vluchtelingenkamp of het verwoeste Beiroet) 
te recreëren, waarvoor anders een enorm 
budget nodig zou zijn. Bovendien kan aan 
die beelden een persoonlijke, emotionele laag 
worden toegevoegd.
De vraag vanuit het medium is eigenlijk inte-
ressanter: waarom maakt juist deze animatie-
film zo veel indruk? Los van de specifieke 
artistieke verdiensten van dit individuele 
werk moet het antwoord worden gezocht in 
het realisme van de film. Animatie was (en 
is) het domein van de fantasie. In animatie 
kan alles. Waarom zou je met pijn en moeite, 
beeldje voor beeldje, lijn voor lijn, iets schep-
pen dat je moeiteloos met een filmcamera op 
straat kan schieten? Door die nadruk op fan-
tasie worden animatiefilms – ook de ‘familie-
films’ van Disney en Pixar waarvan ook vol-
wassenen genieten – onschuldig.
Door animatie los te laten op heftige, serieu-
ze maatschappelijke en politieke onderwer-
pen, zoals nu Waltz With Bashir doet en eer-
der Persepolis deed, wordt alle kracht van de 
verbeelding die animatie eigen is, ten dienste 
gesteld aan de werkelijkheid. De binnenwe-
reld wordt losgelaten op de buitenwereld – 
waarbij de schok van het onverwachte, 
omdat dit nu eenmaal nieuw is, het effect 
ongetwijfeld versterkt. n

Persepolis, de meesterlijke 
animatieversie van regisseur Marjane Satrapi’s 
gelijknamige autobiografische stripverhaal, 
verscheen onlangs op dvd. Haar lossere tekenstijl en 
de keuze voor een jong meisje als hoofdpersoon (die 
gaandeweg gaat puberen en ouder en wijzer wordt) 
laat meer ruimte voor humor dan Waltz With Bashir. 
Die humor contrasteert dan weer sterk met de 
gruwelijke werkelijkheid van het Iran waarin Satrapi 
opgroeit, dat ze ontvlucht en waarnaar ze terugkeert.
Peur(s) du Noir (Blutch/Charles Burns/Marie 
Caillou/Pierre di Sciullo/Lorenzo Mattotti/Richard 
McGuire, 2007) is een omnibusfilm – dus eigenlijk een 
reeks korte films – over angst, geregisseerd door 
vooraanstaande striptekenaars. In Frankrijk, dat 
strips plechtig beschouwt als de huitième art, is de 
film waarderend besproken, maar de horrorachtige 
en fantastische inhoud staat de sprong naar een 
breder publiek in de weg. Voor de liefhebber is dit 
echter een bijzonder project met een paar fraaie 
uitschieters, waaronder die van Burns en Mattotti.
Sleeping Beauty (Clyde Geronimi, 1959) is een 
‘familiefilm’, maar Disney week ditmaal af van 
zijn ronde, rubberen figuurtjes en gebruikte een 
meer gestileerde, hoekige en tweedimensionale 
tekenstijl. Een meer ‘volwassen’ en decoratieve 
vormgeving, met name voor de achtergronden van 
het kasteel en het woud, die deels was geïnspireerd 
op middeleeuwse Europese en Perzische tapijten 
en boekillustraties. De dure film kwam echter in de 
bioscoop destijds niet uit de kosten.

Z

Waltz With Bashir Israël/Duitsland/
Frankrijk 2008 regie en scenario Ari Folman 
animatieregie Yoni Goodman montage Feller 
Nili geluid Aviv Aldema muziek Max Richter 
production design David Polonsky productie 
Ari Folman, Serge Lalou, Gerhard Meixner, 
Yael Nahlieli en Roman Paul distributie 
Cinéart duur 90’ stemmen Ron Ben-Yishai, 
Ronny Dayag, Ari Folman, Dror Harazi, 
Yehezkel Lazarov, Mickey Leon, Ori Sivan, 
Zahava Solomon

VOLWASSEN ANIMATIE OP DVD

DE KLEUREN GEVEN EEN 

EMOTIONELE LADING AAN DE 

BEELDEN, ZONDER AF TE DOEN 

AAN HET REALISME VAN DE 

TEKENINGEN
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Misschien is het alleen aan de allergrootste 
talenten voorbehouden om van hun debuut 
al een meesterwerk, zo niet hun magnum 
opus te maken. Orson Welles deed het op 26-
jarige leeftijd met Citizen Kane (1941). De in 
1921 in het Indiase Calcutta geboren Satyajit 
Ray deed het, toen hij in 1955 Pather Pancha-
li, het eerste deel van zijn Apu-trilogie, vol-
tooide. Dat ze geen eendagsvliegen waren, 
bewezen ze daarna ruimschoots. Beide film-
makers maakten tot hun dood in respectieve-
lijk 1985 en 1992 nog vele memorabele films. 
Maar Welles zou zijn eersteling niet meer 
overtreffen, net zoals Ray tot in lengte van 
dagen verbonden zal zijn aan zijn overweldi-
gende kroniek van het alledaagse leven van 
een arm Bengaals gezin.
Het Filmmuseum brengt Pather Panchali 
opnieuw uit en tijdens het Amsterdamse 
India Festival in november wordt de gehele 
Apu-trilogie vertoond, naast Pather Panchali 

ook het tweede deel Aparajito (1956) en het 
derde deel Apur Sansar (1959). Hoewel de tri-
logie ook op dvd verkrijgbaar is, zou iedereen 
die zich met film bezighoudt, het bestudeert 
of gewoon een liefhebber is, de gelegenheid 
moeten aangrijpen om dit driedelige mees-
terwerk in de bioscoop te zien. Het liefst ach-
ter elkaar, zodat je, net als bij Edgar Reitz’ 
Heimat (1984), meegesleurd kan worden in 
de maalstroom van een universele vertelling. 

Autodidact
Welbeschouwd is het wonderbaarlijk dat 
Pather Panchali voltooid is, want alle condi-
ties voor een grandioze mislukking waren 
aanwezig. Ray was weliswaar een fervent 
filmliefhebber (afkomstig uit een welvaren-
de, intellectuele en westers georiënteerde 
familie), maar ook een volledige autodidact, 
die met Pather Panchali zijn allereerste stap-
pen in de filmpraktijk zette. Ook de piepjon-
ge cameraman Subatra Mitra had nog geen 
kaas gegeten van bewegend beeld. Hij was 
fotograaf, dat wel, maar een tracking-shot 
maken of inzoomen tot close-up had hij 
waarschijnlijk nog nooit gedaan. Van alle 
acteurs hadden er slechts twee professionele 
ervaring, wat overigens geen probleem was 
omdat Ray, in navolging van het Italiaanse 
neorealisme, juist met amateurs wilde wer-
ken. Bijzonder problematisch was wel het 
ontbreken van een producent die het scha-
mele budget aangevuld kon krijgen. Uitein-
delijk, maar wel pas een paar jaar later, zou 
de West-Bengaalse overheid financiële uit-
komst bieden.
De rest is geschiedenis. De Apu-trilogie staat 
onverminderd op professionele lijstjes met 
beste films aller tijden. Ray is dan de grote 
exoot in het rijtje, naast Akira Kurosawa en 
Yasujiro Ozu, maar die zijn niet afkomstig uit 
een derdewereldland. Ray’s exotisme is ech-
ter relatief. In vele opzichten spreekt zijn tri-
logie een taal die de westerse filmkenner ver-
staat. Het tempo ligt vrij laag, de kadrering 
en enscenering verraden een hoog ontwik-
keld vormgevoel, de emoties zijn eerder ver-
stild en subtiel dan voorzien van de uitbundi-
ge Bollywood-pathetiek die het Indiase 
publiek op de stoelen krijgt, en het verhaal 
heeft een weinig urgente narratieve druk, 
omdat de plot vooral draait om de ontwikke-
ling van personages. Het is bijna onwerkelijk 
te zien hoe een prille filmmaker met zo veel 

souplesse en gevoel over zijn middelen heerst 
om als een meesterverteller het verhaal te 
laten meanderen langs het alledaagse leven 
en het geluk en verdriet dat daarvan onder-
deel uitmaakt.
Ray had een perfect gevoel voor verhoudin-
gen, het vermogen om heel subtiel te dose-
ren. Zo zijn z’n films van een opmerkelijke 
visuele schoonheid, zowel in wat hij regi-
streerde als in de manier waarop net op de 
goede momenten fraaie totaalshots afgewis-
seld worden met mooi gekadreerde close-ups 
of een dynamische opname van rennende 
kinderen. Zo veel esthetisch zelfbewustzijn 
loopt het gevaar te ontsporen in picturale 
leegheid, als het geen nader doel dient. Wat 
Ray ermee bereikte was het zichtbaar en voel-
baar maken van verbindingen. Verbindingen 
van de personages met hun directe omgeving, 
maar ook tussen de personages onderling. Hij 

stuurde zo aan op een enorme betrokkenheid 
van de kijker bij de filmische werkelijkheid. 
En ook daarin worden middelen aangewend 
in afgemeten doseringen. De muziek van de 
toen steeds bekender wordende sitarspeler 
Ravi Shankar, die als een extra stem een toon 
geeft aan het verhaal. De frictie tussen de 
personages, die het logische gevolg is van 
misère, ziekte en onvermogen, waar dan weer 
net voldoende mededogen tegenover staat. 
Het is moeilijk vast te stellen hoe waarheids-
getrouw Ray’s beeld is van het armoedige 
bestaan van een klein gezin in het rurale 
Bengalen. Aannemelijk is het echter wel. 

Hoogzwanger
In de kleine zes uren die de trilogie omvat, 
vertelt Ray het verhaal van het gezin waarin 
de kleine Apu wordt geboren en opgroeit. 
Het is een hard en karig bestaan. De man des 
huizes moet als dichter en priester enorme 
afstanden afleggen om inkomsten te genere-
ren. Zijn hoogzwangere vrouw probeert hun 
sprankelende dochter Durga ervan te weer-
houden de vruchten van de buurvrouw te 
stelen die door hun oude inwonende tante 
enthousiast in ontvangst worden genomen. 
Ieder personage heeft in deze constellatie 
zijn eigen plek: Durga zwerft overal en ner-

gens terwijl de moeder heerst over huis en 
haard. De oude kromme tante mummelt er 
tandeloos tussendoor, sluit verbondjes met 
Durga en maakt ruzie met de moeder, terwijl 
de vader steeds terugkomt of weggaat. En 
dan wordt Apu geboren. Over zijn babytijd is 
Ray kort, maar de manier waarop hij hem als 
kleine jongen aan ons introduceert is ver-
pletterend. Durga moet hem ’s ochtends wak-
ker maken om naar school te gaan. Hij ligt 
geheel onder een deken. Eerst krijgen we 
alleen een oog te zien. Dan trekt Durga de 
deken weg, Ray snijdt naar een close-up en 
toont het stralende gezicht van een prachtig, 
ontwapenend kind. Hier legt hij het funda-
ment van onze compassie. De kijker kan niet 
anders dan zich mee laten slepen in wat de 
opgroeiende Apu overkomt. Momenten van 
geluk zijn er, maar ook groot verdriet, want 
in ieder deel komt de dood als een sluipmoor-
denaar zijn slachtoffers opeisen.
Zo wordt het leven van Apu exemplarisch 
voor de cyclus van geboorte en dood, voor-
spoed en tegenslag, hechting en onthech-
ting. In alle fases die Apu doormaakt, als 
kind, als adolescent, als volwassen man, 
heeft het verlies van een dierbare een andere 
impact. De dood van zijn zus Durga (in het 
eerste deel) treft hem in het ontroostbare 
verdriet van zijn ouders. Vooral verbijsterd is 
hij als (in deel twee) zijn vader overlijdt en 
zijn eenzame moeder sterft voordat hij arri-
veert, wat illustratief is voor de afstand in 
hun relatie. In deel drie is Apu zelf de vol-
wassene. Het gaat hem niet voor de wind, 
daarmee zijn ploeterende vader resonerend, 
tot hij de beeldschone Aparna ontmoet met 
wie hij overhaast trouwt om haar eer te red-
den nadat haar beoogde echtgenoot knetter-
gek bleek te zijn. Hier ontwikkelt de film 
zich tot een lyrische liefdesgeschiedenis, 
aangrijpend gespeeld door de debuterende 
Soumittra Chatterjee en Sharmila Tagore, en 
door Ray met intieme close-ups in beeld 
gebracht. Het is een spel van weinig woor-
den, veel blikken over en weer en steelse 
aanrakingen. Het enorme geluk spat uiteen 
als Aparna sterft in het kraambed. Hun kind, 
Kajal, overleeft, maar Apu wil het niet eens 
zien. Hij vervalt in diepe rouw, ontrekt zich 
aan zijn vaderlijke verantwoordelijkheid en 
verdwijnt. De grote vraag die Ray opwerpt 
is of Apu ooit weer thuis zal komen en 
waar dat thuis precies zal zijn. n

Iets minder dan zes uur duurt de 
gehele Apu-trilogie, waarmee de Indiër 

Satyajit Ray in 1959 filmgeschiedenis 
schreef. In drie afzonderlijke delen 

toont hij het veelbewogen leven 
van een opgroeiende jongen in de 

Bengalen. Zoals in ieder mensenleven 
staat tegenover geluk onontkoombaar 

verlies. Meesterverteller Ray leidt onze 
blik met schoonheid en compassie.

Kim van der Werff

De Apu-trilogie van Satyajit Ray

Het Amsterdam India Festival vindt plaats van 
13 november t/m 14 december 2008 bij een groot 
aantal Amsterdamse culturele instellingen. Het 
Filmmuseum brengt Pather Panchali (1955) 
opnieuw uit en vertoont ook de twee andere 
delen van Satyajit Ray’s Apu-trilogie (Aparajito, 
1956; Apur Sansar/The World of Apu, 1959). 
Daarnaast presenteert het Filmmuseum een 
retrospectief van films waaraan sitarspeler Ravi 
Shankar meewerkte, en een programma van 
Bollywood-films, met producties waarin Neder-
landse locaties voorkomen en een tentoonstel-
ling van Bollywood-affiches.

Pather Panchali India 1955 regie en scenario 
Satyajit Ray, gebaseerd op de roman van Bibhuti 
Bannerji camera Subatra Mitra montage Dulal 
Dutta geluid Bhupen Gosh muziek Ravi Shankar 
productie De regering van Zuid-Bengalen distri-
butie Filmmuseum duur 112’ met Kanu Banerji, 
Karuna Banerji, Subir Banerji, Uma das Gupta, 
Chunibali Devie

Ray had een perfect gevoel 
voor verhoudingen

Een meesterwerk  van mededogen

Apur Sansar
Aparajito
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Op CinemaScope draaien in België, vanwege 
het landschap. Je moet er maar op komen. 
Samen met zijn director of photography 
Jean-Paul de Zaeytijd koos regisseur Bouli 
Lanners ook nog voor kleurrijk en mooi voor 
zijn roadmovie Eldorado – over een man en 
diens dief. Lanners doet het allemaal bewust 
omdat hij het zat is dat Wallonië altijd in 
vale kleuren wordt gefilmd. Toch is Eldorado 
nog soberder gedraaid dan hun eerste film 
samen, Ultranova (2005), die binnen de 
grauwheid van datzelfde België bij vlagen 
magistrale camerabewegingen liet zien met 
vooral veel opvallende kaders. Die nieuwste, 
die in Nederland in januari 2009 uitkomt, 
heeft dat allemaal niet. En dat past bij De 
Zaeytijd, die van het slag dienstbare camera-
man is: hij filmt wat gefilmd moet worden.

Noodlot
De Zaeytijd leek de soberte te hebben ingele-
verd bij het filmen van Voleurs de chevaux 
van Micha Wald (2007). Maar dat is absoluut 
niet zo, stelt hij geduldig, op een regenachti-
ge dag in een Brussels café aan De Grote 

Markt. In Walds film moesten de personages 
klein zijn in de natuur. Het verhaal van de 
twee keer twee broers, primitief levend 
ergens in het oosten van een negentiende-
eeuws Europa, is functioneel gefilmd. Vol-
gens De Zaeytijd gaat die film over het lot. 
Voor een cameraman die zegt slechts te doen 
wat zijn regisseur wil, geeft hij tijdens het 
interview soms behoorlijke duiding aan de 
verschillende verhalen van zijn films. Meer 
dan bijvoorbeeld Micha Wald deed of wilde 
doen. De Zaeytijd blijkt erg betrokken bij de 
films die hij maakt. Het lot in Voleurs de che-
vaux probeerde hij dichtbij te halen door het 
gebruik van bepaalde lenzen. ‘Daardoor is er 
geen ontsnappen aan. Je wordt er naar toe 
geleid, of je wilt of niet.’ Ze wilden er ook 
mee voorkomen dat de film te afstandelijk 
werd. Het is een soort tweede laag die het 
‘broers-verhaal’ overstijgt, vindt de d.o.p. 
‘In het eerste gedeelte, over de twee broers 
die Kozakken willen worden, kozen we vooral 
voor totaalshots. Ik had die scènes graag met 
een hogere crane gemaakt dan uiteindelijk 
het geval was. Het kon me niet hoog genoeg 
zijn.’ In een interview in Skrien in 2007 ver-
telde regisseur Wald dat hij close-ups agres-
sief vindt. De Zaeytijd is dat met hem eens 
maar hij vindt ze ook cinematografisch, meer 
dan bijvoorbeeld medium shots. Close-ups 
van handelingen maken films een beetje 
mysterieus. Wanneer De Zaeytijd ze draait, 
doet hij dat bij voorkeur om die reden. ‘En’, 
zegt hij, ‘er zitten meer close-ups in Voleurs 
dan Micha vertelde. Wanneer de kleine jon-
gen modder op zichzelf smeert heb ik dat vrij 
close geschoten. Ik moest dichtbij komen om 
te kunnen laten zien dat deze mensen net 
dieren zijn.’

Kleur
Voleurs is erg kleurrijk vergeleken met het 
vale Ultranova. Dat vindt De Zaeytijd ook. 
‘Bouli Lanners en ik wilden Ultranova eigen-
lijk in zwart-wit draaien, maar in het lab 
bleek de kwaliteit te slecht. We hebben nu op 
16mm scoop, kleur gedraaid. Ik denk niet dat 
de film compleet anders zou zijn geweest als 
hij niet in kleur was geweest. We hebben in 
de postproductie nog wel gekeken wat er 
gebeurde als we de film roder zouden maken. 
Maar daar werd hij te gladjes van. We hebben 
hem dus toch weer blauwer getint. Bij het fil-
men zelf hebben we nog een beetje met kleur 
gespeeld. Het jasje van het meisje Cathy in 
de film is bewust blauw bijvoorbeeld.’ Ver-
volgt: ‘Weet je, Bouli is bang van kleur. Daar-
om wilde hij in zwart-wit filmen. Maar 16mm 
scoop zwart-wit is gewoon niet goed genoeg.’
De Zaeytijd was niet bang voor kleur, maar 
vond de kadrering van Ulranova wel riskant. 
‘De keuzes daarvoor komen helemaal van 
Bouli. Hij wilde het zo. We hebben de scènes 
gefilmd zoals ze uiteindelijk ook in de film 
zijn gekomen, niet met verschillende kadre-
ringen geëxperimenteerd. Bouli wil in de 

montage geen keus hebben, dat risico neemt 
hij graag. Hij kiest op de set. Dat is vooral 
interessant voor de acteurs. Het is zeker niet 
saai om met Lanners te werken. Er is geen 
herhaling, het liefst draaien we in één take. 
Dat kan alleen maar als er veel voorbereiding 
is geweest.’ Omdat Lanners zelf acteur is, zo 
vertelt De Zaeytijd, weet hij hoe belangrijk 
dat is.

Vechtscènes
In tegenstelling tot de voorbereiding met 
Bouli Lanners waren die voor Voleurs de che-
vaux eigenlijk niet voldoende. En binnen de 
crew en de organisatie van Voleurs waren wat 
problemen, zegt De Zaeytijd zo discreet 
mogelijk. Ondanks de gebrekkige voorberei-
dingsmogelijkheden wilde Micha Wald een 
speciale coach voor de vechtscènes. Hij 
bekeek The Duellists (Ridley Scott, 1977) om 
te zien hoe het daar was gefilmd. Maar hij 
vertelde De Zaeytijd niet hoe hij het wilde 
doen. Die kon, eenmaal op de set, geen goede 
posities voor zijn camera vinden. In Voleurs 
draait acteur Adrien Jolivet om een Kozak 
heen. In The Duellists blijven de opponenten 

in een dergelijke scène tegenover elkaar 
staan. ‘De acteurs konden niet meer van 
positie veranderen, dat was te gevaarlijk. Zij 
vechten met wapens en hadden hun hele 
scène gechoreografeerd. Dus moest ik me 
aanpassen. De camera op de schouder dan 
maar. Daardoor kon ik niet zo snel met hun 
bewegingen meegaan. Soms moest ik blijven 
staan, heel soms kon ik een beetje met ze 
mee. Ik ben er niet zo tevreden over. Die scè-
nes hadden beter gekund als we er meer tijd 
voor hadden genomen.’
Voor de introductie van de slechterik in 
Voleurs, gespeeld door Grégoire Colin, werd 
ook een beroep gedaan op De Zaeytijds 
inventiveit. ‘We wilden hem op een enge 
manier introduceren. We hadden hem nog 
niet eerder gezien en toen hij op de set 
kwam was hij al gekleed voor zijn rol. We 
waren allemaal een beetje bang van hem, 
zo’n uitstraling heeft hij. Omdat Voleurs geen 
horrorfilm is, moest de typering van zijn per-
sonage op een andere manier dan via die 
genreconventies. Dat is die donkere scène 
geworden waar hij zomaar uit het niets, van-
uit de diepte lijkt te komen. Je ziet een jon-

gen een donkere trap opgaan en een kamer 
binnenlopen. De camera hapert, volgt niet 
helemaal. Hij wacht op Colin die als een roof-
dier observeert, wacht en toeslaat. ‘Het is 
enger’, vindt De Zaeytijd, ‘omdat je al in de 
ruimte bent geweest, even lijkt weg te gaan 
en dan ineens weer terug het donker ingaat, 
naar de slechterik. Daarom hebben we dus 
toch voor die lastigere manier gekozen, om 
alles in één lange, ingewikkelde take te fil-
men in plaats van korte shots te draaien. 
Vanwege die beweging is het een opvallende 
scène geworden. Het is de enige keer dat de 
camera duidelijk aanwezig is: ik gebruik de 
beweging niet om de personages te volgen 
maar om een sfeer voelbaar te maken. Voor 
de rest van de film wilden we dat niet, moest 
het discreet zijn. We wilden geen film maken 
waarin mijn werk zou opvallen.’

Stijl
Terug naar Ultranova. Daarin staat Dimitri 
centraal, een sukkelige jongen die zich van 
zijn suffe werk naar zijn suffe privéleven 
sleurt en ook nog verliefd wordt op Cathy, 
een licht getormenteerd meisje. De treurige 
oogopslag van de jongen met de hoge stem 
vormt een grappig en tegelijk ook tragisch 
contrast met die flat- en nieuwbouwwijken 
van Wallonië. ‘Daarin film ik bijna alles vanaf 
de schouder. Ik sta heel vaak stil, maar niet 
achter een statief. Bouli houdt van een 
levende camera. Als je goed kijkt, beweegt 
het soms ook een klein beetje. Voor de weid-
se shots heb ik een driepoot gebruikt. Bij de 
scène waarin Dimitri en Cathy bij de rivier 
zitten en hij haar een kadootje geeft, heb ik 
de camera ook op mijn schouder. Dat is niet 
goed geweest voor mijn rug. Maar toch, op de 
schouder staat me toe om vloeiend te filmen. 
Het maakt een film mooier, je zit niet zo 
vast.’ 
‘In Eldorado moest het wel anders. Dat is een 

Acteurs zijn belangrijker dan een cameraman. Hij werkt in dienst van. 
Het is maar techniek. ‘Ik hou niet van mooifilmerij. Mijn werk mag niet 

opvallen’, zegt Jean-Paul de Zaeytijd, director of photography van onder 
andere Bouli Lanners’ nieuwste film Eldorado. 

Gerlinda Heywegen

Cameraman Jean-Paul de Zaeytijd over 
zijn dienstbare manier van werken

   ‘Ik wil acteurs 
de ruimte geven’

Voleurs de chevaux

Voleurs de chevaux

Eldorado
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gevallenHet doek is

De Scala, Den Helder, ca. 1918
Wat is er toch aan de hand met bioscoopbenoemend Nederland? Utopolis, Mustsee, Euroskoop, JT. Moderne namen, 
maar met weinig elan. Dan maar een wedstrijd uitschrijven zoals enkele heropenende bioscopen doen. Wat is er 
mis met namen als Apollo, Lumière, Luxor, Palace Rex, Roxy, Royal, Tivoli, Thalia, of City of Rembrandt desnoods? 
Oubollig natuurlijk. Zo ook Scala. Nederland heeft er vijfentwintig gekend. De eerste opende in 1911 in Rotterdam 
– waarschijnlijk vernoemd naar het Teatro alla Scala in Milaan – de laatste sloot in Venlo in 2006.
De Scala op de ansicht hierboven opent als de ‘Eerste Heldersche Bioscoop’ in 1911, een grote bioscoop voor die 
tijd met zeshonderd stoelen. Slechts zeven jaar later wordt de bioscoop al verbouwd tot het fraaie witte Art Nouveau 
-gebouwtje links op de kaart. Een lange gang leidt tot de uiteindelijke zaal met balkon. Ondanks het fraaie exterieur 
sluit de Scala in 1930, inmiddels al niet meer de enige Helderse bioscoop.
Hoewel de Rialto-bioscoop door een bombardement in 1940 wordt verwoest, is een hoop van Den Helders 
historische architectuur vooral vernield door gemeentelijke vernieuwingszucht en een nijpend woningtekort. Zo 
wordt de Tivoli in de Molenstraat gesloopt. De prachtige tweede Tivoli (voorheen Witte Bioscoop) in de Koningsstraat, 
ook een Art Nouveau-gebouw, is deels gesloopt en gaat schuil onder een winkelpui. Op de plek van de Scala staan nu 
appartementenflats uit de jaren vijftig.
De Cinema Palace aan de Binnenhaven heeft het overleefd, maar is al tientallen jaren een garage. Ook de voormalige 
Tavenu aan de Spoorgracht staat er nog. De gebouwen waar Filmhuis Cinema7skoop en bioscoop Utopolis in zijn 
gevestigd zijn beide beschermde monumenten. Blijft er toch nog iets bewaard voor het Helderse nageslacht.

Roloff de Jeu

Deze serie is gebaseerd op ansichtkaarten met oude bioscopen uit de collectie van de auteur.
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roadmovie; ik kon gewoon niet alles vanaf de 
schouder filmen. De camera moest worden 
vastgemaakt voor de vele scènes in of rond-
om de auto. Maar ik ben niet bang voor fixed 
shots. Het past goed bij deze contemplatieve 
film. 35mm scoop is er het beste bij, vonden 
Bouli en ik allebei. En het is zonnig, er is veel 
kleur. Zelfs als het niet nodig was, hebben 
we de camera veel op de driepoot gelaten. Je 
doet het helemaal anders, of niet. Daardoor 
staat Eldorado in groot contrast met Ultrano-
va. Lanners wilde een ander soort film 
maken. Maar wel grappig met een traan, 
zoals in Ultranova. Ik vind dat dat gelukt is.’
De Zaeytijd lijkt voor een van de scènes aan 
het begin van Ultranova, waar de vier man-
nen samen in de auto zitten, geïnspireerd 
door Down by Law van Jim Jarmusch. ‘De rij-
der in die film is echt van invloed geweest, 
als de auto zo strak langs de huizen rijdt. In 
Ultranova gaat de aandacht in die scène naar 
de omgeving en dat moest ook. We wilden 
snel duidelijk maken dat deze film zich in 
België afspeelt, dat het winter is. Ik vind het 
mooi. De reflectie van de bomen in de auto-
ruiten geeft het iets vreemds mee. Het cre-
eert afstand tot de karakters, en dat klopt 
met de sfeer van de film.’
Later in de film loopt de schuchtere Dimitri 
eenzaam en alleen door een winkelcentrum. 
De meeste tijd toont De Zaeytijd alleen zijn 
benen. ‘Natuurlijk is dat bedoeld om zijn 
eenzaamheid te benadrukken. Maar het 

waren ook gevaarlijke scènes vanwege het 
formaat. Op scoop draaien met zo’n kadre-
ring kan heel veel leegte opleveren. En ik 
film alleen zijn benen!’ 

Inspiratie
‘Ik houd van het neorealisme en vooral van 
hun directors of photography. Tonino Delli 
Colli, die voor Pasolini filmde, vind ik erg 
goed. In die periode hebben ze een manier 
van filmen uitgevonden die ik erg creatief 
vind. Het is echt voor mij, niet kunstmatig 
en het staat dicht bij de documentairestijl. 
Artistiek maar met simpele middelen. Het 
gebruik van zwart-wit maakt de stijl grafisch. 
Er is niets dat je kan afleiden, zoals kleur kan 
doen. Net als close-ups. Het haalt je uit een 
film. Als ik naar een film ga en geëmotio-
neerd raak, vind ik dat prettig. Als dat zo is 
omdat ik ook de filmische kwaliteiten goed 
vind, heb ik de perfecte film te pakken. Dat 
is wat me in het neorealisme zo aanspreekt. 
Ik hou niet van mooifilmerij. Bouli ziet de 
schoonheid van de lelijke dingen. In extremo 
zie je dat in Ultranova. In de gebouwen, de 
straten. Het is een contradictie. Het is lelijk, 
maar als je het goed filmt, wordt het mooi.’
Behalve het neorealisme hebben documentai-
res ook invloed op zijn stijl. ‘Ik kom van de 
documentaires. Daarom draai ik graag vanaf 
de schouder. Het maakt het makkelijker voor 
me om op het moment nog iets te verande-
ren. Ik wil niet alles vastgelegd hebben, 

ruimte laten. Ik wil de acteurs ook ruimte 
geven. Ik vind het leuk met acteurs te wer-
ken en te kunnen anticiperen op wat zij 
doen. Ik wil ze het gevoel van vrijheid geven. 
Dat komt de film altijd ten goede. Ik vind 
echt dat de acteur belangrijker is dan de 
techniek. Die moet dienstbaar zijn.’
En wat is dat met De Zaeytijd en die wolken-
partijen? Ultranova en Lanners’ nieuwste 
Eldorado laten er zoveel zien. Ligt dat aan 
hem? ‘Dat komt omdat ik op het platteland 
woon. En vanwege de Vlaamse schilders. 
Schilders als Constant Permeke en Léon Spil-
liaert vergeten de lucht niet. Dat geldt ook 
voor Brueghel en natuurlijk de Nederlander 
Vermeer.’ Mooi vindt De Zaeytijd dat. Een 
inspiratiebron. ‘En Bouli’, zegt hij, ‘is ook 
schilder. Dat speelt zeker een rol. Het ligt 
aan ons allebei.’  
Aan het einde van het interview kan de aan-
vankelijk zo verlegen d.o.p. niet meer stop-
pen met het noemen van zijn inspiratiebron-
nen. Nog meer neorealisten. En regisseurs. 
Fellini (‘alleen zijn eerste films!’), Storaro, 
Donato Rotunno. Kim Ki-duk. Ozu. Zelfs een 
dag na het interview stuurt hij per mail nog 
meer namen. Zo vindt de Belg het camera-
werk van Ebrahim Ghafori erg goed. Ghafori 
filmde voor Samira Makhmalbaf (De appel, 
Blackboards). Een zekere, Russische manier 
van filmen, daar houdt hij ook van. Tarkovski 
natuurlijk, vooral De spiegel. En de fotografie 
in sommige Aziatische films: ‘dat is tegen-
woordig toch wel bijzonder’. Spring, Summer, 
Fall, Winter and Spring. Bin-Jip. Het zijn zijn 
favorieten. Zelfs een tweede mail volgt om 
toch vooral niet Robby Müller te vergeten. 
Zoals De Zaeytijd schrijft is de Nederlandse 
d.o.p die met Wim Wenders en Jim Jarmusch 
werkt zijn meester. 
De Zaeytijd maakte met Eldorado een kleuri-
ge roadmovie in een klein land. Ondanks de 
schoonheid van zijn films doet hij niet aan 
mooifilmerij, zegt hij, hij heeft liever pijn in 
de rug dan een te mooi shot. Liever functio-
neel, het draait niet om zijn werk. Maar 
erover praten, dat doet hij erg graag.  nVoleurs de chevaux

Jean-Paul de Zaeytijd (1965) studeerde 
voor cameraman aan de IAD in Louvain-
La-Neuve en volgde een opleiding tot 
scenarioschrijver aan de universiteit in 
Brussel. Hij werkt met Belgische film-
makers Bouli Lanners en Micha Wald, ook 
voor hun korte films. Hoe verschillend 
beide filmmakers ook zijn en werken, De 
Zaeytijd kan met allebei uit de voeten. Voor 
Lanners maakte hij zijn meest recente 
Eldorado, eerder ook Ultranova (2005). 
Walds film Voleurs de chevaux (2007) 
ging vorig jaar in Cannes in première en 
samen maakten ze daarvoor diens korte 
film Alice et moi. In augustus van dit jaar 
is De Zaeytijd aan de tweede speelfilm van 
Micha Wald begonnen.  
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Er is één echt prachtig filmpje in een verder 
heel behoorlijk afstudeerjaar van St. Joost. 
Mala heet het en is een goede combinatie 
van beeld, geluid en muziek. In stripboeken-
stijl toont Nicole Volbeda silhouetten, han-
den, kortom details. Toch weet je precies wat 
er gebeurt. Dat een appel van iemand stelen 
een lugubere afloop kan hebben bijvoorbeeld.

Naast dit erg artistiek filmpje heeft St. Joost 
veel animatie en nog meer documentaires. 
Als je film studeert in een land waar fictie 
toch nooit wat wordt, dan maar een alterna-
tief, lijkt de gedachte te zijn. Er zijn docu’s 
over drugsgebruik (De beleving van de magi-
sche paddestoel, die veel te lang is en alleen 
voor incrowd interessant), over modernise-

ring (Barre land, die te impressionistisch is 
en bovendien een clichéboodschap heeft) of 
over het anarchisme van de Fries (Sa’langt de 
wyn fan de wolken waait). En juist die laatste 
is dan, waarschijnlijk door zijn kleinere 
onderwerp, weer wel van belang. Op inciden-
tele mooifilmerij na is de documentaire over 
bewoners van het miniplaatsje Reduzum 
gewoon leuk om naar te kijken en informa-
tief. Prettig en sober aan elkaar gemonteerd. 
Helemaal niets mis mee.
Zo had Sjieke pakken, natte gronden over de 
Biesbosch ook kunnen worden maar daar 
ging het toch niet helemaal goed. De film 
over de strijd van plaatselijke bewoners die 

AKV St. Joost

De oogst van de bachelor en masteropleiding 
van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 
faculteit Kunst, media en technologie, is in 
de kwantiteit heel behoorlijk. Wat vormsoort 
betreft beslaat het een breed spectrum van 
animatiefilm tot documentaire tot videoclip, 
commercial of korte speelfilm. Bij zo’n groot 
aantal producties is er altijd kwaliteitsver-
schil. Maar van zo’n specifiek gerichte oplei-
ding zou je verwachten dat het niveau van 
het gros heel behoorlijk zou zijn, zeg maar zij 
die het maaiveld vormen, en dat daarboven 
de echte talenten trots de kop op zouden 
steken. Dat valt dus tegen. Die talenten zijn 
er wel. Maar het maaiveld is lager dan je je 
zou wensen van een groep die opgeleid wordt 
om in de nabije toekomst een deel van de 
audiovisuele omgeving in Nederland mede te 
gaan vormgeven.

Slecht nieuws
De documentaires, bijvoorbeeld, zijn overwe-
gend heel conventioneel met veel klassieke 
talking heads en praktijkfragmenten. Nacht-
werkers van Maurice Castagna vertoont wel 
visuele potentie. Maar zijn strak en ritmisch 

gemonteerde Niklaus Geyrhalter-achtige film 
waarin commentaarloos wordt getoond wat 
er in het holst van de nacht aan arbeid wordt 
verricht, heeft wat te veel seriële monotonie 
om als ‘verhaal’ dwingend en interessant te 
zijn. Tot zover het slechte nieuws. 

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, faculteit Kunst, Media en Technologie

De Hogeschool voor de Kunsten leverde 
een groot en breed spectrum aan 

visuele eindexamenproducties. Met 
een paar opvallende talenten, die hoog 

uitsteken boven een maaiveld, waarvan 
je zou hopen dat het hoger was. 

Kim van der Werff

Dan maar documentaire
Betrokken documentaires, veel uiteenlopende animatie en een enkele 
keer fictie. Er is weinig mis met de afstudeerfilms van AKV St. Joost in 

Breda. Ze kunnen er films voor peuters, actievoerders en cinefielen 
maken. Gerlinda Heywegen

hun Biesbosch zien veranderen, lijkt te veel 
die van de maker te zijn. Hij heeft zich 
onvoldoende van het onderwerp kunnen dis-
tantiëren. Het maakt de film te lang, te lang-
dradig vooral en daarom saai. Precies wat 

niet de bedoeling is, gebeurt: het kan je geen 
biet schelen of er land of water is.
Het meest stijlvast is De kleine kraai met de 
blote billen. Een animatiefilm die gemaakt is 
voor de allerkleinsten. Met veel herhalingen, 
een liedje en simpele tekeningen vertelt 
Raimke Groothuizen over een kraai zonder 
veertjes op zijn achterste. Het is toch wat. 
Als in een voorleesboekje wordt het probleem 
opgelost. Best vermakelijk. Pretentieus is The 
Somewhat Queer yet Silly Top Hat omdat het 
zo vol stijlmiddelen zit (kijk mij eens veel 
kunnen) en tegelijk niets doet. Bladzijdes 
van een boek slaan om en lezen de kijker het 
verhaal voor dat in tekeningen in datzelfde 
boek marginaal wordt verteld. Dat verhaaltje 

is niet leuk (een man wil de grootste hoed 
van iedereen hebben) en waar het om gaat – 
bewegend beeld – is amper opvallend.
Toch valt ook dit jaar van St. Joost niet 
tegen. Animaties zijn inventief genoeg en 
de onderwerpen in de documentaires zijn 
goed benaderd en vastgelegd. En natuurlijk 
(zoals op de Filmacademie in Amsterdam) 
zat er ook hier een jongen/meisje-filmpje 
tussen. Op de kermis gefilmd deze keer, in 
een ronddraaiend karretje in een van de 
glitterende en schitterende attracties. Veel 
heen en weer schietende blikken, onzeker-
heid en het onvermijdelijke uit elkaar gaan. 
De ontmoeting die nergens heen gaat. En 
toch dus leuk is. n

Waar Academie St. Joost grosso modo de 
beste animatiefilmmakers voortbrengt, heeft 
de HKU het afgelopen studiejaar een aantal 
echte fictietalenten gebolsterd. Vanuit een 
kunsttraditie verwacht je van academiestu-
denten dat ze met name op het formele, 
esthetische vlak in staat zijn om conceptuele 
verdieping te brengen. Grensverleggend, 
hardcore vormexperiment ontbreekt in het 
aanbod, maar op het snijvlak van kunst en 
commercie weten vooral Rob Lücker (Skoda), 
Áaron Rookus (I Wish I Could Share the Hap-
piness of Being Alone with Someone Else) en 
Alieke van Saarloos (Pake Lena) te overtui-
gen met goed geregisseerde, uitgebalanceer-
de films die technisch ook helemaal in orde 
zijn. Was er voorheen nog wel eens sprake 
van dat academiefilms een lage productie-
waarde hadden door minimale budgetten, bij 
genoemde films is er (semi-)professioneel 
gecast en getuigen de credits van een serieu-
ze, volwaardige productieopvatting.

Grotesk
Tijdens het afgelopen Nederlands Film Festi-
val werden de films van Rob Lücker en Aaron 
Rookus genomineerd voor de Talent & Pro 

Award. Daarmee bezette de HKU twee van de 
drie nominatieplekken. Rob Lücker mocht de 
prijs in ontvangst nemen. In het geestige en 
bij vlagen groteske Skoda heeft hij geen 
enkel gesproken woord nodig om het verhaal 
te vertellen van twee buurmannen die elkaar 
op het eerste gezicht niet sympathiek zijn, 
tot op een nacht een van hen stomdronken 
het flatgebouw binnenwankelt. Lücker is 
heer en meester over zijn film. Ieder beeld is 
raak en ieder middel is met de grootst moge-
lijke perfectie ingezet: de zorgvuldige kadre-
ring, de suggestieve montage, de locaties, de 
zonovergoten belichting van het Oostblok-
achtige flatgebouw, het fysiek van de twee 
acteurs, maar ook de piepjes, de zuchten en 
het steunen op de geluidstrack en de sfeer-
volle op maat gemaakte muziek.
Ook I Wish I Could Share the Happiness of 
Being Alone with Someone Else is nadrukke-
lijk esthetisch vormgegeven in fraaie, bijna 
nostalgische bruin- en grijstinten. Niets 

duidt er op dat de autistische jongen die ver-
liefd raakt op een jonge vrouw die hij gade-
slaat vanuit de beslotenheid van zijn kamer, 
van deze tijd is. Zijn kamer is beplakt met 
knipsels, hij schrijft op een typemachine en 
hij heeft het kapsel van een Vestdijkiaanse 
romanfiguur. In zijn fantasieën creëert hij 
een realiteit die lichter en frivoler is dan zijn 
werkelijke bestaan, waarin hij alles durft en 
zijn verliefdheid met de grootst mogelijke 
passie beantwoord wordt. En dan klopt het 
object van zijn verlangen op de deur. 
Een groot talent is ook Alieke van Saarloos 
die in haar intieme en heel mooi gefotogra-
feerde film Pake Lena grote thema’s als liefde 
en verlies behandelt. Van Saarloos vertelt het 
verhaal van een opa en zijn kleindochter met 
oog voor detail, uitgesproken camerastand-
punten en een prachtige jazzy score. Haar 
korte film getuigt van een opvatting die met 
een goed scenario ook tot het langere werk 
zou kunnen leiden. n

Conventionele documentaires 
                        en overtuigende   fictie
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The Mist is op dvd uitgebracht in twee varian-
ten: de bioscooprelease in kleur en de meer 
artistieke versie in zwart-wit. Deze laatste 
variant geeft aan dat de thriller vanaf het 
begin was bedoeld als hommage aan de mon-
sterfilms van de jaren vijftig. Door de bij-
smaak vol achtervolgingswaanzin van con-
servatief Amerika wordt hieraan een sterk 
hedendaags film noir-element toegevoegd. 
Regisseur Frank Darabont maakte, ondanks 
de B-filmgedrochten die opduiken uit de 
witte nevels rond een supermarkt, geen door-
sneehorror, maar liet ruimte voor contempla-
tie. Darabont neemt alle tijd om het psycho-
logische proces te schilderen van mensen in 
een belegerde, ook mentaal geïsoleerde posi-
tie. Dit maakt eens te meer indruk omdat het 
begin van de film grotendeels stil is.
Componist Mark Isham gaat pas echt los als 
het religieuze fanatisme van één doempre-
dikster (Marcia Gay Harden) bijna alle andere 
burgers infecteert. Haar intolerantie is grie-
zeliger dan al het geheimzinnigs dat loert in 
de mist. Tegen de buitendeurse gruwel in 
horen we gecomponeerde huiltonen – opval-
lend genoeg zonder schokaccenten – op de 
synthesizer. Het geldt als een waarschuwen-
de misthoorn. Pas als de bijbelfanate bin-
nenshuis haar oudtestamentische voorspel-
lingen aanhaalt klinkt quasi-kerkelijk gezang 
door vrouwenstem en koor. Het is het recital 
The Host of Seraphim van het album The Ser-
pent’s Egg van de groep Dead Can Dance, met 
kerkorgel en uitgeschreven teksten. Isham 
bewerkte de vocale score tot een prominent 
aanwezige, zowel verwrongen als mystieke 

beleving. Als gedragen elegie gaan de koor-
partijen namelijk ook gelden voor het selecte 
groepje belegerden dat zich aan de opruiende 
pro life-massa wil onttrekken. 
Dit bevestigt dat The Mist eerder een meta-
foor is voor het over militaire belangen ver-
deelde Amerika, dan standaard gruwel vol 
lekkere effecten.

Wilde dieren
Multimusicus Mark Isham heeft bewezen 
zowel met psychologische oorlogsvoering als 
met rechttoe-rechtaan actie uit de voeten te 
kunnen. Voeg hieraan toe dat hij met alle 
muziekgenres vertrouwd is, en je begrijpt  
de enorme en veelzijdige productie die hij 
etaleert.
Isham werd op 7 september 1951 geboren in 
New York. Als kind studeerde hij klassieke 
muziek: piano, viool en trompet. Verhuisd 
naar de westkust speelde hij al op zijn vijf-

tiende trompet bij de Oakland en San Fran-
cisco Symphonies en in jazzclubs. In de jaren 
zeventig kwam hij in aanraking met de syn-
thesizer en kreeg hij meer interesse voor jazz 
en pop. Hij werd sessiemuzikant voor onder 
anderen The Rolling Stones en Van Morrison, 
maar ontwikkelde tegelijkertijd een sterke 
Miles Davis-invloed als lid van Art Lande’s 
Rubisa Patrol Quartet. Met een eigen band, 
Group 87, presenteerde hij reeds instrumen-
tale eigentijdse muziek voordat het als sub-
genre new age bekend kwam te staan.
In 1983 kwam zijn eerste soloalbum uit, 
Vapor Drawings, en ook zijn eerste filmscore, 
Never Cry Wolf, beide op Windham Hill 
Records. In de Disney-productie van dieren-
filmer Carroll Ballard speelt een bioloog op 
een fagot om het gehuil van de poolwolven 
te imiteren. Dit instrument is ook tussen de 
bamboefluiten, glasharp en synthesizer in de 
strijkerspartijen verweven. 

Hiermee begint een veelzijdige carrière, 
beloond met een Grammy (Best New Age Per-
formance 1990 voor het album Mark Isham), 
een opdracht van het St. Louis Symphony 
voor een concertwerk, Five Stories for Trum-
pet and Orchestra (1992), een Emmy Award 
1996 voor het televisiethema van EZ Streets 
(plus nominaties voor de hoofdthema’s van 
Chicago Hope en Nothing Sacred, in 1994 en 
1997) en geroemde jazz-cd’s als Blue Sun 
(1995) en de hommage Miles Remembered: 
The Silent Way Project (1999). Van de ASCAP, 
Amerika’s recording industry, heeft hij de 
Henry Mancini Award for Life Achievement 
gekregen. Op 16 september jongstleden trad 
hij live op in New York op het Festival of New 
Trumpet Music, met een dj en akoestische 
instrumenten (FontMusic.net). Hij program-
meert eigenhandig een online radiostation, 
ForwardMusikRadio.com, waarop al zijn oude 
en nieuwe opnamen zijn te beluisteren.

Isham is intussen ook een gevestigd filmcom-
ponist die goede relaties onderhoudt met bij-
voorbeeld Robert Redford (Oscar-nominatie 
voor A River Runs Through It, 1992) en Jody 
Foster (Golden Globe-nominatie voor Nell, 
1994). In zijn scores beheerst hij zowel de 
jazztrompet als hoogtemposlagwerk, en elek-
tronica naast het orkest.
In 2008 kwam in een gelimiteerde oplage als-
nog zijn veelgevraagde actiescore voor Point 
Break uit (Kathryn Bigelow, 1991), met de 
opwindende surf- en parachuteritmes voor de 
als Amerikaanse presidenten verklede bank-
rovers. Het afgelopen jaar vormt daarnaast 
een mooie staalkaart van zijn kunnen.
Waarom hij een Oscar-nominatie misliep voor 
Lions for Lambs, eveneens voor regisseur 
Robert Redford, is in Skrien 2 (maart/april, 
2008) uitgelegd. Toch heeft Isham niet over 
prestigieuze opdrachten te klagen. Hij kan 
het zich zelfs permitteren een opvallend 
bedachtzame score af te leveren voor Gracie, 
over een voetbalmeisje in een Amerikaans 
voetbalteam vol schooljongens. Na een medi-
tatief begin van losse pianoakkoorden over 
intieme strijkermelodie bouwt hij het ritme 
langzaam op naar de verwachte climax. 

Verloren zoons
Reservation Road bevat net zulke dromerige 
tonen. Regisseur Terry George kaart dezelfde 
intense dilemma’s aan als in zijn Hotel Rwan-
da (2004): moet de dader van een hit & run-
ongeluk zich aangeven? Zet de vader van het 
getroffen gezin zijn zoektocht naar wraak 
voort ten koste van de harmonische relatie 
met vrouw en dochter? Ishams score bena-
drukt de wezenloosheid van de twee manne-
lijke hoofdpersonen in peinzende, nagalmen-
de keyboardklanken. Beide vaders verliezen 
namelijk (het contact met) hun zoon. Onge-
acht de schuldvraag verbindt Isham hun 
afzonderlijke scènes met hetzelfde muzikale 
thema – ze zijn even deerniswekkend. Fagot, 
klarinet en elektronische effecten, met Isham 
zelf aan de piano, vormen een amalgaam van 
wanhoop. Regisseur en componist waakten 
ervoor dat de score onze reactie op het spel 
van de acteurs zou aansturen. Dat is een 
integere doelstelling, maar maakt de film ook 
minder spannend. Ishams composities zijn 
hier niet zo meeslepend als bijvoorbeeld in 
Life As a House (2001), waarin minstens zo 
sterk acteerwerk voorkomt. 
Krachtige acteurs hebben evengoed muzikale 
ondersteuning nodig als dilettanten. Mark 

Ishams schuivende ritmes op de achtergrond 
van In the Valley of Elah begeleiden vooral de 
nachtelijke zoektochten van een vader naar 
zijn verdwenen zoon. De atmosferische, lang 
aangehouden tonen van toetsen en bassen 
versterken diens eenzaamheid. Wanneer 
regisseur Paul Haggis thematisch uitwaaiert, 
naar politieonderzoek (de zoon is vermoord), 
familieomstandigheden (zijn moeder heeft 
ook al haar eerste zoon verloren) en Ameri-
kaans militair beleid (de zoon kwam getrau-
matiseerd terug uit Irak), is het aan Isham 

om alle soorten verdriet van uiteenlopende 
personages aan elkaar te koppelen. Net als in 
Reservation Road zijn de nachtelijke klanken 
voor iedereen gelijk. Alleen de accenten ver-
schillen. Een gitaar tokkelt voor het belang 
dat de vader – oud-militair – hecht aan de 
stars and stripes; een pianoaanslag wordt 
zacht herhaald als hij inzicht probeert te 
krijgen in zijn zoons gangen, via de oorlogs-
beelden op diens mobieltje. Toch zijn regie 
en score niet zo roerend als in hun vorige 
combinatie, voor Crash (2005).
Jammer genoeg staat Annie Lennox’ aftite-
lingssong Lost niet op de soundtrack-cd. 
Want die geeft perfect aan hoezeer het zich 
superieur wanende moralisme van de Ver-
enigde Staten de laatste tijd onder druk 
staat. Dat dit zelfs in een economisch gevoe-
lige bedrijfstak als de Amerikaanse filmindu-
strie zo frequent aan de orde komt, is een 
teken aan de wand. Als u dit leest is inmid-
dels bekend of Hollywood er in is geslaagd 
Barack Obama in het zadel te helpen. n

 Point Break, La-La Land Records LLLCD 1065 (65:16)
Gracie, Lakeshore LKS 339402 (38:14)
Reservation Road, Lakeshore LKS 339642 (49:03)
In the Valley of Elah, Varèse Sarabande 302-066-853-2 (46:18)
The Mist, Varèse Sarabande 302-066-873-2 (32:08). 

Dvd: The Mist Verenigde Staten 2007 regie Frank Darabont 
distributie Dutch Filmworks

Terwijl de Verenigde Staten in crisis 
verkeren, maakte Mark Isham scores 

voor films die op verschillende niveaus 
de tijdgeest verbeelden. Paranoïde, 

wanhopig, verdrietig, eenzaam 
– Isham creëert de soundtrack van een 

land dat de weg kwijt is.
Kees Hogenbirk

                    Een  muzikale 
    waarschuwing        aan Amerika

Fagot, klarinet en elektronische  
    effecten vormen een 
amalgaam van wanhoop

De soundtracks van Mark Isham

The Mist

In the Valley of Elah
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Dinsdag 7 oktober 2008:
Met dikke tranen zit ik op de bank. Ik ben net ziek thuisgekomen van 
de IDFA workshop, waar Pieter van Huystee onze filmplannen heeft 
behandeld. Niets inhoudelijks over mijn plan, maar veel vragen naar 
de filmische vorm, hoe gaat het eruit zien? Ik ben vertwijfeld afgedro-
pen en heb lang door Amsterdam gedwaald. En nu op de bank wankel 
ik, kruip in mezelf en vraag me af: waarom doe ik dit mezelf aan, zo 
leuk is het niet meer. Ik stop ermee. 
Ik weet nog hoe ik eind februari van dit jaar euforisch terugkwam van 
mijn bezoek aan Ivan en Choku Gym. Net zes weken bevallen stond ik 
in het gebouwtje in de Zaanse wijk Poelenburg en droomde de film al. 
Een film over een man met een sportschool in een achterstandswijk. 
‘Ivan en de Poelenburgers verdienen deze documentaire’ en ‘het is 
belangrijk om het werk dat individuen verzetten op weg naar een har-
monischer wereld, te belichten’, had ik in mijn aanvraag aan IDFA 
geschreven. 
Vijf jaar lang had ik met Meral Uslu gewerkt aan documentaires. Die 
deed veel puur op intuïtie, zonder een plan vooraf. Toen ik in 2003 
meewerkte aan het documentairedrieluik De Genco’s van Hans Pool en 
Maaik Krijgsman luisterde ik ademloos toe hoe zij praatten voor het 
draaien van de scènes en realiseerde ik me dat documentaires maken 
een vak is. 
Tijdens een etentje vertelde mijn vriendin Aliona van der Horst, die 
net de IDFA documentaireworkshop had begeleid, dat zij die ideaal 
vond voor mij. Hier zou ik in een groep onder begeleiding een film-
plan kunnen ontwikkelen. In 2008 was het zover: met mijn idee over 
Choku Gym in mijn achterhoofd en Aliona’s advies, was de tijd aange-
broken om de stap te zetten.

Woensdag 8 oktober 
Vijf over negen ’s ochtends. Vooruit, ook Jeltje van Nieuwenhoven en 
andere succesvolle vrouwen kijken ATWT. Dus ik kijk en verlies mij 
graag even in hun wereld die zo ver afstaat van de mijne: ik lig ziek 
op de bank (ontstoken amandelen, voorhoofdsholteontsteking – aan 
de antibiotica). Volgende week heb ik twee deadlines (derde versie 
filmplan en dit dagboek) en mijn twee zoontjes, Levi van negen maan-
den en Kaya van drie en een half, willen ook nog geëntertaind worden. 
En uitgerekend vandaag heeft de kleine uitgekozen om zijn wereld 
wat groter te maken: hij kruipt! 

Zijn wereld wordt letterlijk groter terwijl die van mij steeds kleiner 
wordt. Ik begin weer te malen. Waarom heb ik zo’n moeilijke hoofd-
persoon? Al maanden probeer ik zijn vertrouwen te winnen, maar door 
zijn norse houding raak ik soms ontmoedigd. Mijn workshopbegeleider 
John Appel vergelijkt hem met een oester en dat is de beste typering, 
denk ik. Hij is zeer gesloten en hard van buiten, en gaat hij langzaam-
aan open, dan zie je zijn zachte kant. Zijn inzet en betrokkenheid om 
de allochtone kinderen uit de wijk een toekomstperspectief te bieden, 
zijn ontroerend en raken mij diep. Zelf dochter van Turkse gastarbei-
ders, realiseer ik mij dat ik een van die meisjes had kunnen zijn. Ik 
weet als geen ander hoe bijzonder het is dat die meisjes bij hem kun-
nen trainen en dat hij het vertrouwen van de ouders in de wijk heeft. 
Hij heeft maar weinig woorden nodig, des te krachtiger zijn de daden 
van deze man die naast een veertigurige werkweek als elektricien, 
elke vrije minuut in zijn club te vinden is. Een kampioenenmaker: hij 
traint niet enkel kinderen uit de wijk, van heinde en verre reizen 
jonge topsporters om zich te onderwerpen aan Ivans alom gewaardeer-
de, fysiek pittige trainingen. 
Op het NK karate 2007 sleepte Choku Gym tien prijzen in de wacht, 
uniek in de geschiedenis van deze tak van sport. De club is hofleve-
rancier van (inter)nationale karatekampioenen en is voor de vijfde 
keer op rij uitgeroepen tot Sportschool van het Jaar. En dat maakt 
hem zo intrigerend: waarom doet hij dit? Ik weet me gesteund door 
iedereen die hem kent: leerlingen, ouders, vrienden, bestuursleden. 
Die begrijpen mijn worsteling met Ivan en drukken mij op het hart dat 
Ivan niet de makkelijkste is, maar wel een unieke persoon.

Donderdag 9 oktober
Barstende hoofdpijn, ziek. Terwijl ik routineus mijn kinderen eten 
geef, met ze speel, en ze in bed stop, pieker ik over hoe ik het filmi-
sche verhaal moet vertellen. Mijn hoofd maakt overuren. Dit was juist 
het belangrijkste dat ik binnen de workshop wilde leren: hoe vertaal 
je situaties en je verhaal filmisch. Zo vaak heb ik na onze bijeenkom-
sten in Café Schiller tegen John gezegd dat hij harder moet zijn in zijn 
kritiek. Maar nu realiseer ik mij steeds meer dat dit mijn proces is, dat 
ik zelf die schakeling moet maken. John en ook andere gastdocenten 
vragen mij wat is het thema, met wat voor gevoel wil je de kijker ach-
terlaten? Wat gaan we zien, wat is de dramatische ontwikkeling in de 
film? En ik raakte steeds meer gefrustreerd, omdat ik dat juist van hen 
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Dagboek Fadime Demir

Curriculum 
Vitae
Fadime Demir 
(1973) studeerde in 
1998 cum laude af 
aan de opleiding 
journalistiek van 
de Hogeschool van 
Utrecht en volgde 
daarna een post-
HBO opleiding 
cultuursociologie 
aan de Universiteit 
van Amsterdam. 
Ze werkte voor het 
Noordhollands 
Dagblad ‘Editie 
Zaanstreek’ en 
begon in 1999 op 
de redactie van het 
RVU-programma 
Spiegels. Demir 
zat vervolgens in 
de redactie van 
programma’s als 
Urbania, PREM-
time, Vals Plat en 
Meiden van Halal. 
Ze was betrokken 
bij verschillende 
televisieproducties 
en documen-
taires waarvoor 
ze ondermeer 
regie-assistente 
en coscenarist was 
en research deed. 
Bij de IDFA Docu-
mentaireworkshop 
2008 ontwikkelt 
Fadime Demir nu 
haar eerste eigen 
documentaire. FO

TO
 B

O
B

 B
R

O
N

SH
O

F

Na tien jaar te hebben meegewerkt aan televisieprogramma’s en 
documentaires stapt Fadime Demir met een eigen filmplan naar de 

IDFA Documentaireworkshop. Daarmee beginnen maanden van 
intensief denken, schrijven en schrappen. Haar oudste zoontje zwaait 

haar uit wanneer ze met de derde versie naar de workshop gaat: 
‘Dikke groetjes aan Appel John.’

‘Opeens staat daar 
                          mijn titel!’
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wilde horen. De prettigste avonden waren als gastdocenten mijn ver-
langen om na te denken over film in het algemeen konden vervullen. 
Als het maar even niet om mijn film ging.
Zoals de avond dat cameraman Erik van Empel samen met John vertel-
de over hoe zij te werk gaan. Als een hongerig kind nam ik alles gretig 
in mij op. Dit was waarom ik hier zat. Aan de hand van hun documen-
taires vertelden zij hoe die scène was ontstaan, wat ze vooraf hadden 
bedacht en wat het uiteindelijk was geworden. KEUZES MAKEN! En 
een label bedenken: een of twee woorden die staan voor je film. En als 
je gaat filmen moet je daar altijd naar op zoek. Zoals in de documen-
taire André Hazes - Zij gelooft in mij waarin ‘eenzaamheid’ hun label 
was. Ik denk terug aan alle gastlessen. Research, interviewtechniek, 
montage, sounddesign, camera en producent; allemaal bedoeld om mij 
op allerlei mogelijke manieren na te laten denken over mijn film. Ik 
voel me wat lichter worden, maar één vraag blijft door mijn hoofd spo-
ken: waarom hang ik zo aan Ivans vader in mijn film? 
 
Vrijdag 10 oktober
Mijn eerste kopje koffie in dagen. Ik verklaar mijzelf beter. Neem 
plaats achter mijn computer en kijk naar buiten. De paar achtergeble-
ven bladeren vinden ook hun weg naar beneden. De takken zijn kaal 
en mijn scherm blijft leeg. Het regent de hele dag. Ik houd van de 
regen, het tikken tegen het raam. Laatst keek ik naar een reportage 
van Omroep Brabant over een Turks gezin dat remigreerde, de tienjari-
ge zoon verzuchtte dat hij Nederland erg miste en zo graag wilde dat 
het ging regenen. 
De wasmand staat overvol in de hoek van de kamer, de wasmachine is 
net gestopt. Ik ga alle huishoudelijke karweitjes doen, mijn hoofd 
leegmaken. Bel uitgebreid met Katelijne Schrama, een medecursist, 
we praten over elkaars plannen. Waarom heb ik dit niet eerder gedaan, 
het werkt verhelderend. Vier uur. De dag is bijna om, geen letter 
geschreven. Wel heb ik de hele dag gedacht dat het tijd wordt om de 
beste vriend van Ivan eens te bellen. Vraag mezelf af waarom ik dat in 
al die maanden heb nagelaten. Ik kan vanavond nog bij hem langsko-
men voor een gesprek. Een vriendelijke reus doet open. Leo is al drie-

envijftig jaar Ivans beste vriend. Hij praat honderduit in tegenstelling 
tot Ivan, die in oneliners spreekt. 
Leo beaamt alles wat ik intuïtief al aanvoelde bij Ivan. Hij is verrast 
dat ik Ivan in relatief korte tijd zo heb doorgrond en wat Ivan mij ver-
teld heeft over zijn geschiedenis. ‘Je hebt een streepje voor jij’, lacht 
hij mij toe. Na maanden op eieren lopen met Ivan, allerlei pogingen 
om zijn vertrouwen te winnen, kan ik eindelijk opgelucht ademhalen. 

Zaterdag 11 oktober 
Nog vier dagen tot de deadline. De zon schijnt en ik drink een biertje 
op het terras. 

Zondag 12 oktober
Half zeven in de ochtend. Ik sta op het balkon, het gaat een mooie 
dag worden. Acht uur. De computer staat aan en mijn kop koffie 
ernaast. Ik zoek informatie over karate. En dan opeens staat daar mijn 
titel! Ik tik het in, het voelt magisch. Ik word opgetild en schrijf aan 
één stuk mijn filmverhaal. Verbijsterd staar ik naar het scherm, ik 
weet en voel: dit is het. Al die maanden was ik zo obsessief bezig met 
‘hoe moet ik Ivan in beeld brengen?’, dat ik zijn passie karate geen 
enkele gedachte gegund heb. Hier zit ’m de crux. De schoonheid van 
de vechtkunstvorm karate, afgezet tegen de armoede en troosteloos-
heid van de wijk Poelenburg. Ik vlieg. Wat is het leven toch mooi.

Maandag 13 oktober
Het filmverhaal heb ik dan eindelijk. En de lijn in de film dan? Waar 
gaan we naartoe werken? De moed zakt me weer in mijn schoenen. 
Dan maar Ivan als hoofdpersonage gaan beschrijven. Hij is zo’n com-
plexe persoonlijkheid. Welke kanten te benadrukken? Zo worstel ik 
mij door de dag heen.
In mijn aantekeningen zoek ik naarstig naar woorden om verder te 
komen. Totdat ik stuit op Bram Vermeulens De wedstrijd. Een goede 
vriend wees mij na een gesprek over Ivan op dit nummer. Op YouTube 
luister ik. Dit is het. De eindscène schrijf ik in één keer op en daaron-
der copy-paste ik het prachtige lied. Het is Ivans gevecht, letterlijk en 
figuurlijk. En zijn gevecht is ook mijn gevecht.

Dinsdag 14 oktober
Deadline-day. Het wordt een lange dag. Schrijven is schrappen, klinkt 
het als een mantra in mijn hoofd. Pas om half zeven print ik mijn plan 
in tienvoud uit. Net op tijd klaar om weg te gaan. Nou ja, op tijd… 
Kaya heeft er de laatste weken moeite mee dat ik ’s avonds wegga. 
Dus na een half uur uitleg, flink wat tranen, verbijt hij zich en zwaait 
hij mij uit met de tekst: ‘dikke groetjes aan Appel John’. Met dikke 
stem. Met een dubbel gevoel fiets ik naar de workshop. Een schat in 
mijn tas en een schat die ik huilend achterlaat. De verscheurdheid van 
een moeder. Na de workshop ga ik meteen naar huis neem ik mijzelf 
voor. 
‘De laatste ronde!’, wordt er geroepen. De lichten gaan aan in Café 
Schiller, onze stamkroeg. Op de fiets realiseer ik mij dat sommige din-
gen niet veranderen. Ik blijf altijd tot het einde, moeder of niet. Een-
maal thuis, sluip ik de kamer van Kaya in, kus hem en stop hem onder 
het dekbed. Moe maar gelukkig realiseer ik me dat ik steeds vaster 
begin te geloven in mijn kans om mijn gevecht te winnen.

Tijdens de IDFA Documentaireworkshop werken acht deelnemers hun ideeën uit tot een film-
plan voor een televisiedocumentaire van ongeveer vijftig minuten. Een van de plannen ontvangt 
tijdens IDFA 2008 de Stimuleringsfondsprijs Documentaire 2008 waarmee het plan gerealiseerd 
kan worden. De IDFA Documentaireworkshop 2008 staat onder leiding van documentairemaker 
John Appel. 

In de maanden november en 
december draait in diverse filmhui-
zen nog het prachtige retrospectief 
van Anna Magnani (1908-1973), 
georganiseerd door het Filmhuis 
Den Haag en het Italiaans Cultureel 
Instituut. Magnani zou afgelopen 7 
maart honderd geworden zijn, een 
feit dat ook door de Italiaanse post-
administratie herdacht en gevierd 
werd met de hierbij afgebeelde 
postzegel. Zoals acteur Cas Enklaar 
bij de opening van het retrospectief 
in Den Haag liet weten was  
Magnani een larger than life actrice 
die ‘altijd voor een kwartje ging 
wanneer het ook voor een dubbeltje 
had gekund’. Dat leverde opzienba-
rende, tot op het bot gaande acteer-

prestaties op in diverse films van 
het neorealisme, waaronder  
Roberto Rossellini’s Roma, città 
aperta (1945) en Pier Paolo Paso-
lini’s late variant Mamma Roma 
(1962). Ook in Hollywood speelde zij 
opvallende rollen, zoals in Daniel 
Manns verfilming van Tennessee 
Williams’ toneelstuk The Rose Tat-
too (een rol die Williams speciaal 
voor Magnani had geschreven), 
waarvoor zij in 1956 de Oscar voor 
beste actrice won. Ook in Wild is 
the Wind (George Cukor, 1958), 
dat eveneens in het retrospectief 
wordt vertoond, is zij geweldig, net 
als haar formidabele tegenspeler 
Anthony Quinn.
Het was niet de eerste keer dat 

Magnani of haar films door de 
Italiaanse posterijen werden 
herdacht. In 1988 gaven zij een 
inmiddels zeldzame serie uit van 
vier zegels met neorealistische 
films, waaronder Luchino Visconti’s 
Ossessione (1943). En in 1997 in de 
serie ‘cinema’ een aparte zegel 
met Magnani in Mamma Roma. Dat 
heeft Magnani met haar filmrollen 
dan toch bereikt: Rossellini zette 
haar als amant aan de kant en gaf 
de voorkeur aan Ingrid Bergman 
(zie Skrien 6, augustus 2007), maar 
de Italiaanse post zet de Italiaanse 
acteervulkaan toch beduidend 
vaker in het zonnetje dan de 
Zweedse ijskoningin.
Egbert Barten

ITALIË EERT ANNA MAGNANI
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Net zes weken bevallen stond ik in het 
gebouwtje in de Zaanse wijk Poelenburg 
en droomde de film al.
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Edie Adams
81, LOS ANGELES, 15 OKTOBER, 
LONGONTSTEKING EN KANKER

Amerikaans zangeres en actrice. 
Bijrollen in films als The Apartment 
(Billy Wilder, 1960), Lover Come 
Back (Delbert Mann, 1961), Call Me 
Bwana (Gordon Douglas, 1963), Un-
der the Yum Yum Tree (David Swift, 
1963), It’s a Mad Mad Mad Mad World 
(Stanley Kramer, 1963), Love with 
the Proper Stranger (Robert Mulli-
gan, 1963), The Best Man (Franklin J. 
Schaffner, 1964), The Oscar (Russell 
Rouse, 1966), The Honey Pot (Joseph 
L. Mankiewicz, 1967), Up in Smoke 
(Lou Adler, 1978) en The Happy Hoo-
ker Goes Hollywood (Alan Roberts, 
1980). Getrouwd geweest met ko-

miek Ernie Kovacs.

Kim Chan
93?, NEW YORK, 5 OKTOBER, 
DOODSOORZAAK ONBEKEND

In China geboren Amerikaans bijro-
lacteur. Kwam in 1928 naar de VS 
en speelde talloze kleine rolletjes. 
Voor het eerst opvallend als de si-
dekick van Jerry Lewis in The King 
of Comedy (Martin Scorsese, 1982). 
Daarna onder meer in Over the 
Brooklyn Bridge (Menachem Golan, 
1984), Moscow on the Hudson (Paul 
Mazursky, 1984), The Cotton Club 
(Francis Coppola, 1984), Desperate-
ly Seeking Susan (Susan Seidelman, 
1985). Nine 1/2 Weeks (Adrian Lyne, 
1986), Jumpin’ Jack Flash (Penny 
Marshall, 1986), No Mercy (Richard 

Pearce, 1986), Alice (Woody Allen, 
1990), Cadillac Man (Roger Donald-
son, 1990), Private Parts (met Ho-
ward Stern; Betty Thomas, 1997), Le 
cinquième élément/The Fifth Ele-
ment (Luc Besson, 1997), The De-
vil’s Advocate (Taylor Hackford, 
1997), Kundun (Scorsese, 1997), Le-
thal Weapon 4 (Richard Donner, 
1998), The Corruptor (James Foley, 
1999), Shanghai Knights (met Jac-
kie Chan; David Dobkin, 2003) en16 

Blocks (Donner, 2006). 

Roberta Collins
63, HOUSTON, 28 AUGUSTUS, ONOPZETTELIJKE

 OVERDOSIS ALCOHOL EN DRUGS

Amerikaans actrice. Welgeschapen 
blondine was vooral te zien in ex-
ploitatiefilms. Bekendste rol: Matil-
da the Hun in Death Race 2000 (Paul 
Bartel, 1975). Voorts onder meer 
The Big Doll House (Jack Hill, 1971), 
Women in Cages (Gerardo de Leon, 
1971), Three the Hard Way (Gordon 
Parks Jr., 1974), Caged Heat (Jona-
than Demme, 1974), Eaten Alive 
(Tobe Hooper. 1977), Speedtrap 
(Earl Bellamy, 1977) en Death Wish 

II (Michael Winner, 1982).

Marpessa Dawn
74, PARIJS, 25 AUGUSTUS, 

HARTAANVAL

In Frankrijk gevestigd Amerikaans 
actrice. Speelde de hoofdrol van Eu-
rydice in de met een Gouden Palm 

bekroonde Braziliaans-Franse film 
Orfeu negro (Marcel Camus, 1959). 
Haar tegenspeler Breno Mello over-
leed op 11 juli. Dawn debuteerde in 
Elisa (Roger Richebé, 1957). Voorts 
onder meer in Bel ordure (Jean 
Marboeuf, 1973) en Sweet Movie 

(Dusan Makavejev, 1974).

Guillaume Depardieu
37, GARCHES (DEP. HAUTS-DE-SEINE), 

13 OKTOBER, LONGONTSTEKING

Frans acteur. Zoon van acteur Gé-
rard Depardieu. Won de César als 
beste nieuwe acteur voor zijn rol in 
Les apprentis (Pierre Salvadori, 
1995), maar maakte zijn filmdebuut 
al op z’n derde in Pas si méchant 
que ça (Claude Goretta, 1974) en 
speelde ook de door zijn vader ver-
tolkte gambist Marin Marais als jon-
geling in Tous les matins du monde 
(Alain Corneau, 1991). Voorts tegen-
over de later vermoorde Marie Trin-
tignant in ...comme elle respire 
(Salvadori, 1998), de hoofdrol in Pola 
X (Léos Carax, 1999), weer tegen-
over zijn vader in Aime ton père (Ja-
cob Berger, 2002), Ne touchez pas 
la hache (Jacques Rivette, 2007), de 
omnibusfilm Peur(s) du noir (2007), 
Versailles (Pierre Schöller, 2008), 
Stella (Sylvie Verheyde, 2008) en de 
nog niet vertoonde films Circuit fer-

mé (Christine Dory, 2008) en 
L’enfance d’Icare (Alex Iordaches-
cu, 2009). Moest door een infectie na 
een motorongeluk een been laten 

amputeren. 

Berta Dominguez D.
?, MEXICO-STAD, 11 OKTOBER, 

DOODSOORZAAK ONBEKEND

Mexicaans actrice en scenario-
schrijfster.  Curieuze filmografie 
van internationale art films. Trad 
soms op onder de naam Cassandra 
Domenica, bijvoorbeeld in de door 
haar geschreven bizarre komedie 
Where Is Parsifal? (met Tony Curtis; 
Henri Helman, 1983). Ook te zien in 
Mamma Ebe (Carlo Lizzani, 1985), 
La monaca di Monza (Luciano Odo-
risio, 1986), Miss Arizona (Pál Sán-
dor, 1987), 36 fillette (Catherine 
Breillat, 1988) en The Rainbow Thief 
(tevens scenario; Alejandro Jo-
dorowsky, 1990). Schreef de ‘swash-
buckler’  Crossed Swords/The Prin-
ce and the Pauper (Richard Flei-
scher, 1977). Weduwe van produ-
cent Alexander Salkind, moeder van 

producent Ilya Salkind.

Pierre Van Dormael
56, BRUSSEL, 3 SEPTEMBER, 

KANKER

Belgisch jazzmuzikant en compo-
nist. Schreef de muziek voor twee 
films van zijn broer Jaco van Dor-
mael: Toto le héros (1991) en Le hui-

tième jour (1996).

Smaran Ghosal
64?, KOLKATA (CALCUTTA), 10 JULI,

 HARTFALEN

Indiaas lekenacteur. Speelde in het 
tweede deel van de Apu-trilogie, 
Aparajito (Satyajit Ray, 1956), de rol 
van Apu als adolescent. Was ook te 
zien in de documentaire Rabindra-
nath Tagore (Ray, 1961). Daarna niet 
meer in film actief, maar eigenaar 
van een reisbureau en secretaris 

van de South Calcutta Rifle Club.

Neal Hefti
85, TOLUCA LAKE CA, 11 OKTOBER, 

DOODSOORZAAK ONBEKEND

Amerikaans componist en arran-
geur. Schreef het thema van de te-
levisieserie Batman (1967-68), als-
mede soundtracks voor onder meer 
Sex and the Single Girl (Richard Qui-
ne, 1964), How to Murder Your Wife 
(Quine, 1965), Duel at Diablo (Ralph 
Nelson, 1966), Barefoot in the Park 
(Gene Saks, 1967), The Odd Couple 
(Saks, 1968), A New Leaf (Elaine 
May, 1971) en Won Ton Ton, the Dog 
Who Saved Hollywood (Michael  

Winner, 1976).

Jun Ichikawa
59, TOKYO, 19 SEPTEMBER, 

HERSENBLOEDING

Japans regisseur. Internationaal 
vooral bekend door Tony Takitani 
(naar een novelle van Haruki Mura-
kami; 2004), waarvoor hij in Locarno 
de speciale juryprijs en de persprijs 
won. Regieprijs in Montreal voor 
Tokyo Lullaby/Tokyo yakyoku (1997). 
Debuut na een succesvolle loop-
baam als reclamefilmer in 1987 met 
Bu su. Voorts onder meer Tugumi 
(1990), Dying at the Hospital/Byoin 
de shinu  to iu koto (1993),de hom-
mage aan Yasujiro Ozu Tokyo Si-
blings/Tokyo kyodai (1995) en Osaka 

monogatari (1999).

David Jones
74, ENGELAND, 22 SEPTEMBER, 

IN ZIJN SLAAP

Engels theater- en filmregisseur. 
Verfilmde onder meer John Osbor-
ne’s Look Back in Anger (samen 
met Lindsay Anderson, 1980), Ha-
rold Pinters Betrayal (1983), Helene 
Hanffs 84 Charing Cross Road 
(1987), Stephen Metcalfe’s Jacknife 
(1989) en Franz Kafka’s The Trial 
(bewerkt door Pinter; 1993). Laatste 

film:The Confession (1999).

Mauricio Kagel
76, KEULEN, 18 SEPTEMBER, 

NA EEN LANGE ZIEKTE

In Argentinië geboren Duits com-
ponist en kunstenaar. Was in Bue-
nos Aires film- en fotografieredac-
teur van het tijdschrift Nueva Vi-
sión, voor hij in 1957 naar Duitsland 
emigreerde. Bleef filmische ele-
menten in zijn muziek verwerken. 

Regisseerde ook zelf enkele korte 
(experimentele) films, zoals Match 

für drei Spieler (1967)

Peter Kastner
64, TORONTO, 18 SEPTEMBER, 

HARTAANVAL

Canadees acteur. Speelde de hoofd-
rol in de eerste grote film van Fran-
cis Ford Coppola, You’re a Big Boy 
Now (1966). Eerder in Canada actief 
als kinderacteur, later alleen op te-
levisie en in B.S. I Love You (Steven 
Hilliard Stern, 1971) en enkele nog 

obscuurder films.

Don LaFontaine
68, LOS ANGELES, 1 SEPTEMBER, 

LONGZIEKTE

Amerikaans stemacteur. Sinds 1965 
sprak LaFontaine, oorspronkelijk 
een geluidstechnicus, meer dan vijf 
duizend filmtrailers in. Vaak begon 
hij zijn teksten met de door hemzelf 
bedachte zinsnede ‘In a world 
where...’. Hij werkte doorgaans van-
uit een geluiddstudio aan huis, bij-
genaamd ‘The Hole’, waar hij de per 
fax ontvangen teksten opnam.  Eer-
ste trailer: Gunfighters of  Casa 
Grande (Roy Rowland, 1964). Zijn ei-
gen favoriet was de trailer voor The 
Elephant Man (David Lynch, 1980).

Alain Levent
73, PARIJS, 28 AUGUSTUS, 
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Frans cameraman. Camera-assi-
stent bij vroege films van Chabrol, 
Rohmer, Varda en Truffaut. Came-
raman van onder meer Paris vu 
par... (episoden van Jean-Daniel 
Pollet en Eric Rohmer, 1965), La ré-
ligieuse (Jacques Rivette, 1966), Loin 
du Vietnam (episode van Jean-Luc 
Godard, 1967), Amore e rabbia (epi-
sode van Godard, 1967), La bande à 
Bonnot (Jacques Fourastié, 1968), 
Bice skoro propast sveta/Il pleut 
dans mon village (Aleksandar Petro-
vic, 1968), Mon oncle Benjamin 
(Edouard Molinaro, 1969), Franz 
(Jacques Brel, 1971), Far-West (Brel, 
1972), L’acrobate (Pollet, 1975), La 
question (Laurent Heynemann, 
1976), L’amant de poche (Bernard 
Queysanne, 1977), Des enfants gâtés 
(Bertrand Tavernier, 1978), Bezness 
(Nouri Bouzid, 1991), Le cerf-volant 
(Randa Chahal Sabbag, 2001) en Na-

dia et Sarra (Moufada Tlatli, 2004). 
Regisseerde een film met Brel, Le 

bar de la fourche (1972).

Bill Meléndez
91, SANTA MONICA, 2 SEPTEMBER,

 DOODSOORZAAK ONBEKEND

In Mexico geboren Amerikaans ani-
mator en regisseur, eigenlijk José 
Cuauhtemoc Meléndez. Veteraan 
van Disney en Warner Bros. wijdde 
zich vanaf 1948 vooral aan commer-
cials, tot zijn ontmoeting in 1959 met 
tekenaar Charles M. Schulz, gees-
telijk vader van de strip Peanuts. 
Sindsdien bracht Meléndez de hel-
den Charlie Brown, Snoopy en Lucy, 
maar ook Jim Davis’ kat Garfield tot 
leven in televisiespecials en enkele 
getekende speelfilms. Voor A Boy 
Named Charlie Brown (Meléndez, 
1969)  kreeg hij een gedeelde Os-
carnominatie in de categorie ‘beste 
song score’. Regisseerde ook 
Snoopy Come Home (1972), Race 
for Your Life, Charlie Brown (1977) 
en Bon Voyage, Charlie Brown (and 

Don’t Come Back!!) (1980).

Herman Naber
61, DORDRECHT, 3 OKTOBER, 
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Nederlands acteur en dichter. 
Speelde in de films De laatste trein/
Blokpost (Erik van Zuylen, 1975), 
Soldaat van Oranje (Paul Verhoeven, 
1977) Het meisje met het rode haar 
(Ben Verbong, 1981), Zjoek of de 
kunst van het vergeten (Van Zuylen, 
1987) en de korte films Geen ontbijt 
(Annemarie Prins, 1979), Kinderen 
van toen en nu (Farideh Fardjam, 
1981) en De orde der dingen (Martin 

Koolhoven, 1996).

Paul Newman
83, WESTPORT CT, 26 SEPTEMBER,

 LONGKANKER

Amerikaans acteur, regisseur en fi-
lantroop. Een van de langst succes-
volle leerlingen van de Actors Stu-
dio zette de principes van het door-
leefde ‘Method acting’  decennia 
lang door, maar was ook een grote 
publiekstrekker, vooral als tegen-
speler van Robert Redford in de hits 
Butch Cassidy and the Sundance 
Kid (George Roy Hill, 1969) en The 
Sting (Hill, 1973). Maakte na enig 
succes in het theater en op televisie 

zijn bioscoopdebuut in de kostuum-
film The Silver Chalice (Victor Savil-
le, 1954), waar Newman zich zo voor 
schaamde dat hij bij een televisie-
vertoning in een advertentie in Vari-
ety zijn excuses aanbood aan de kij-
kers. Als de bokser Rocky Graziano 
in Somebody Up There Likes Me 
(Robert Wise, 1955) revancheerde 
Newman zich en voor The Long Hot 
Summer (Martin Ritt, 1958) won hij 
de acteursprijs in Cannes. De eerste 
van tien Oscarnominaties behaalde 
hij voor Cat on A Hot Tin Roof (Ri-
chard Brooks, 1958) als met Eliza-
beth Taylor getrouwde homo in de 
kast. Pas in 1986 kreeg Newman de 
eerste Academy Award, een oeu-
vreprijs, een jaar later bevestigd 
door de reguliere Oscar voor The 
Color of Money (Martin Scorsese, 
1986), het vervolg op de in dezelfde 
categorie genomineerde The Hust-
ler (Robert Rossen, 1961) over de 
voor geld spelende biljarter Fast 
Eddie. De andere nominaties be-
troffen Hud (Ritt, 1963), Cool Hand 
Luke (Stuart Rosenberg, 1967), Ab-
sence of Malice (Sydney Pollack, 
1981), The Verdict (Sidney Lumet, 
1982) en Nobody’s Fool (acteerprijs 
in Berlijn; Robert Benton, 1994), alle 
in de categorie beste mannelijke 
hoofdrol. Voorts waren er nomina-
ties als beste mannelijke bijrolac-
teur in The Road to Perdition (Sam 
Mendes, 2002) en als producent van 
‘beste film’ Rachel, Rachel (tevens 
zijn regiedebuut, 1968). Andere op-
merkelijke films met Newman als 
trekker waren The Left Handed Gun 
(als Billy the Kid; Arthur Penn, 1958), 
Exodus (Otto Preminger, 1960), 
Sweet Bird of Youth (Richard 
Brooks, 1962), The Prize (Mark Rob-
son, 1963), The Outrage (Ritt, 1964), 
Lady L (Peter Ustinov, 1965), Harper 
(Jack Smight, 1966), Torn Curtain 
(Alfred Hitchcock, 1966), Hombre 
(Ritt, 1967), Winning (als autocou-

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

vinden op www.skrien.nl

Roberta Collins in Death Race 2000



In de videoinstallatie The Height of Vanity van de kunstenaars en tweeling-
zusters LA Raeven zie je hoe Lu Yan en Sun Mei, twee jonge Chinese vrou-
wen, hun lichamen spiegelen aan de reclamelijven van westerse modellen 
met het oog op hun kansen op persoonlijk en zakelijk geluk. Lu Yan blijkt 
reeds een veteraan van de plastische chirurgie. Zij somt voor de nog vol-
ledig ongecorrigeerde Sun Mei de fronten op waaraan zij verbeterd is: oog-
leden, wallen, neus, voorhoofd, kin, borsten, billen, dijen. De meest ingrij-
pende ingreep die zij heeft ondergaan is een beenverlenging. Haar beide 
benen zijn gebroken en voorzien van een metalen pin onder de knie, die zij 
gedurende het herstel steeds moest uitdraaien om lengte te winnen. Deze 
operatie leverde haar twaalf extra centimeters op, waardoor zij nu kans 
maakt op banen en studies in China waaraan lengte-eisen zijn gekoppeld, 
zoals aan de filmacademie.
In de tekst over de tentoonstelling staat: ‘De invloed van de media op vrouwen 
is erg sterk, maar de invloed die vrouwen op elkaar hebben is nog sterker. Als 
je vriendinnen zichzelf ‘verbeteren’, word je verleid dat ook te doen.’
Als je de video’s ziet, voel je echter dat Sun en Lu geen vriendinnen zijn. 
Hun ontmoeting oogt gearrangeerd, evenals de situaties waarin ze afzon-
derlijk figureren. Zo zie je beelden van Lu Yan woelend in bed, afgewisseld 
met beelden waarop mensen haar toeroepen dat zij haar niet willen aan-
nemen voor een baan, omdat zij te klein is. De scène is van a tot z geën-
sceneerd en hanteert de beeldtaal van een soap: zo verbeeld je dat iemand 

geplaagd wordt door een nachtmerrie of akelige herinneringen. Maar Lu’s 
geopereerde benen zijn bloedstollend echt en ook haar en Suns obsessie 
met hun uiterlijk overtuigt. Navraag leert, dat LA Raeven Lu op het web 
hebben kunnen vinden, omdat zij een soort ambassadrice voor plastische 
chirurgie is. In ruil voor dit reclamewerk krijgt zij haar operaties gespon-
sord. Lu en Sun zijn door LA Raeven met elkaar in contact gebracht.
Het is daarom dubieus om de illusie van ‘echtheid’ van de vriendschap vol 
te houden in de begeleidende tekst bij de tentoonstelling en dan te sugge-
reren dat de installatie iets te zeggen heeft over de mate waarin vriendin-
nen elkaar beïnvloeden in de waardering van hun uiterlijk. Tegelijkertijd 
geven de ondoorzichtige verhoudingen tussen Sun, Lu en LA Raeven The 
Height of Vanity een ongemakkelijke spanning die boeiend is en te denken 
geeft. Want is het niet juist de verwarring over wat echt en wat kunstmatig 
is die Sun en Lu zo kwetsbaar en hun verlangens zo complex maakt? Zij 
laten zich manipuleren, omdat zij zelf dromen van een positie waarin ze 
anderen kunnen manipuleren en ondertussen denken ze zichzelf te ver-
werkelijken. De tragiek wordt verwoord door Sun in een e-mail aan Lu: ‘Ik 
probeer alleen maar om een betere versie van mezelf te zijn, net als jij...’
Richtje Reinsma

The Height of Vanity van LA Raeven.   

Ellen de Bruijne PROJECTS Amsterdam. www.edbprojects.nl.

buitenproportie

BUITEN  DE BIOSreur, een andere passie van New-
man; James Goldstone, 1969), The 
Life and Times of Judge Roy Bean 
(John Huston, 1972), The Mackin-
tosh Man (Huston, 1973), de ram-
penfilm The Towering Inferno (John 
Guillermin, 1974), Buffalo Bill and 
the Indians (Robert Altman, 1976), 
Slap Shot (Hill, 1977), Quintet (Alt-
man, 1979), Fort Apache The Bronx 
(Daniel Petrie, 1981), Mr. and Mrs. 
Bridge (James Ivory, 1990), The 
Hudsucker Proxy (Joel Coen, 1994), 
Twilight (Benton, 1998) en Message 

in a Bottle (Luis Mandoki, 1999). 
Als regisseur was Newman minder 
succesvol dan Redford, maar op z’n 
minst respectabel. Na het overrom-
pelende Rachel, Rachel, een hom-
mage aan de acteerkwaliteiten van 
zijn echtgenote Joanne Woodward 
als verdorde onderwijzeres, maakte 
hij Never Give an Inch/Sometimes A 
Great Notion (1971), The Effect of 
Gamma-Rays on Man-in-the-Moon 
Marigolds (met Woodward en hun 
dochter Nell Potts; 1972), Harry & 
Son (tevens scenario; 1984) en The 
Glass Menagerie (1987). Behalve 
professioneel autocoureur was 
Newman ook een succesvol onder-
nemer. Na zijn slasaus Newman’s 
Own lanceerde hij vele andere voe-
dingsproducten en schonk zijn winst 
volledig aan liefdadige doelen. Poli-
tiek was Newman een verstokte li-
beraal en Democraat, die zich gedo-
seerd inzette voor progressieve po-

litici en standpunten.

Ken Ogata
71, YOKOHAMA, 5 OKTOBER, 

LEVERKANKER

Japans acteur. Onder meer in Ven-
geance Is Mine/Fukusha suruwa 
wareniari (Shohei Imamura, 1979), 
Virus/Fukkatsu no hi (Kinji Fukasa-
ku, 1980), Eijanaika (Imamura, 
1981), The Ballad of Narayama/Na-
rayama bushi-ko (Imamura, 1983), 
in de titelrol van Mishima: A Life in 
Four Chapters (Paul Schrader, 
1985), Zegen (Imamura, 1987) en 
The Pillow Book (Peter Greenaway, 

1996).

Anita Page
98, LOS ANGELES, 6 SEPTEMBER, 

IN HAAR SLAAP

Amerikaans filmactrice, pseudo-
niem van Anita Pomares. Laatste 
overlevende van de aanwezigen bij 
de eerste Oscaruitreiking in 1929. 

Debuteerde als tiener in A Kiss for 
Cinderella (Herbert Brenon, 1925). 
Ster in de stille periode, tegenover 
Joan Crawford in Our Dancing 
Daughters (Harry Beaumont, 1928), 
en met Lon Chaney in While the City 
Sleeps (Jack Conway, 1928) en Ra-
mon Novarro in The Flying Fleet 
(George W. Hill, 1929). Kreeg in die 
tijd fanmail van Benito Mussolini, 
die haar vergeefs ten huwelijk 
vroeg. Ook in de vroege MGM-tal-
kies The Broadway Melody (Beau-
mont, 1929) en Our Modern Maidens 
(met Crawford; Conway, 1929), als-
mede in Speedway (Beaumont, 
1929), Navy Blues (Clarence Brown, 
1929), Free and Easy (met Buster 
Keaton; Edward Sedgwick, 1930), 
Our Blushing Brides (met Crawford; 
Beaumont, 1930), Gentleman’s Fate 
(Mervyn LeRoy, 1931), Sidewalks of 
New York (met Keaton; Zion Myers 
en Jules White, 1931) en top-billed 
in Jungle Bride (Harry O. Hoyt en Al-
bert H. Kelley, 1933). Rond 2000 en-
kele gastrollen in obscure horror-
films. Kort getrouwd geweest met 

componist Nacio Herb Brown.

Jerry Reed
71, NASHVILLE, 31 AUGUSTUS, 

COMPLICATIES VAN LONGEMFYSEEM

Amerikaans countryzanger, song-
writer en acteur, geboren als Jerry 
Reed Hubbard. Schreef de titelsong 
voor de autokomedie Smokey and 
the Bandit (Hal Needham, 1977), 
waarin hij ook een hoofdrol speelde. 
Tevens prominent aanwezig in films 
als W.W. and the Dixie Dance Kings 
(John G. Avildsen, 1975), Gator (te-
vens titelsong; Burt Reynolds, 1976), 
Hot Stuff (Dom DeLuise, 1979), 
Smokey and the Bandit II (Need-
ham, 1980), The Survivors (Michael 

Ritchie, 1983), Smokey and the Ban-
dit Part 3 (Dick Lowry, 1983), het 
door hemzelf geregisseerde What 
Comes Around (ook executive pro-
ducer; 1986), Bat*21 (ook executive 
producer; Peter Markle, 1988) en 
The Waterboy (Frank Coraci, 1998). 

Cirio H. Santiago
72, MAKATI CITY, 26 SEPTEMBER,

 LONGKANKER

Filippijns regisseur, producent, sce-
narioschrijver en cameraman. San-
tiago’s exploitatiefilms waren een 
voorbeeld voor Quentin Tarantino, 
met name voor diens Kill Bill. Re-
gisseerde sinds debuut in 1957 met 
Pusakal onder meer T.N.T. Jackson 
(1975), Ebony, Ivory & Jade (1976), 
Vampire Hookers (1979), Naked 
Fist/Firecracker (1981), Caged Fury 
(1983), Naked Vengeance (1985), 
Wheels of Fire (1985), Silk (1986), 
Killer Instinct (1987) en Firehawk 
(1993). Produceerde onder meer  
Women in Cages (met Pam Grier; 
Gerardo de Leon, 1971), The Big 
Bird Cage/Women’s Penitentiary II 
(met Grier; Jack Hill, 1972) en PX 

(Lino Brocka, 1984).

Mark Shivas
70, LONDEN, 14 OKTOBER, 
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Engels producent. Produceerde on-
der meer Richard’s Things (Anthony 
Harvey, 1980), Moonlighting (Jerzy 
Skolimowski, 1982), A Private Func-
tion (Malcolm Mowbray, 1984) en 
The Witches (Nicolas Roeg, 1990). 
Executive producer van Truly Madly 
Deeply (Anthony Minghella, 1990), 
The Grass Arena (Gillies MacKin-
non, 1991), Enchanted April (Mike 
Newell, 1992), The Snapper (Step-
hen Frears, 1993), Priest (Antonia 
Bird, 1994), Small Faces (MacKin-
non, 1996), The Van (Frears, 1996), 
Jude (Michael Winterbottom, 1996), 
Regeneration (MacKinnon, 1997), 
Hideous Kinky (MacKinnon, 1998) 
en The Claim (Winterbottom, 2000). 
Hoofd drama (1988-93) en film 

(1993-97) bij de BBC. 

Humberto Solás
67, HAVANA, 17 SEPTEMBER, 

KANKER

Cubaans regisseur. Studeerde na 
als 18-jarige een korte film (La hui-
da, 1959) te hebben geregisseerd 
aan het Centro Sperimentale in 
Rome. Had zijn grootste succes met 
het vrouwenportret Lucia (1968) dat 
de hoofdprijs won in Moskou. Kamp-
te met veel censuurproblemen, 
maar zijn Cecilia (1982) haalde de 
competitie van Cannes en Un hom-
bre de éxito (1985) een bescheiden 
filmhuisroulement in Nederland. 
Zijn Barrio Cuba (2005) won ver-

schillende nationale prijzen.

Elly Weller
95, WASSENAAR, 21 SEPTEMBER, 

DOODSOORZAAK ONBEKEND

Nederlands actrice, voluit Elisabeth 
Cornelie Wilhelmine Weller. Vooral 
op televisie, enkele kleine filmrol-
len: Heb medelij, Jet! (Frans Weisz, 
1975), De aanslag (Fons Radema-
kers, 1986), Maria (Peter Jan Rens, 
1986) en de korte film De schoor-

steenveger (Ron Termaat, 1987).

Christopher Wicking
65, FRANKRIJK, 13 OKTOBER, 

HARTAANVAL

Engels scenarioschrijver. Specialist 
in griezelfilms, bijvoorbeeld Scream 
and Scream Again (Gordon Hessler, 
1970), Cry of the Banshee (Hessler, 
1970), Murders in the Rue Morgue 
(Hessler, 1971), Blood from the 
Mummy’s Tomb (Seth Holt, 1971), To 
the Devil a Daughter (Peter Sykes, 
1976) en Dream Demon (Harley 
Cokeliss, 1988). Leverde ook scena-
riobijdragen aan Lady Chatterley’s 
Lover (Just Jaeckin, 1981) en Absolu-
te Beginners (Julien Temple, 1986).

Xie Jin
84, SHANGYU, 18 OKTOBER, 
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Chinees regisseur. Maakte onder 
meer Two Stage Sisters/Wutai jie-
mei (1965) en Hibiscus Town/Fu-

rong zhen (1986).
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Op 30 november en op 28 december presenteert Hans Beerekamp 
in het Filmmuseum (16.00-18.30 uur) een nieuwe aflevering van 

Het Schimmenrijk, de live-versie van The Big Sleep. Met veel 
filmfragmenten en bijzonder materiaal uit het Filmmuseum.



PORTFOLIO 
KRIS DEWITTE

34ste American Filmfestival Deauville

JOHN MALKOVICH 
In Changeling van 
Clint Eastwood

DIANE FLERI  Jurylid 
(Mio figlio e fratello 
unico, Il prossimo tuo)

TOM MCCARTHY Regisseur van The Visitor, 
winnaar van de Grand Prix. 

(De hoofdbekroning op het festival)

SHIGERU UMEBAYASHI Componist 
van de muziek voor In the 
Mood for Love, 2046 en  
binnenkort ook The Lady of 
Shanghai, (Wong Kar-wai).

CLINT MANSELL en het Sonos Quartet 
spelen de muziek van The Wrestler, 
de met Gouden Leeuw in Venetië 
bekroonde nieuwe film van Darren 
Aronofsky, in Vooruit in Gent.

Gastzangeres SIOUXSIE 

SIOUX zong mee met de 
muziek van ANGELO 

BADALAMENTI. 

DARIO MARIANELLI (links) Won Beste 
Score voor Atonement. Eerder dit 
jaar kreeg hij ook een Golden 
Globe en een Oscar.  
ANGELO BADALAMENTI Ontving de 
Lifetime Achievement Award.

35ste Internationaal Filmfestival Gent
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19de Arsenals Film Festival, Riga

Met een paar vrienden richtte documentairemaker 
Augusts Sukuts in 1986 een festival op, waar hij als 
eerste de films toonde die tot aan Gorbatsjovs 
perestrojka in de kast van de censor waren opgebor-
gen. Op dat moment was Letland nog deel van de 
Sovjet-Unie. De Letten hadden weinig op met de 
Russen en waren blij dat de Duitsers hen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog twee jaar bezetten, in hun 
ogen: bevrijdden. De straat die nu de Straat van de 
Vrijheid heet en ooit de Leninstraat was, werd in die 
jaren vol vreugde omgedoopt tot Hitlerstraat.
Sukuts en zijn mannen gingen door en hun festival 
Arsenals, waar volop de nieuwe ontwikkelingen in 
de artistieke film werden gevolgd, was het beste in 
het gebied dat in 1991 in drie zelfstandige Baltische 
staten uiteenviel. Sindsdien ging er wat af van de 
glans, want vooral in Estland werden filmers actief 
en Augusts Sukuts voelde er weinig voor zijn festival 
aan nieuwe tijden aan te passen. Hij bleef zijn gasten 
verwelkomen met een glimlach en de woorden: ‘Het 
is september, maar ik ben nog steeds Augustus.’
Arsenals is een festival gebleven met een eigen, bij-
zondere identiteit. Het is het enige festival ter wereld 
dat zonder toespraak wordt geopend. Aan het eind 
krijgen de regisseurs van de competitiefilms alle-
maal een of ander kunstwerk met daarop de tekst 
‘Winnaar’ en de echte winnaar van de hoofdprijs, een 
geldbedrag van dit jaar 10 duizend dollar, wordt aan-

gewezen door het lot. Traditiegetrouw knipt Sukuts 
een knoop van zijn jas en doet die in een van de wijn-
glazen die aan de ’winnaars’ worden uitgereikt. Wie 
de knoop heeft , krijgt de poen. En wat te denken van 
de excursies, zoals een drie uur durende treinreis 
naar een klein dorp waar de bewoners met volksdan-
sen en zelfgemaakte bonensoep staan te wachten.

Gracieus
Maar op 4 april dit jaar kreeg iedereen onverwacht 
een brief van Augusts Sukuts waarin hij meldde dat 
hij vertrokken was en dat Elvita Ruka (ooit een 
kunstcriticus, later scenarist en producent) hem 
was opgevolgd. Sukuts had zijn hele hebben en hou-
den van de hand gedaan en een huisje nabij Valencia 
gekocht, hoewel hij geen woord Spaans spreekt.
Elvita Ruka, een charmante dame die zich gracieus 
onder de gasten bewoog, kon nog niet een eigen 
stempel op het festival drukken, als ze die had, want 
Sukuts had de boel al merendeels in elkaar gesto-
ken. Ze wijzigde de loterij door niet een knoop in een 
glas wijn maar een bloemblaadje in een kopje koffie 
te verbergen en de treinexcursie werd omgezet in 
een vliegtochtje naar Liepaja, de voormalige Russi-
sche marinehaven die deels een spookstad is sinds 
in 1991 17 duizend manschappen richting Moskou 
vertrokken, een hele wijk lege huizen, bunkers en 
een militaire gevangenis achterlatend.

En de films? De competitie had als toppers onder 
meer Stellet Licht van Carlos Reygadas en Andalucia 
van Alain Gomis en verder Antenna van Estaban 
Sapir, Derek van Isaac Julien, Chop Shop van Ramin 
Bahrani, My Winnipeg van Guy Maddin en El Otro van 
Ariel Rotter. Een grillig maar redelijk mengsel, 
resultaat van compromissen tussen de drie vrouwe-
lijke programmeurs en een selectiecommissie van 
vijf nog andere heren en dames, die bijvoorbeeld de 
Tiger-winnaar Wonderful Town van Aditya Assarat 
afwezen.

Baltisch
Voor buitenlanders was de Baltische competitie 
interessanter, maar helaas was daarin weinig bij-
zonders te zien. De beste film was Vogelfrei, over het 
leven van een man in vier fases, waarbij elke fase 
door een andere (jonge) regisseur is uitgewerkt. 
Interessant en veelbelovend, maar vorig jaar al tot 
beste Letse film uitgeroepen en al vertoond op ver-
schillende buitenlandse festivals, waaronder Rot-

terdam. Het interessantst waren misschien nog de 
twee nieuwe korte films van Laila Pakalnina, de 
ongekroonde koningin van de Letse cinema, Three 
Men and a Fishpond en Stones, die in augustus hun 
wereldpremière in Locarno beleefden en, mag je 
toch aannemen, begin volgend jaar in Rotterdam te 
zien zullen zijn.
Dus niet echt een festival voor het laatste nieuws, 
maar wel een leuk en hartelijk feest, dat op de ope-
ningsavond Charles Bryants zwijgende film Salome 
(1923) vertoonde, met levende muziek en twee 
levende hoofden – van Salomé en Johannes de 
Doper – op een tafel vol lekkernijen. Er werden 
doden herdacht, jubilarissen en oude regisseurs 
gehuldigd, tentoonstellingen geopend van Paradja-
nov en Eisenstein, maar het festival mist een beetje 
de aansluiting met de nieuwste ontwikkelingen. Het 
gerucht gaat dat Elvita Ruka volgende keer sterren 
naar Riga gaat halen. Laten we hopen dat het niet de 
bekende namen van enkele decennia terug worden. 
Riga, de meest moderne van de drie Baltische 
hoofdsteden, verdient een festival dat ietsje meer bij 
de tijd is.

De directeur vertrok met achterlating van een brief, maar zijn geest bleef aanwezig in 
Riga, dat leuke festival met zijn absurde humor. Peter van Bueren

Grillig aanbod op hartelijk festival

Op de openingsdag van het 13de Pusan International 
Film Festival werd bekend dat de zesendertigjarige, 
zeer populaire en veel bekroonde actrice Choi Jin-
Sjil (bijgenaamd de Koreaanse Meg Ryan) zich opge-
hangen had in haar badkamer. Dat was een maand 
nadat de even oude acteur Ahn Jae-hwan dood was 
aangetroffen in zijn auto na een kennelijke zelf-
moord. Choi, vier jaar geleden al centrum van een 
nationaal drama toen zij scheidde van de beroemde 
honkballer Jo Seong-min en sindsdien depressief, 
was nauw bevriend met Ahn Jae-hwan, die zelf-
moord gepleegd zou hebben omdat hij schulden van 
ruim drie miljoen euro niet kon betalen. Op internet 
verschenen geruchten dat Choi een van de schuldei-
sers was. Ahns zelfmoord en geruchten op roddelsi-
tes over haar betrokkenheid waren Choi te veel 
geworden. 

Hartverscheurend
De schok in de Koreaanse samenleving was hartver-
scheurend. Journalisten, sterren en fans verlieten 
spoorslags Pusan en vier dagen was de televisie 
gevuld met wat dan ook over Choi. Eerst de bericht-
geving en het oprakelen van alle drama’s uit haar 
leven, dan een dag lang rouwstoeten rond en in het 
ziekenhuis waar ze werd opgebaard, daarna de 
crematie en de vierde dag de bijzetting van de urn 
met haar as. Allemaal live, maar wel door de com-
merciële zender SBS, die de beelden extra cachet 
gaf met begeleidende treurmuziek, maar ze ook 
regelmatig onderbrak met vrolijke reclameblokjes, 
want rouwen gaat niet voor niets. Een adembene-
mende soap, afgewisseld met de laatste klappen op 
de beurs.
De algemene malaise in de wereld kwam nog eens 
bovenop de crisis in de Koreaanse filmindustrie zelf. 
De boom is voorbij. Dat was vorig jaar al duidelijk, 
maar de Koreaanse wave is nog verder ingezakt. De 
recette van Koreaanse films, die in 2006 nog 63 
procent van de totale bioscooprecette bedroeg, zak-
te via 50 procent terug naar waarschijnlijk 36 pro-
cent dit jaar. En terwijl er vorig jaar nog honderdt-
waalf films werden gemaakt, zal het aantal produc-
ties in 2008 de zestig niet halen. Oorzaken: een over-
productie aan dure films, waarvan er te veel flopten, 
het wegvallen van kleinere producties omdat al het 
geld naar de floppende grote films ging, en de toe-
name van illegale dvd’s. Gemiddeld zou elke Kore-
aan per jaar vierenvijftig films downloaden, mede 
omdat de Koreaanse regering de IT-industrie stimu-

leert en niets doet tegen allerlei nieuwe software die 
het illegaal downloaden van films vergemakkelijkt. 
Dat er vorig jaar vierhonderdzestig filmproductie-
maatschappijen naar de Asian Film Market kwamen 
en dit jaar slechts 132, mag geen wonder heten. Die 
markt wil nog niet echt vlotten en het gevecht met 
concurrenten als Hongkong, Tokio en Shanghai is 
nog lang niet in het voordeel van Pusan beslecht. 
Ook de bouw van het grandioze nieuwe festivalpaleis 
schiet niet op en zal op zijn vroegst pas in 2012 vol-
tooid zijn. Redenen genoeg voor een wat gedempte 
sfeer. Het festival liep op rolletjes, de party’s waren 
niet minder dan ooit, hoewel in details bezuinigingen 
duidelijk merkbaar waren, maar het bruiste niet 
echt zoals in vorige jaren. 

Vogelverschrikkers
Het programma was verre van slecht. Het wereld-
overzicht, met onder meer de door het Koreaanse 
publiek goed ontvangen Nederlandse inbreng Links 
van Froukje Tan, gaf een gedegen overzicht van wat 
er het afgelopen jaar her en der geproduceerd is aan 
onafhankelijke films. Ook in het Aziatische panora-
ma genoeg interessante films, en de New Currents-
competitie van eerste en tweede Aziatische films 
had een redelijk gemiddelde. De twee hoofdprijzen 
van 30 duizend dollar gingen naar Land of the Scare-
crows (Roh Gyeong-tae, Korea) en Naked of Defen-
ses (Madahide Ichii, Japan). De eerste was inder-
daad misschien wel de beste Koreaanse bijdrage. 
De overstilering van Roh’s eerste film The Last 
Dining Table is wat versoepeld, waardoor de film wat 
minder abstract is, maar de fraai gecomponeerde 
scènes van drie personages die op zoek zijn naar 
hun identiteit zijn stijlvol genoeg. De ontmoetingen 
van de drie leiden niet tot onderlinge warmte maar 
tot een bevestiging van hun maatschappelijke isola-
tie, zodat zij vogelverschrikkers in een prachtig 
landschap blijven. 
In Naked of Defenses portretteert Madahide Ichii 
twee vrouwen in een kale dorpse gemeenschap die 

gedomineerd wordt door een moderne fabriek. In 
een zorgvuldige, efficiënte stijl brengt Ichii een grote 
ode aan de moederlijke kracht van vrouwen.
Begrijpelijke winnaars, maar toch was de meeste 
interessante film Blind Pig Who Wants to Fly van de 
Indonesische regisseur Edwin, die eerder opviel 
door korte films als Kara, The Daughter of a Tree en 
Trip to the Wound. De lichtvoetige titel geeft al iets 
aan van de soms absurdistische toon in een film die 
van doen heeft met de discriminatie van Chinezen in 
de Indonesische maatschappij. ‘Wat wil je later wor-
den?’ vraagt een meisje aan haar vriendje. ‘Alles, 
behalve een Chinees. Maar met een ruim gevoel 
voor satire spot Edwin over meer. Hoogtepunt is een 
homoseksuele triangel bij een tandarts, waarbij 
Stevie Wonders I Just Called to Say I Love You een 
hilarisch bijeffect krijgt. 

Indonesië
Indonesië was trouwens opmerkelijk aanwezig, met 
een verscheidenheid aan films die de indruk wekken 
dat daar opmerkelijke dingen gebeuren. Daaronder 
ook de nieuwe film van Orlow Seunke, Jermal, gere-
gisseerd door Ravi Bharwni die zich drie jaar gele-
den voor het eerst meldde met The Rainmaker. 
Seunke staat genoteerd als producent en editor, 
maar deed veel meer. Jermal gaat over een jongetje 
dat na de dood van zijn moeder zijn vader zoekt, die 
met een groepje ongeregeld op een vissersplatform 
in zee woont. De jongen heeft het niet gemakkelijk 
en het kost tijd voor vader en zoon elkaar vinden. 
Een wat voorspelbare, maar wel aardige jeugdfilm.
Veel nieuw Chinees werk, van wisselend niveau. De 
aardigste was River People van Jianjun He, in Rot-
terdam ooit Tiger-winnaar met Postman. Een 
bescheiden, maar in elk beeld raak portret van men-
sen wier leven bepaald wordt door een boot en de 
rivier die voortkabbelt als het leven.
Genoeg moois dus en daarvan zal in januari onge-
twijfeld veel van te zien zijn in Rotterdam, het 010 
van Aboutaleb. 

13e Pusan International Film Festival

De Koreaanse boom 
is voorbij

Economische malaise en de zelfmoord van een filmster 
drukten de stemming in Pusan. Een degelijk programma 

maar minder bruisend dan eerdere jaren. Peter van Bueren

Links

Stones

Vogelfrei
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10de Film by the Sea, Vlissingen

Een filmfestival brengt in de regel een programma 
van overwegend nationale premières, verspreid 
over een aaneengesloten periode, en het aanbod 
stelt de bezoeker in staat per dag minstens vier 
voorstellingen bij te wonen. Daarbij is het belangrijk 
dat hij per tijdstip steeds uit verschillende program-
ma’s kan kiezen. In Nederland voldoen het Interna-
tional Film Festival Rotterdam, International Docu-
mentary Filmfestival Amsterdam en Nederlands 
Film Festival (Utrecht) zonder mankeren aan al 
deze eisen. De programmering van Film by the Sea 
(Vlissingen) is echter zo erratisch dat je het evene-
ment bezwaarlijk een festival in de ware zin van het 
woord kunt noemen.

Adder
FbtS vond dit jaar plaats in de periode van 13 tot 21 
september. Negen dagen achter elkaar, dat lijkt heel 
behoorlijk. Maar er zit een flinke adder onder het 
gras. Sinds jaar en dag draait het festival alleen in de 
twee weekends op volle toeren. Op maandag tot en 
met donderdag staat het op een laag pitje, en komt 
het programma pas ‘s avonds op gang. Op het eerste 
gezicht was er dit keer al vanaf twee uur voldoende 
te beleven, maar schijn bedriegt. Omdat dit de tiende 
editie van het festival was, werden ter opluistering 
van het lustrum vijfendertig publieksfavorieten nog-
maals vertoond. 
Daardoor konden de vaste bezoekers die in het ver-
leden zo hadden genoten van Chocolat, Le fabuleux 
destin d’Amélie Poulain, Ladies in Lavender, Broke-
back Mountain, Atonement en Pride & Prejudice, 
hun lievelingsfilm nu nog een keer bewonderen. 
Maar dat ging ten koste van de premières. Op maan-
dag overdag waren dat er vier, op dinsdag vijf, op 
woensdag drie en op donderdag bleef de teller op 
vier steken. Vier festivalmatinees met in totaal zes-
tien voorstellingen! De echte filmfanaat die in zijn 
onschuld een kleinschalige versie van IFFR had 
verwacht en in Vlissingen een weekje vakantie hield, 
zal op zijn hotelkamer allicht suïcide hebben over-
wogen, zo niet ten uitvoer gebracht. De Provinciale 
Zeeuwse Courant berichtte daar niet over, maar die 
is dan ook een van de hoofdsponsors.

Middle of the road
Inhoudelijk is de programmering van het festival niet 
bijster avontuurlijk. Artistiek directeur Leo Hanne-
wijk kiest overwegend voor middle of the road films. 
Keurige, ‘verantwoorde’ films waarbij iemand zich 
met goed fatsoen kan vertonen, zonder dat anderen 
hem voor een sadist verslijten of van seksuele per-

versie verdenken. Typerend voor die categorie zijn 
publieksfavorieten als de documentaire Young @ 
Heart van Stephen Walker (een ongeschoold koor 
van tachtigjarigen studeert onder deskundige lei-
ding rock-’n’-rollnummers in), The Black Balloon 
van Alissa Down (Australisch gezin heeft heel wat te 
stellen met hun autistische zoon), en Boy A van John 
Crowley (jeugdige moordenaar komt op vrije voeten, 
en ontwikkelt zich tot een modelburger). Stuk voor 
stuk verdienstelijke films, maar met een bedenkelijk 
hoog EO-gehalte. 
Waarschijnlijk wil Hannewijk in de eerste plaats zijn 
Zeeuwse clientèle te vriend houden. Blijkens de 
resultaten van de publieksenquête kun je in Vlissin-
gen maar beter niet met politiek minder correcte 
films aankomen. Festivalfilms over seks en ontrouw 
(Blind Date, Love Comes Lately, Eden en vooral het 
verderfelijke Das Herz ist ein dunkler Wald (Nicolet-
te Krebitz) belandden roemloos onderin de ranglijst. 
Het Duitse huwelijksdrama – een vrouw gaat volle-
dig door het lint als ze de bigamie van haar man 
ontdekt – kon bij de toeschouwers geen goed doen 
en haalde als enige een ruime onvoldoende. 
Het beoogde hoogtepunt van FbtS is altijd de Film en 
Literatuur Competitie, waarbij een jury – de ene helft 
afkomstig uit schrijverskringen, de andere helft 
actief in de filmwereld – uit tien boekverfilmingen de 
beste kiest. Gelukkig voor zowel de jury als de festi-
valleiding stak Gouden Palmwinnaar Entre les murs 

van Laurent Cantet met kop en schouders uit boven 
de concurrentie. Daardoor achtte juryvoorzitter 
Rinus Ferdinandusse zich ontslagen van de plicht in 
detail de tekortkomingen van andere kandidaten te 
belichten. Bijvoorbeeld het chaotische Ver van  
familie van regisseur Marion Bloem, over een 
omvangrijke schare Indo’s, die de zieke oma op een 
gezellige familiereünie trakteert. Ook de doodsaaie 
WOII-drama’s Un secret (Claude Miller) en Fugitive 
Pieces (Jeremy Podeswa) kregen niet de oorwassing 
die ze verdienden.

Gesputter
Opmerkelijk was het gesputter van de juryleden 
Gerbrand Bakker en Thekla Reuten tegen het jaar-
lijkse gebod iedere film alleen op zijn filmische kwa-
liteiten af te rekenen en vooral niet te letten op de 
mate waarin hij recht deed aan zijn literaire inspira-
tiebron. Helaas werd hun suggestie om in volgende 
festivaledities de jury ook te verplichten tot lezing 
van het boek, zonder duidelijke opgave van reden 
afgewezen door de overige juryleden. Ook Leo Han-
newijk kon zich niet vinden in dit toch zo voor de hand 
liggende idee. Zo kan het festival nog jaren door-
modderen. De jury kijkt naar films waarvan een kind 
ziet dat het hier een boekverfilming betreft. Maar dit 
mag geen rol spelen bij de beoordeling. Film by the 
Sea lijkt elke mogelijkheid te willen benutten, om als 
festival niet serieus te worden genomen.

Op welk festival wordt de uitreiking 
van The Church of Iceland award (voor 
Snow van Aida Begic uit Bosnia-Her-
zegovina) broederlijk gevolgd door die 
van de Queer Cinema Awards (voor A 
Country Teacher van Bohdan Sláma 
uit Tsjechië)?
IJsland staat, behalve om zijn geisers 
en zwavelmeren – en nu ook om een 
financiële crisis – bekend om de voor-
uitstrevende muziekscene. En dat was 
ook in de programmering terug te 
vinden, met een speciale sectie voor 
muziekfilms in Sound on Sight. Liefst 
drie documentaires over Berlijn (Ber-
lin Calling van Hannes Stoehr, Berlin 
Song van Uli M Schueppel en Lou 
Reed’s Berlin van Julian Schnabel), 
Heavy Metal in Baghdad (Eddy Moretti 
en Suroosh Alvi), ook te zien op het 
International Amsterdam Film Festi-
val, een intrigerende film over de 

vroeggestorven Arthur Russell en 
Squeezebox van Steve Saporito en 
Zach Shaffer over de gelijknamige 
befaamde club in New York. Daar-
naast twee films over de IJslandse 
muziekfilm. And Rolling van Elsa 
Maria Jakobsdottir en Gaukur Ulfars-
son gaat over een groepje jonge IJs-
landse muzikanten met een voorliefde 
voor muziek uit de jaren vijftig en zes-
tig. In de documentaire is te zien hoe 
zij nummers opnemen in Hljodriti 
Studio’s, met gebruik van slechts één 
microfoon en een mono tape. Onder-
houdend en sfeervol, maar minder 
verrassend dan Electronica Reykjavik, 
die vertelt over een nog steeds onder-
grondse scene op IJsland: die van de 
elektronische, avantgardistische 
dance-muziek. Volgens regisseur 
Arnar Jonasson, die op de slotavond 
voor zijn film de publieksprijs in ont-
vangst mocht nemen, bestaat die 
scene sinds de jaren tachtig, maar is 
ze nooit populair geworden in het land 
zelf. De ritmisch gesneden documen-
taire laat zien hoe op het kleine IJs-
land een complete underground club-
leven bestond. Jonasson interviewt 

nog steeds optredende muzikanten, 
als die van GusGus, maar gebruikt ook 
royaal bijzonder archiefmateriaal.
Hoogtepunt in het muzikale filmpro-
gramma was de vertoning van Sons of 
the Soil in de cinema Baejarbio in 
Hafnarfjorour, waarvan een immer 
melancholisch ogende festivaldirec-
teur Hronn Marinosdottir Stjornandi 
vertelde dat het een van de weinige 
nog overgebleven originele cinema’s 
is op IJsland. Een bijzondere film uit 
1920, gefilmd door de Deense Gunnar 
Sommerfeldt op IJsland. Het is geba-
seerd op een boek van de IJslandse 
auteur Gunnar Gunnarson (zoals in 
een helaas voor buitenlanders volsla-
gen onbegrijpelijke half uur durende 
inleiding werd verteld) en handelt over 
liefde voor het land en familie, trots, 
verraad en ontrouw. Ook alweer 
helaas waren de IJslandse tussenti-
tels van de zwijgende film niet onderti-
teld, maar een meertalige Zweedse 
buurman bood gelukkig uitkomst. 
Onderhoudend was film ook vooral 
door de live muzikale begeleiding van 
de veelkoppige band Hjaltalin, die voor 
een indrukwekkende, bij vlagen ont-

roerende score zorgden.
Een de speciale gasten op het intieme 
festival was Paprika Steen, de Deense 
actrice, die inmiddels een aantal films 
zelf regisseerde. Haar With Your Per-
mission was andermaal een bewijs 
van de sterke Deense filmtraditie, met 
een heerlijk absurd script, ontsporen-
de karakters en veel humor. Steen 
toonde zich na afloop van de film, 
tijdens de q & a, wel bezorgd over de 
toekomst van de Deense film, nu er 
ook daar stevig wordt gekort op subsi-
dies en budgetten. Volgens haar is er 
ook een nieuwe generatie filmmakers 
nodig, die met een eigen stijl een nieu-
we weg inslaat. Wellicht dat een van 
hen opstaat uit de op het filmfestival 
ronddwalende groep Transatlantic 
Talent Campus, een groep jonge film-
makers, voor wie een heel program-
ma was samengesteld. Onderdeel 
daarvan waren ontmoetingen met 
gearriveerde filmmakers als Paprika 
Steen, de IJslandse regisseur Dagur 
Kari Petursson (Noi Albinoi) en de 
Franse schrijver en regisseur Philippe 
Claudel (Il y a longtemps que je 
t’aime). Hij vertelde onder andere dat 
hij het geen goed idee vond om grote 
literatuur te verfilmen (‘het is onmo-
gelijk om de diepere betekenis te 
grijpen’) en dat hij tijdens zijn studie 
film en literatuur al verschillende 
korte films maakte. ‘Maar schrijven 
was gemakkelijker, omdat je daar 
geen geld voor nodig hebt.’ Hij wijdde 
uit over het verschil tussen het schrij-
ven van een boek (‘ik ben als een wild 
paard, ren zonder te denken’) en een 
scenario (‘dat is bouwen, bijna een 
mechanisch werk’). En met veel 
gevoel voor zelfspot beschreef hij 
zichzelf als regisseur: ‘ik ontdekte dat 
ik een kleine dictator kon zijn’. Dat is 
een van dingen die het IJslandse festi-
val zo speciaal maakt: wanneer men-
sen van naam de moeite nemen naar 
het eiland te vliegen, zijn ze ontzettend 
benaderbaar en – omdat het festival 
zich heel overzichtelijk tot een paar 
locaties beperkt – overal te ontmoe-
ten. Zoals Björk, die geen speciale ver-
plichtingen op het festival had, maar 
tijdens de slotavond toch verscheen, 
wat de bijeenkomst op de walvisboten 
tijdens de koude nacht een nog 
sprookjesachtigere glans verleende. 

Young @ Heart

Doormodderen in Vlissingen
Film by the Sea is geen must voor de ware filmliefhebber. Het filmaanbod is behoudend, het 

paradepaardje van het programma – boekverfilmingen – berust op een misverstand en de 
programmering dwingt de bezoeker vele uren in ledigheid door te brengen.

Hans Knegtmans

5de Reykjavik International Film Festival

Verrassende ontmoetingen op IJsland

Op de slotavond van het film-
festival was er al iets te merken 
van de sombere vooruitzichten 
voor de economie, die letterlijk 

tijdens het festival instortte. 
Het buffet was sober, evenals 

het aanbod aan drank. Maar de 
stemming was opgewekt en de 

ceremonie onconventioneel. 
Nicole Santé

With Your Permission
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Burn After Reading De dertiende 
film van de gebroeders Coen werd wat koeltjes 
ontvangen op het filmfestival van Venetië, dat 
ermee opende. Allicht, want hij volgt op No 
Country for Old Men (2007), de film waarmee de 
broers aantoonden weer in topvorm te zijn en 
die hun vier Oscars opleverde. Een beetje zuur 
is het wel: No Country for Old Men was een ver-
filming van een boek dat ze ‘slechts’ adapteer-
den, terwijl ze met hun zelf geschreven films 
nog nooit een Oscar wonnen.
Een artikel in NRC Handelsblad dat na de pre-
mière in Venetië verscheen, verheldert hun 
werkwijze, waarbij ze puur komische met don-
kerder films afwisselen: ‘Bij het schrijven, zeg-
gen [de broers], laten ze zich leiden door hun 

gevoel van dat moment. Als ze net een serieuzer 
script hebben geschreven, kiezen ze de volgende 
keer vaak voor iets lichters en andersom. Het 
script voor de luchtig-zwarte Burn After Reading 
schreven ze vóór de melancholiek-grauwe No 
Country for Old Men. Dat de films in andere 
volgorde zijn gemaakt en in première gegaan, 
heeft alleen maar te maken met productionele 
factoren, en dan vooral met de beschikbaarheid 
van de cast.’
De broers schreven de film met acteurs in hun 
achterhoofd: George Clooney, Brad Pitt, Frances 
McDormand (de echtgenote van Joel) en John 
Malkovich. Allen spelen een variatie op de 
bekende Coen-types: sympathieke schlemielen 
die niet al te slim zijn en hun hand overspelen. 
De plot handelt over een gestolen cd waarop 
ex-CIA-agent Osborne Cox (Malkovich) zijn ver-
meend ontvlambare memoires heeft staan. 
Deze worden gevonden door de in een sport-
school werkende Linda Litzke (de Coens houden 
van absurde namen). Om de door haar vurig 
gewenste plastische chirurgie te kunnen bekos-
tigen, wil ze Osborne chanteren. Als deze niet 
thuis geeft, gaat ze samen met haar collega 
Chad Feldheimer (Brad Pitt met highlights in zijn 
haar) naar de Russen. Die tonen zich mild geïn-
teresseerd (‘Pc or Mac?’, vraagt de ambtenaar), 
maar dan loopt alles in het honderd.
Een ‘tussendoortje’ van Joel en Ethan Coen is 
nog altijd vele malen beter en plezieriger dan de 

gemiddelde Amerikaanse komedie. De dialogen 
zijn weer om van te smullen – vooral de zinnen 
die John Malkovich met veel ‘fucks’ verlevendigt 
zijn bijzonder geestig. Evenals de, zoals altijd, 
kleurrijke personages. Wat te denken van 
dwangmatig vreemdgaander Clooney, die een 
dildoapparaat in zijn garage bouwt? Of van Brad 
Pitt, die immer goedgeluimd meedanst met de 
muziek op zijn iPod en steeds lurkt aan een 
flesje Gatorade? Ook de cinematografie – dit 
keer niet verzorgd door vaste cameraman Roger 
Deakins – is weer uiterst doordacht en fraai. De 
groothoeklens en composities die iets van onde-
ren zijn gefotografeerd bekrachtigen de licht 
absurde sfeer van de film en de scènes op het 
hoofdkantoor van de CIA baden in een hel wit 
licht, met scènes die via de voeten van werkne-
mers aan elkaar worden gelast. Hoe luchtig de 
film misschien ook is, de conclusie past prima bij 
het consistente wereldbeeld dat de Coens nu al 
jaren tentoonspreiden: de mensheid is niet te 
begrijpen. Daar valt alleen maar om te lachen. 
En dat is dan weer niet om te lachen.
André Waardenburg

Verenigde Staten 2008 regie, scenario, productie en montage 
Joel en Ethan Coen camera Emmanuel Lubezki production 
design Jess Gonchor muziek Carter Burwell productie Tim 
Bevan en Eric Fellner distributie UPI duur 96’ met George 
Clooney, Brad Pitt, Frances McDormand, John Malkovich,  
Tilda Swinton

Cargo 200 Zo destructief en 
deprimerend heb je de Sovjet-Unie 
nog nooit gezien. De perestrojka 
nadert en alles is naar de klote. Van 
flatgebouwen die eens fier uit de 
grond rezen, is de verf tot op het laat-
ste spatje afgebladderd. In het asfalt 
zitten gaten zo diep als bomkraters. 
En de giftige dampen van de breed 
uitwaaierende industrie zijn zo alom-
tegenwoordig dat een grijs-grauwe 
sluier de hele omgeving bedekt.
Het is een herkenbaar beeld en toch is 
Cargo 200 als waarheidsgetrouwe 
schets van de nadagen van het sovjet-
imperium niet helemaal serieus te 
nemen. Daarvoor legt de Russische 
regisseur Aleksej Balabanov, in 
Nederland vooral bekend van Brat 
(1997), het verval er net iets te dik 
bovenop.
Balabanov wilde een statement 
maken tegen in zijn land oprukkende 
nostalgie naar het communistische 
verleden. De Sovjet-Unie anno 1984 is 
bij hem veranderd in een morele en 
fysieke ruïne, met wodka zuipen als 
enige norm. In de diepe roes die dat 
veroorzaakt, wordt er vreemdgegaan, 
verkracht en vermoord.
Alle personages staan symbool voor 
een ander bedorven radertje in de 
sovjetketen. Twee hedonistische jon-

geren zijn alleen maar geïnteresseerd 
in seks, drank en uitgaan in een roes-
tige disco, een wetenschapper houdt 
tegen beter weten in vast aan door de 
praktijk ingehaalde marxistische idea-
len en een diep in de bossen verscho-
len wodkastoker heeft zichzelf ervan 
overtuigd dat de christelijke moraal 
absoluut is. Ondertussen drinkt hij 
zichzelf een delirium en probeert hij 
ieder jong meisje dat zijn houten zuip-
keet bezoekt aan te randen.
Het leger voert een verloren strijd in 
de desolate bergen van Afghanistan – 
de titel verwijst naar dode soldaten die 
per vliegtuig naar huis worden ver-

voerd – en de autoriteiten zijn door en 
door corrupt. Per geval brouwen ze 
hun eigen wetten. Zo kidnapt een 
hooggeplaatste politieagent de verlei-
delijke puberdochter van een belang-
rijk communistische leider en neemt 
het oplossen van de zaak vervolgens 
hoogstpersoonlijk op zich.
Het is pijnlijk absurd allemaal en lange 
tijd heb ik, zij het met een bittere 
smaak in mijn keel, gelachen om het 
ervan afdruipende cynisme. Cargo 200 
was draaglijk geweest als het daarbij 
was gebleven, maar Balabanov wilde 
shockeren. En dus neemt nihilisme 
het over, in de vorm van gruwelijke 

aanrandingen en bruut zinloos 
geweld. In een van de laatste scènes 
ligt een meisje vastgeketend in bed 
met drie lijken. Balabanov spaart nie-
mand, ook zijn publiek niet.
Het is hem op het verwijt komen te 
staan een smakeloze karikatuur te 
schetsen van een Sovjet-Unie in ver-
val, een karikatuur die iedere zinnige 
relatie met de werkelijkheid verloren 
heeft. Het laatste wat Rusland nu kan 
gebruiken, vonden zijn criticasters, zijn 
zulke vertekende, opgeklopte beelden 
van het verleden. Balabanov doet de 
geschiedenis ongetwijfeld geweld aan, 
maar dat is nu juist het punt van Cargo 
200 – de nostalgici worden met hun 
eigen wapens bestreden. Zij romanti-
seren het communistische tijdperk, hij 
beitelt het laatste laagje schoonheid er 
met een hakbijl vanaf.
Het is een grenzeloos opportunisti-
sche aanpak, dat zeker – in dat opzicht 
doet Balabanov niet onder voor de 
Russen die hij portretteert.
Niels Bakker

Rusland 2007 regie en scenario Aleksej Balabanov 
camera Aleksandr Simonov montage Tatjana 
Koezmitsjova geluid Michail Nikolajev production 
design Pavel Parchomenko productie Sergej Sel-
janov distributie Filmmuseum duur 89’ met Agnija 
Koeznetsova, Aleksej Poloejan, Leonid Gromov, 
Aleksej Serebriakov

Boy A Ergens tussen het idiosyn-
cratische Britse kitchensink drama 
van Ken Loach en de meer esthetisch 
enigmatische pendant van iemand als 
Lynne Ramsay (Ratcatcher 1999 en 
Morvern Callar 2002) bevindt zich Boy 
A van John Crowly. De beoogde tele-
visieproductie bleek bij nader inzien 
meer dan bioscoopwaardig. Visueel 
en inhoudelijk heeft de film de ambi-
tie om op verschillende niveaus een 
dwingend, aangrijpend verhaal te ver-
tellen op een intelligente, esthetische 
en toch toegankelijke manier. Dat is 
gelukt. Boy A is een indrukwekkende 
film geworden met aan de basis een 
sterk scenario, Crowly’s beheerste 
regie en daardoor over de gehele linie 

heel goede acteerprestaties. Door 
de afgewogen vormgeving, waarmee 
Crowly het hyperrealisme overstijgt, 
krijgt de film bij vlagen een bijna dro-
merige kwaliteit. Op die momenten 
wordt voelbaar hoe onwerkelijk de 
situatie moet zijn waarin de hoofd-
persoon verkeert, waarin een nacht-
merrie transformeert in een droom 
om wederom te veranderen in een 
nachtmerrie.
Het scenario van Boy A is gebaseerd 
op de gelijknamige bestsellende 
roman van de jonge Britse auteur 
Jonathan Trigell die zich liet inspireren 
door de moord op de tweejarige James 
Bulger op 12 februari 1993. Wereldwij-
de ontzetting heerste toen bleek dat de 

daders twee tienjarige jongens waren, 
Jon Venables en Robert Thompson, die 
de peuter uit een winkelcentrum in 
Liverpool hadden ontvoerd en daarna 
vermoord. In de rechtzaak werden ze 
aangeduid met ‘Child A’ en ‘Child B’. 
Eenmaal achttien werden ze met een 
nieuwe identiteit in vrijheid gesteld,  
dit tot ontsteltenis van veel Britten die  
hen het liefst levenslang hadden opge-
borgen. 
Boy A gaat over het maatschappelijke 
dilemma dat in deze precaire zaken 
altijd parallel loopt aan de gerechtelij-
ke uitspraken. Een rechter oordeelt 
dat een minderjarige pleger van een 
gruwelijke misdaad na het uitzitten 
van zijn straf recht heeft op een mens-
waardige voortzetting van zijn leven in 
vrijheid. Verschillende partijen bestrij-
den die opvatting door de daders 
publiekelijk tot eeuwige volksvijand te 
verklaren. Het recht loopt een groot 
risico om gedwarsboomd te worden, 
omdat er op dit punt geen maatschap-
pelijke consensus bestaat. 
In Boy A wordt het de kijker zo moeilijk 
mogelijk gemaakt om een simplistisch 
antwoord te geven op de vraag wie er 
nou bepaalt hoe lang iemand moet 
boeten voor een jeugdige misstap. De 
hoofdpersoon (Andrew Garfield) is een 
sympathieke jongen die na meer dan 
de helft van zijn leven binnensmuurs 
te hebben doorgebracht nauwelijks 
weet hoe een normaal leven te leiden. 

Hij mag zelf een nieuwe naam uitzoe-
ken, Jack, en krijgt van zijn begeleider 
(Peter Mullan) Nikes van het soort 
‘freedom’. Hoe onvrij vrijheid kan zijn, 
gaat hij aan den lijve ervaren, maar 
eerst gaat hij succesvol assimileren 
(hij krijgt baan, vrienden en vriendin), 
een proces dat wordt doorsneden met 
flashbacks uit zijn jeugd. Eenzaam-
heid, liefdeloosheid, mishandeling, 
ziekte, armoede en verkeerde keuzes 
tekenen zich af. Een cynicus zou het 
weg kunnen zetten als de voor de hand 
liggende oorzakelijke litanie van cri-
mineel gedrag. Uit onderzoeken naar 
de achtergronden van ‘Child A’ en 
‘Child B’ is echter een context opge-
doemd die misschien nog wel erger is 
dan wat ‘Boy A’ voor zijn kiezen heeft 
gekregen. Zonder zijn misdaad te 
bagatelliseren, stelt de film dat de 
populistische roep naar gerechtigheid 
voorbij gaat aan het menselijk onver-
mogen dat zich vooral aan de onder-
kant van de maatschappij manifes-
teert en waarin kinderen heel kwets-
baar zijn. Kim van der Werff

Groot-Brittannië 2007 regie John Crowley scenario 
Mark O’ Rowe, gebaseerd op het gelijknamige boek 
van Jonathan Trigell camera Rob Hardy montage 
Lucia Zucchetti geluid Jim Greenhorn muziek 
Paddy Cunneen production design Jon Henson 
productie Lynn Horsford distributie Cinemien 
duur 100’ met Andrew Garfield, Peter Mullan, Katie 
Lyons, Shaun Evans, Alfie Owen, Taylor Doherty, 
James Young

Changeling Deze door de 78-jarige 
Clint Eastwood geregisseerde film is gebaseerd 
op een waargebeurd verhaal. In 1928 verdween 
het zoontje van de alleenstaande Christine 
Collins. Na een zoektocht van maanden claimde 
de politie van Los Angeles dat ze hem hadden 
teruggevonden. Als ze met de jongen wordt 
herenigd, blijkt dat heel iemand anders te zijn. 
De politie beweert bij hoog en laag dat ze het bij 
het verkeerde einde heeft. Als ze tegensputtert 
dat hij meerdere centimeters korter is dan haar 
zoontje en bovendien besneden, wordt ze ervan 
beschuldigd een slechte moeder te zijn. Als ze 
haar strijd voortzet om de politie te overtuigen 
verder te zoeken naar haar zoontje wordt ze als 
hysterisch opgesloten in een inrichting.
Hoewel Eastwood een historische kostuumfilm 
maakte, waarin de authenticiteit van elk detail 
wat al te graag benadrukt wordt, zijn er voldoen-
de parallellen met het heden – zoals vaker het 
geval is bij een kostuumfilm, want waarom zou 
je die anders nu maken? Zo ademt de film het 
ons niet onbekende wantrouwen tegen arrogan-
te machthebbers, in dit geval de politiemacht 
van LA. Die hebben een slechte reputatie en 
willen het ‘oplossen’ van de Collins-zaak gebrui-
ken om hun corrupte imago op te vijzelen. The-
matisch is dat misschien niet zo heel overtui-

gend. Eerder maakte Curtis Hanson met L.A. 
Confidential (1997) al een boeiende thriller die in 
het verleden (hier: de jaren vijftig) speelt en de 
corruptie binnen het politiekorps van de ‘stad 
der engelen’ aan de orde stelt, en denk aan de 
corrupte New Yorkse politie in Serpico (Sidney 
Lumet, 1973) met Al Pacino. Het maakt de film 
bovendien wat schematisch: de politie zijn de 
kwaadaardige boosdoeners die de hulpeloze 
eenling Christine vermorzelen. Zulke platte 
schema’s gaan ten koste van de psychologie van 
de personages, die dan ook nauwelijks uit de verf 
komt. De motieven van de dominee (John Malko-
vich) die in zijn radioprogramma een kruistocht 
tegen de politie voert zijn op z’n zachtst gezegd 
wat onderontwikkeld. 
De film drijft op het spel van Angelina Jolie als 
Christine. Jolie speelt een van haar meer serieu-
ze rollen, met redelijk overtuigend resultaat. 
Haar emotionele uitbarstingen neigen weliswaar 
soms naar melodrama, maar dat past binnen het 
register van de film. Zo schuwen ook de scènes 
in de psychiatrische inrichting het grote gebaar 
niet. Als ze tegen haar wil wordt opgenomen 
krijgt ze de brandspuit op haar naakte lichaam 
gericht, waarna Eastwood ons het klassieke shot 
voorschotelt: Jolie staat wijdbeens in de douche-
ruimte, met de camera achter haar benen. Dan 

komt een gehandschoende hand in beeld die 
haar inwendig gaat onderzoeken. Je voelt de 
zucht die door de zaal gaat. Het is geen subtiel 
filmmaken, maar wel effectief. Misschien is dat 
wel het belangrijkste dat uiteindelijk tegen de 
film spreekt: de ambachtelijkheid druipt ervan af. 
Het levert een degelijke, maar te weinig span-
nende – en zeer lange – film op. Degelijkheid kan 
soms een beetje gaan tegenstaan.
André Waardenburg

Verenigde Staten 2008 regie, muziek en productie Clint 
Eastwood scenario J. Michael Straczynski camera Tom Stern 
montage Joel Cox en Gary D. Roach production design James J. 
Murakami productie Brian Grazer, Ron Howard en Robert Lorenz 
duur 140’ distributie UPI met Angelina Jolie, John Malkovich, 
Jeffrey Donovan, Michael Kelly, Colm Feore
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Filmtheoreticus David Bordwell ging vorig jaar 
met vervroegd pensioen en is sindsdien bezig 
de vrucht van dertig jaar onderzoek op een rij 
te zetten. Op zijn website stelt hij genereus een 
reeks sleutelteksten beschikbaar, een bundel 
hoogwaardige essays die voor iedereen gratis 
toegankelijk is. Ook zijn boek over Ozu uit 1988 
staat integraal online. Tegelijkertijd maakt 
Bordwell ook in boekuitgaven de balans op. Zo 
verzorgde hij in 2005 een heruitgave van zijn 
oorspronkelijk in 1993 gepubliceerde boek over 
Eisenstein en verschenen recent drie essay-
bundels: Figures Traced in Light – On Cinematic 
Staging (2005), The Way Hollywood Tells It 
– Story and Style in Modern Movies (2006) en 
Poetics of Cinema (2008). Die laatste bundel 
bestaat uit vijftien essays, onderverdeeld in drie 
rubrieken: ‘theoretische vragen’, ‘essays over 
vertelwijzen’ en ‘essays over filmstijl’.

Vragen stellen
In zijn eerste essay schetst Bordwell de con-
touren van zijn onderzoeksprogramma. Het is 
een bewerking van een essay uit 1989 dat van 
zijn website te downloaden is. Op basis van 
beide teksten kom ik tot de volgende ultrakorte 
kenschets. In de filmpoëtica staan twee soorten 
vragen centraal. Hoe zijn films geconstrueerd, 
welke keuzes hebben de filmmakers gemaakt? 
En hoe wordt de activiteit van de toeschouwer 
gestuurd, welke cognitieve schemata worden 
aangesproken, welk effect hebben de films?
Bordwell onderscheidt drie domeinen van 
onderzoek. Ten eerste de analytische poëtica: 
de inventarisatie van de aard van de conventies 
van filmconstructie (thema’s en onderwerpen, 
organisatievormen, vertelwijzen, en visuele en 
auditieve stijlen). Ten tweede de poëtica van 
het effect: de inventarisatie van de aard van de 
conventies van filmreceptie (waarnemingen, 
interpretaties en verwerkingen, ofwel percep-
tion, comprehension en appropriation). En ten 
derde de historische poëtica, die de ontwikke-
ling van deze conventies onderzoekt en probeert 
te verklaren.
‘Conventies’ is een parapluterm voor breed 
gedeelde tradities en erkende normen in de 
processen van constructie en receptie. De his-
torische ontwikkeling van conventies kan twee 
kanten op gaan: innovatief of conservatief. De 
verklaring van dit historische proces vergt een 
institutionele blik: de omgevingsfactoren vervul-
len een sturende functie, door belemmeringen 
of stimulansen te geven aan filmmakers en 
publiek.
Bordwell excelleert in zijn manier van vragen 
stellen. Hij verzamelt altijd eerst feiten, voor-

dat hij verklaringen gaat zoeken. Hij heeft een 
afkeer van doctrines en dogma’s, want dat 
levert volgens hem alleen maar vooringeno-
men en vrijblijvende interpretaties op. Binnen 
de hermeneutiek ziet hij vele voorbeelden van 
filminterpretaties die beperkt worden door ide-
ologische oogkleppen of een psychoanalytische 
bril. Bordwell demonstreert zijn alternatief met 
verve: begin met een nuchtere inventarisatie 
van empirische gegevens, dat is het bewijs-
materiaal waarmee een rationele verklaring 
gezocht kan worden van de waargenomen con-
structie (stijlkenmerken) en verwerking (inter-
pretatie) van films.

Picknick
De bundel Poetics of Cinema is een ruim gesor-
teerde picknickmand waarmee het goed tafelen 
is – en waarvan hier maar een deel besproken 
kan worden. Bordwell is productief, grappig en 
enthousiast en houdt van film in vele vormen. Hij 
schrijft door de jaren heen met grote kennis van 
zaken over een breed panorama van onderwer-
pen. Hij ontfermt zich over obscuur filmerfgoed, 
zoals in het essay over de enscenering (‘staging’) 
in Europese films in de jaren tien, met een lof-
zang op het vergeten meesterschap van Urban 
Gad (The Traitress, 1912) en Robert Reinert 
(Opium, 1919; Nerven, 1919); geeft een aanvul-
ling op zijn boek over de Hongkong-cinema 
(2000) met een essay over de energieke actie-
films van de jaren tachtig die toeschouwers in 
extase kunnen brengen; en beschrijft in zijn slot-
essay de visuele stijl van de martial arts-films 
van regisseur King Hu (Dragon Gate Inn, 1966).
Tussendoor vindt de lezer vele waardevolle 
losse mijmeringen. Zo biedt Bordwell een warm 
pleidooi tot herwaardering van zijn jeugdidool, 
de criticus Andrew Sarris, en bespreekt hij het 
verschil tussen de uitwisseling van blikken in 
films en in het dagelijks leven. In films is staren 
normaal, zodat de vertaling naar de emoties van 
het personage verschilt van de conventies in 
de alledaagse werkelijkheid. In films wordt het 
knipperen van de ogen vermeden. Dit detail ver-
bindt hij met acteertechniek, montagetechniek 
en psychologie.

Noodzakelijk programma
Daarnaast bevat de bundel gedegen besprekin-
gen van modieuze trends zoals het verschijn-
sel network narratives (mozaïekverhalen) en 
forking-path tales (verhalen die alternatieve 
wendingen verkennen). Zijn artikel over ‘Wide-
screen Aesthetics and Mise-en-Scène Criticism’ 
uit 1985 (online beschikbaar) krijgt in de bundel 
een vervolg met een essay over CinemaScope. 

Vorig jaar gaf hij in het Zomerfilmcollege in 
Brugge een fascinerende lezingenreeks over dit 
thema, vergezeld van zaalvertoningen van vele 
onbekende films en zeldzame archiefkopieën, 
waaronder de smetteloze Technicolor-distri-
butieprint van Rebel Without a Cause (Nicholas 
Ray, 1955) in een perfecte projectie: daar kan 
geen dvd aan tippen! Het was een prachtige 
ervaring voor het uitverkoren publiek: zijn lezin-
gen zouden eigenlijk op dvd gezet moeten wor-
den. Dat is nog niet gebeurd, maar in Duitsland 
verscheen in 2003 wel een boekuitgave van een 
lezingenreeks in München in 1999: Visual Style 
in Cinema – Vier Kapitel Filmgeschichte.
De essays in Poetics of Cinema vormen een 
goede inspiratiebron voor filmprogrammeurs. 
Een filmprogramma is soms zelfs een noodza-
kelijkheid te noemen: het essay over de visuele 
stijl in de Japanse cinema in de ondergewaar-
deerde periode 1925-1945 is bijvoorbeeld 
moeilijk leesbaar zonder kennis van de bijbeho-
rende films. Ook bij zijn uitdagende essay over 

visuele stijl als versiering (ornament, decoratie) 
gebruikt hij de Japanse cinema van de jaren 
twintig en dertig als illustratiemateriaal. Op dvd 
is het vroege werk van Naruse, Mizoguchi en 
Ozu weliswaar selectief beschikbaar, maar echt 
doordringen tot de kern van dit onderzoek kan 
alleen lukken met een uitvoerig Cinematheek-
programma in het Filmmuseum.

David Bordwell. Poetics of Cinema. Routledge, New York/Londen 
2008. ISBN 0-415-97779-7. Voor meer informatie, essays en een 
aanstekelijke blog, zie davidbordwell.net.

Waar het boek zegt dat er weinig over dit soort 
scripts is geschreven, en zeker niet over het 
proces van scripts schrijven, is het eerste artikel 
in het boek ‘Mildred Pierce: A Troublesome 
Property to Script’ van Albert J. Lavalley al uit 
1980, en de meest exacte invulling van wat 
redacteur Boozer met dit boek voor ogen stond. 
Lavalley vergelijkt de vele scriptversies van 
Mildred Pierce (Michael Curtiz, 1945) met elkaar 
en met de uiteindelijke film, en beschrijft alle 
redenen, zowel de praktische, relationele als 
esthetische, voor herschrijven, en de gevolgen 
die dat heeft gehad voor de uiteindelijke film.

Kubrick
In de mate waarin de overige wel speciaal voor 
dit boek geschreven hoofdstukken voor andere 
films en andere auteurs dit soort informatie 
geven, zijn ze geslaagd. Zo presenteert Jack 
Boozer de ontstaansgeschiedenis van het script 
Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick, 1999) een 
wanhopige scenarioschrijver Raphael die het 
schrijfproces als volgt beschrijft: ‘Hij (Kubrick) 
wist wat hij niet wilde, maar nooit wat hij wel 
wilde.’ (pagina 88)
Vaak hebben de artikelen het proces van script-
schrijven niet eens als hoofdonderwerp, en 
wordt het gebruikt als aanleiding om iets anders 
te onderzoeken. De vergelijking van The Sweet 
Hereafter van Atom Egoyan uit 1997 (het boek, 
het script en de film), hoe aardig ook, staat in 
dienst van het te bewijzen ineffable (onuit-
spreekbare) waar de film volgens Ernesto R. 
Acevedo-Muñoz over gaat. En de film Bridget 
Jones’s Diary (Sharon Maguire, 2001) wordt 
aangegrepen om een post-feministische inter-
pretatie te geven.
Regelmatig vervalt het boek ook wel in erg  
evidente analyses zoals die van films als Adap-
tation. (Spike Jonze, 2002), waarin een scenario-
schrijver, die ook nog eens erg veel overeen-
komsten vertoont met de scenarioschrijver in 
werkelijkheid, een script probeert te schrijven 
van een bestaand boek. Het artikel beschrijft alle 
dubbele bodems zorgvuldig, maar is niet meer 
dan men kon verwachten. Nog voorspelbaarder 
is het hoofdstuk over de overbekende The  
French Lieutenants Women (Karel Reisz, 1981). 
Dit hoofdstuk, en menig ander, verwart daarbij 

vaak de ontstaanscontext van de film, met de 
context van de receptie door andere (film)weten-
schappers, en vervalt daardoor in het herhalen 
van hun interpretaties.

Herkenbaarheid
De centrale vraag is:  wat maakt een regisseur 
een auteur? In de begindagen van de auteurs-
theorie was dat diens stijl, herkenbaarheid. Om 
die stijl te herkennen, moest het wel vergeleken 
worden met iets anders, zoals bijvoorbeeld het 
origineel waar het op gebaseerd is. Alles waar-
door de film afwijkt van het origineel geldt dan 
als bewijs van de hand van de regisseur. André 
Bazin en François Truffaut die in de jaren veertig 
en vijftig de auteurstheorie aanzwengelden 
begrepen al dat een auteur niet zozeer trouw 
blijft aan het origineel, maar trouw blijft aan de 
essentie daarvan. En daarin volledig vrij is van 
alles te veranderen. 
Belangrijke tweede inspirator voor dit boek is 
Bakhtin wiens belangrijkste concept van dialo-
gisme (het gaat nooit om de botsing van verschil-
lende meningen, maar om het proces van de 
dialoog tussen meningen) uiterst bruikbaar is 
voor het betheoretiseren van de ingewikkelde 
relatie tussen origineel – script – verfilming. Het 
werk van Robert Stam, de grote verdediger, 
promotor en verklaarder van Bakhtin in filmstu-
dies, is alomaanwezig. 
In dit boek wordt het auteurschap geproblemati-
seerd door te beschrijven hoe de filmmaker als 
auteur, in alle mogelijke definities, in samenwer-
king met de scenarioschrijver als auteur, ook in 
alle mogelijke definities, tot een bepaalde verfil-
ming komt, binnen de context van productieom-
standigheden. Zo is er altijd eenzelfde vijand: de 
studio of producent die een deadline creëert die 
onhaalbaar is, of eisen stelt aan het verhaal die 
niet stroken met de versie die scenario-schrijver 
en filmmaker in gedachten hadden. Niet voor 
niets duikt er altijd het moment op waar scena-
rioschrijver en filmmaker zichzelf opsluiten in 
een hotelkamer, om niet aangevallen te worden 
door dit soort verwarrende context.
Per hoofdstuk wordt dit wel geconstateerd, 
maar het boek mist dit soort generaliserende 
observaties die het anekdotische per film verheft 
tot een werkelijk inzicht in de ontstaansgeschie-

denis van films tijdens de scenariofase. Het boek 
mist de sturende hand van een echte auteur 
(Boozer). Wat doet terugverlangen naar het werk 
van Robert Stam zelf, die eigenlijk wel genoeg 
over adaptaties heeft geschreven. 
Wat niet wil zeggen dat het een slecht boek is, 
natuurlijk zijn er interessante achtergrondver-
halen, en natuurlijk is de lezer vrij (en hierbij 
aangespoord) om zelf bepaalde algemene ten-
denzen, to-do’s-and-don’ts van filmbewerkin-
gen te ontdekken.

Hips
Achterliggend probleem van dit boek  is de ach-
tergrond van de meeste schrijvers. Ze zijn geen 
mediawetenschappers, maar literatuurweten-
schappers die proberen een graantje mee te 
pikken van de populariteit van mediaweten-
schappen. Veel universiteiten hebben ontdekt 
dat literatuurwetenschap tanende is, en dat de 
hoeveelheid studenten die voor mediastudies 
groeit. Daarom willen de meeste universiteiten 
vanuit de afdeling literatuurwetenschap, of 
anders de afdeling Engels, iets hips doen met 
‘film’. Daarmee keert een oeroud probleem 
terug. Ooit begon filmstudies vanuit literatuur-
wetenschap; de (gelukkig bijna verkwanselde) 
erfenis daarvan vind je nog terug in het feit dat 
ook bij audiovisuele analyses nog steeds gespro-
ken wordt van een ‘tekstuele’ analyse. Het is 
tamelijk treurig dat de filmanalyse nu weer om 
economische redenen teruggeclaimd wordt 
door literatuurwetenschap, zodat daar weer 
letterlijke tekstanalyses kunnen worden gepro-
duceerd. Dit boek is een typerend voorbeeld van 
dit schrijnend gebrek aan audiovisuele beteke-
nisgeving.

Jack Boozer (red.) Authorship in Film Adaptation. Texas  
University Press, Austin 2008, 342 p.  ISBN 978-0-292-71853-1

Het verzameld denken van David Bordwell

De kunst van het vragen stellen

Veel van David Bordwells uitdagende essays komen pas goed tot hun recht als de bijbehorende 
films te zien zijn. Een pleidooi voor een Bordwell-programma in het Filmmuseum. 
Peter Bosma
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Oude wijn in nieuwe zakken

Net als bij toeschouwers is in filmtheorie 
een van de meest prangende problemen: 

is het boek beter dan de film? Het is in 
ieder geval anders. In Authorship in Film 

Adaptation staan case-studies waarin het 
niet zozeer gaat om de vergelijking tussen 

origineel en verfilming, maar om het 
proces van omzetten. De focus ligt op de 

scriptfases tussen origineel en verfilming. 
Gerwin van der Pol
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Wie jaar in jaar uit op het IDFA rondloopt, gaat er 
nog bijna in geloven ook: dat het documentaire-
genre oogkleppen op heeft. Talking heads, voi-
ce-overs, tussentitels, dat zijn de roestige 
wapens waarmee documentairemakers hun 
relazen afsteken. Het beeld is vaker illustratie bij 
wat er verteld wordt dan andersom. En de films 
lopen ook nog eens over van maatschappelijke 
betrokkenheid – in plaats van op zoek te gaan 
naar vernieuwende vormen om de werkelijkheid 
te representeren stellen ze politieke, sociale en 
economische kwesties aan de kaak.

Grierson
De meeste IDFA-documentaires liggen daarmee 
dicht aan tegen de opvattingen van de beroemde 
documentairemaker –en essayist John Grier-
son, die school maakte in de jaren dertig van de 
vorige eeuw. Grierson typeerde documentaire 
als ‘de creatieve behandeling van de actualiteit’. 
IDFA spreekt ook over de ‘creatieve’ documen-
taire. ‘Films die met zorg zijn vormgegeven en 
uiting geven aan de persoonlijke visie van de 
maker’, staat er op de festivalsite. In de praktijk 
komt het op het laatste neer en heeft die visie 
betrekking op het onderwerp, niet op de vorm. 

Documentaires op het IDFA zijn in de regel 
bovendien sterk gekleurd, omdat ze niet per se 
aan journalistieke criteria hoeven te voldoen.
Creatief, ammehoela!, zou filmwetenschapper 
Keith Beattie kunnen zeggen. Hij rekent in zijn 
uitstekende studie Documentary Display gena-
deloos af met de documentaireopvattingen van 
Grierson en indirect met die van het IDFA. Achter 
die creatieve behandeling van de actualiteit gaat 
in feite een slim staaltje pedagogiek schuil: 
Grierson wilde het publiek bijspijkeren over de 
maatschappelijke realiteit. Of beter: sociaal 
vormen. Of nog beter: indoctrineren. Net als bij 
IDFA lijkt ‘creatief’ daarom als ‘niet-neutraal’ en 
‘subjectief’, misschien zelfs ‘manipulatief’, te 
moeten worden opgevat – met artisticiteit heeft 
het weinig van doen. Het gaat er in feite om het 
publiek in een bepaald maatschappelijk ideaal te 
verheffen.

Toondocumentaires
Beattie stelt een heel ander soort documentaire 
tegenover Griersons opvoedlessen, en wel het 
soort dat in de jaren dertig en veertig onder 
diens invloed verdrongen werd: de radicale, 
formalistische experimenten van avant-gardis-
ten als Dziga Vertov, Luis Buñuel en George 
Franju. Films waarin de nadruk sterk ligt op het 
visuele. Maar vooral: waarin het vertellen van de 
werkelijkheid verruild wordt voor het tonen van 
de werkelijkheid. Bij de eerste gaat het om het – 
met talking heads, voice-overs en tussentitels – 
geven van uitleg, het informeren van de kijker en 
het overdragen van kennis. Kortom, om directe 
duiding en analyse van de wereld. Er worden 
‘waarheidsclaims’ gedaan. Bij de tweede draait 
het om de pure sensatie van het kijken. Er wordt 
alleen maar getoond. Dat noemt Beattie ‘docu-
mentary display’.
Hij werkt zijn theorie uit in een vijftal hoofdstuk-
ken, over stadssymfonieën, de rockdocumentai-
re, de found footage-film, surfvideo’s en de 
natuurwetenschappelijke film. Het is een brede 
waaier van genres, die het hele gebied van actie 
en entertainment (rockdocumentaire en surfvi-
deo) tot haast abstracte kunst (stadssymfonie) 
bestrijkt. ‘Documentary display’ mag best in het 
teken van plezier staan – niet voor niets legt 
Beattie geregeld het verband met de ‘cinema of 
attractions’ uit de beginjaren van de film. Zijn 

weigering onderscheid te maken tussen hoge en 
lagere cultuur valt te herleiden tot zijn achter-
grond in culturele studies.

Dogma
Beattie omzeilt knap een te grote zwart-witte-
genstelling tussen de gangbare documentaire-
definitie en de zijne, door te opperen dat infor-
matieoverdracht ook kan schuilen in het visuele. 
Vertellen door te tonen dus. De stadssymfonie 
Forest of Bliss (1986) van Robert Gardner bij-
voorbeeld wil de zintuiglijke kwaliteiten van het 
leven in Benares blootleggen, door de kijker 
volledig onder te dompelen in de begrafenisritu-
elen in deze Indiase stad. Hoewel critici er geen 
chocola van konden maken en vonden dat een 
voice-over die de beelden interpreteert dat had 
kunnen voorkomen, overbrugt Forest of Bliss in 
deze vorm wel de kloof tussen ‘het presenteren 
van empirisch bewijs in de vorm van rationele 
kennis en een visuele tekst gewijd aan artistieke 
expressie’.
Ik zou Beattie op basis van zijn helder en zakelijk 
geschreven boek niet willen beschuldigen van 
een dubbele agenda. Toch bestaat het gevaar 
dat het ene dogma wordt verruild voor het ande-
re. Zijn pleidooi komt als geroepen voor filmwe-
tenschappers –regisseurs en –critici die roepen 
dat film, ondanks haar meer dan honderd jaar 
oude historie, nog altijd een nauwelijks uit de 
kluiten gewassen kunstvorm is. Zij doen dat op 
basis van de overtuiging dat film zou moeten 
vertellen met beelden in plaats van met woor-
den, en dat die visuele kant tot op heden nauwe-
lijks ontgonnen is.
Maar de werkelijkheid is dat beide documen-
tairevormen, cross-overs inbegrepen, bestaan. 
En dat ze prima naast elkaar kunnen bestaan, 
zoals ook op het IDFA elk jaar door enkele titels 
wordt aangetoond. Denk bijvoorbeeld aan Jiska 
Rickels’ 4 Elements, de openingsfilm van 2006. 
Het is dus te hopen dat Beattie alleen een duit in 
het zakje doet door te wijzen op een blinde vlek  
in de documentairewetenschap en dat zijn theo-
rie straks niet gebruikt gaat worden als argu-
mentatie in allerlei kunstwetenschappelijke 
propaganda.

Keith Beattie. Documentary Display. Uitgeverij Wallflower, 
Londen 2008 (188 blz.). ISBN 987 1 905674 72 5

Jan Bons (1918) is het bekendst van de affiches, 
die hij sinds 1988 jaarlijks voor het IDFA ont-
wierp. In de documentaire vertelt hij dat toen Jan 
Vrijman hem hiervoor vroeg, de IDFA-collega’s 
Bons eigenlijk te oud vonden. ‘Wacht maar’, was 
de reactie van Vrijman. Bons scheurde in een 
half uur het logo van de ouderwetse filmcamera 
met twee blikken erop. Jaarlijks varieerde hij op 
dit basisontwerp met vrolijke kleuren en met 
gescheurde of geschreven typografie. Als je nu 
terugkijkt was het resultaat elke keer helder, 
sober en consistent. Het IDFA had hiermee een 
ijzersterk huismerk plus een grote, maar ook 
tegendraadse en eigenzinnige ontwerper in huis 
gehaald.
Hoogtepunten uit de documentaire Jan Bons – 
Ontwerpen in vrijheid van Lex Reitsma zijn de 
scènes waarin Reitsma Bons volgt bij het ont-
werpproces. Met een bezem veegt de bejaarde 
ontwerper nonchalant zijn werktafel schoon in 
een schuur bij zijn huis. Hij scheurt, schuift, 
knipt, plakt, schildert en zoekt eindeloos naar de 
balans tussen letters en figuur. Luid wordt het 
resultaat becommentarieerd door zijn eveneens 
hoogbejaarde vrouw. ‘Ik rommel maar wat’, zegt 
hij verontschuldigend tegen de camera. En dat 
was ook ooit de mening van een acteur bij De 
Appel, maar Reitsma maakt duidelijk dat dit 
schijn is. Bons improviseert, maar weet wat ie 
doet. Over elke kleur is nagedacht: ‘Groen geeft 
tegenwicht aan de andere kleuren, geeft licht-
heid.’ En over het scheuren: ‘Op een scheur kun-
nen ze je nooit vangen. Een scheur maakt het 
niet persoonlijk.’ Uren, dagen is hij zo aan het 
‘mieren’ om zijn ontwerp nog evenwichtiger, nog 
expressiever te maken. Het uiteindelijke resul-
taat straalt soms een primitieve kracht uit en is 
altijd origineel. Een echte Bons.

Filmaffiches
Het is jammer dat Jan Bons naast zijn werk voor 
het IDFA maar drie filmaffiches heeft gemaakt. 
Het prachtige affiche voor een documentaire van 
Leo Erken over fotografe Eva Besnyö ontbreekt 
in het boekje. De twee anderen staan er wel in: 
twee langwerpige affiches voor de thriller 
Stranding (Louis van Gasteren, 1957) over 
smokkelaars en een gestrand schip. De film 
was in 1957 geflopt en werd in 1959 opnieuw 
uitgebracht. De onconventionele affiches van 
Bons vermochten niet te helpen: de film flop-
te opnieuw. Reitsma gaat niet in op deze film-
affiches, maar concentreert zich op het lang-
duriger werk van Bons voor toneelgroep De 
Appel en Het Nieuw Ensemble. Uit de inter-
views met de opdrachtgevers blijkt dat Bons 
leesbaarheid minder belangrijk vindt en 
‘leken’ moeten zich al helemaal niet met zijn 
werk bemoeien. De strubbelingen rond de laat-
ste IDFA-affiches, waarover Skrien in 2005 
berichtte, zijn uit de film gebleven. Een ander 
conflict uit 1985 over vrijheidszegels voor PTT 
blijkt inmiddels opgelost. Paul Hefting, die des-
tijds werkzaam was bij de ‘Dienst esthetische 
vormgeving’ van de PTT, schreef de biografie van 
Bons bij de dvd-uitgave en de destijds niet geac-
cepteerde postzegels staan er nu prachtig afge-
drukt bij.

Beminnelijk
Bons had weliswaar diverse conflicten, maar 
blijkt geen ruziezoeker. Hij komt uit de film naar 
voren als een beminnelijke, charmante man met 
gevoel voor humor. Het onderwerp ‘vrijheid’ ligt 
hem aan het hart. In het meest aangrijpende 
deel van de documentaire vertelt hij over de oor-
logstijd, toen hij in de illegaliteit persoonsbewij-
zen vervalste. In het begin deed hij dat door met 
een injectienaald alcohol achter het zegel te 
spuiten, zodat het zegel loskwam en de foto ver-
vangen kon worden, waarna hij het stempel 
eroverheen tekende. Dat jongensavontuur kreeg 
een tragische afloop. Zo’n driehonderd mensen 
uit zijn omgeving zouden de oorlog niet overle-
ven en zijn zoons vertellen dat dit oorlogsverle-
den een schaduw over het gezin zou werpen. Zijn 
‘lieve en goede werk’ diende volgens hen ook om 
die boze wereld buiten te houden. Mooi is het 
motto van Willem Sandberg boven Bons’ bureau, 
waarbij Lex Reitsma’s camera even blijft han-
gen: ‘orde brengen in drukwerk en zo mogelijk 
ook vreugde’. Dit soort details geven het portret 
een fraaie melancholie. Reitsma is zowel een 
ontwerper met visie als een filmmaker uit liefde 
– hij was jarenlang jurylid van de Skrien Affi-
cheprijs. Dat straalt af van dit multimediaproject 
(er was in april en mei ook nog een overzichts-
tentoonstelling in de Rotterdamse Kunsthal) en 
vooral van de film, die sober, helder en ontroe-
rend vrolijk is – net als het werk van de inmid-
dels 90-jarige Jan Bons.

Jan Bons – Ontwerpen in vrijheid. Uitgeverij De Buitenkant.  
De publicatie (dvd+boek) is te koop bij Nijhoff & Lee, Staalstraat 
13a. 24,50 euro. www.uitgeverijdebuitenkant.nl . ISBN 978 90 
76452 19 7

De ‘creatieve behandeling van de actualiteit’, 
zoals John Griersons beroemde definitie van 
de documentaire luidt, is volgens een nieuw 
boek vaak een eufemisme voor indoctrinatie 
van het publiek. Een kritiek die ook het IDFA 

zich mag aantrekken.
Niels Bakker
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Dit jaar opnieuw geen nieuw affiche van Jan Bons voor het IDFA. Wel draait op het festival een documentaire 
over het moeizame ontwerpproces van Bons’ laatste IDFA-affiche in 2005. De film is ook op dvd verschenen 
en is toegevoegd aan een nieuwe, prettig handzame biografie van de grote ontwerper.
Paul van Yperen

Sterke film bij biografie Jan Bons

Afrekening met IDFA’s 
                                        documentaireopvatting
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Webkunstenaar Jonathan Harris 
beschouwt het leven als iets anders 
dan het lezen van een boek of het 
bekijken van een film. ‘Er zijn 
oneindig veel subverhalen’, ver-
klaarde hij vorig jaar tegenover 
NRC Handelsblad. ‘Ik wil die onder-
liggende verhalen aan de opper-
vlakte brengen.’
Voor het documentaireproject Wha-
le Hunt maakte Harris van zijn trip 
naar Alaska, waar hij met een Eski-
mofamilie op walvisjacht ging, iede-
re vijf minuten een foto. Hij nam een 
greep uit de werkelijkheid, alleen 
was die, vanwege het zelfopgelegde 
tijdsinterval, toevallig. Ook voor het 
uiteindelijke fotoalbum op internet 
liet hij een schifting achterwege: net 
als vakantiegangers op fotosite 
Flickr publiceerde hij ze allemaal. 

Selectie
Het is niet noodzakelijk het volledi-
ge verslag van zijn reis, een meer 
dan vier uur durende slideshow, te 
bekijken. Er zijn verschillende 
manieren waarop je uit de foto’s je 

eigen selectie kunt maken. Zo regi-
streerde Harris gedurende de week 
voortdurend zijn hartslag. In een 
tijdslijn onder de fotoshow bestaat 
zodoende de keus alleen de scherp 
omhoogstekende kartelrandjes 
aan te klikken – de dramatische 
momenten waarop het aantal sla-
gen per minuut omhoogschoot. De 
week van één personage meema-
ken kan ook, net als zoeken op 
locatie (het vliegveld, de overnach-
tingskampen) of thema (walvis, 
slapen). En het is mogelijk één of 
meerdere van deze parameters te 
combineren, zodat een nog nauwe-
re selectie ontstaat.
Als Harris uit zijn foto’s een dia-
show voor een groot publiek had 
moeten samenstellen, dan was hij 
gedwongen geweest om één invals-

hoek te kiezen om een samenhan-
gend geheel te krijgen. Bijvoor-
beeld alle keren dat hij met een 
snel kloppend hart rondliep. Op het 
web daarentegen kan hij alle ‘sub-
verhalen’ over de week vertellen.

Opdringen
Internet lijkt daarmee het ideale 
medium voor documentairemakers 
die worstelen met het reduceren 
van soms honderden uren beeld-
materiaal tot een film van bios-
cooplengte. Die in hun opnamen 
altijd duizenden mogelijke verhalen 
zien in plaats van één. En die het 
opdringen van dat ene verhaal aan 
de kijker een beperking vinden, 
omdat het slechts één perspectief 
op de werkelijkheid geeft.
In Whale Hunt is er nog een groot 
overkoepelend, chronologisch 
verhaal, waaruit de kijker zijn eigen 
subverhalen kan plukken. Maar 
wat als een lineaire structuur hele-
maal ontbreekt? Dan klik je, op 
basis van je eigen associaties, echt 
je eigen verhaal bij elkaar. Een 

navigatiestructuur biedt zowel 
houvast als vrijheid: het zorgt voor 
samenhang tussen de verschillen-
de elementen, maar je hebt wel 
degelijk een groot aantal opties 
voor iedere volgende stap.
De vierenveertig gefilmde portret-
ten van werknemers van het in New 
Orleans gevestigde reclamebureau 
Peter Mayer, stuk voor stuk op hun 
eigen manier betrokken bij de 
orkaan Katrina in de zomer van 
2005, zijn in Lives Connected ver-
bonden via een kruisvormig net-
werk met daarin al hun namen. Als 
je er eentje aanklikt, verschijnt er 
naast de video een zijtakje met 
zoektermen, zoals ‘evacuatie 28 
augustus’, ‘hoop’ en ‘huisdieren’. 
Die verbinden de interviews thema-
tisch met elkaar en zorgen ervoor 
dat je jezelf er multilineair door-
heen kunt bewegen.
Een documentaire voor de bioscoop 
of de televisie had uit deze grote 
database met beeldmateriaal 
streng moeten selecteren: bijvoor-
beeld door mensen alleen aan het 

woord te laten over de evacuatie, of 
door steeds de interessantste 
opmerkingen over ieder thema de 
revue te laten passeren. De regis-
seur had de rode lijn getrokken, 
geprobeerd een verhaal te vertel-
len; nu doet de kijker van Lives 
Connected dat zelf.

Politiek gevoelig
Vooral als het gaat om politiek 
gevoelige onderwerpen kan deze 
aanpak een oplossing zijn, omdat 
er meer ruimte is meerdere partij-
en uitgebreid aan het woord te 
laten. Al bestaat het risico dat het 
publiek zich nog steeds eenzijdig 
laat informeren, omdat het alleen 
maar materiaal over de ene of de 
andere partij bekijkt. De keuzevrij-
heid werkt dan blikvernauwend in 
plaats van blikverruimend.
Gaza / Sderot, een documentaire-
project van televisiezender Arte-
France over het Israëlisch-Pales-
tijnse conflict, heeft daarvoor een 
meesterlijke oplossing bedacht: de 
twee minuten durende filmpjes 
over de Palestijnse stad Gaza en 
het drie kilometer verderop gele-
gen Israëlische Sderot, waarvan er 
sinds eind oktober twee maanden 
lang dagelijks twee bijkomen, staan 
in split-screen op de website. Het-
zelfde geldt voor de op Google 
Maps getoonde opnamelocaties, de 
mensen die erin voorkomen en de 
tag cloud, waaruit ironisch genoeg 
blijkt dat er behalve verschillen ook 
heel veel overeenkomsten zijn 
tussen Israëliërs en Palestijnen.
Het wel en wee van beide strijdende 
partijen dringt zich door het gebruik 
van split-screen aan je op – het 
moet gek lopen wil je je niet in bei-
de verdiepen. Zonder al te veel aan 
keuzevrijheid in te boeten, wordt de 
kijker hier wel degelijk gestuurd. 
De regisseur, die blijkt in de webdo-
cumentaire toch niet helemaal 
verdwenen.

doclab.org
thewhalehunt.org
www.gapminder.org
flickrvision.com
www.wefeelfine.org
livesconnected.com
gaza-sderot.arte.tv 

IDFA: De verhalen onder de verhalen
Internet staat nog in de kinderschoenen. De mogelijkheden van het jonge medium worden 
volop verkend. Ook door filmmakers, die zich vooral richten op kruisbestuivingen van hun 

vakgebied en het web. Deze rubriek brengt de ontwikkelingen in kaart. Deze maand: Doclab, 
IDFA’s online documentaireprogramma.

Niels Bakker

Whale Hunt

Onlangs verscheen voor het eerst de volledige 
soundtrack, nieuw opgenomen op Tadlow Music 
– een label van liefhebber James Fitzpatrick, die 
zijn eigen geld steekt in de reconstructie en 
opnames van klassieke filmmuziek. Drie cd’s 
telt deze uitgave maar liefst, twee met de volle-
dige score en een bonus-cd met alternatieven en 
wat videootjes.
Van El Cid was altijd wel wat te horen. Rózsa zelf 
nam de filmmuziek eerst op in Rome, wat hij 
door een technisch mankement moest overdoen 
in Londen. Het is die opname die is gebruikt in de 
film en die – zo wordt gezegd – per ongeluk is 
vernietigd.
Een uitgave van de originele soundtrack zit er 
dus niet in. Rózsa was na die opnames, die 
plaatsvonden in Londen, naar München gegaan 

om daar een soundtrack-lp op te nemen met de 
hoogtepunten uit de score. In de loop der jaren 
hebben vele anderen onder meer het wonder-
schone liefdesthema en de bekende mars opge-
nomen. Een gedeelte (van in totaal bijna 23 
minuten) van Rózsa’s muziek is niet in de film 
terechtgekomen, waarschijnlijk door toedoen 
van sound-editor Verna Fields. Muziek verdwijnt 
onder scènes om even later weer terug te 
komen, waar Rózsa had bedacht dat het een 
geheel zou moeten zijn. Alle muziek is nu te 
horen op deze nieuwe, complete uitgave.

Dokter
Rózsa mocht zich graag ‘dr.’ noemen, omdat hij 
zich als geen ander vertrouwd maakte met de 
achtergrond en eigenaardigheden van de histo-
rische periode waarvoor hij de muziek moest 
schrijven. El Cid werd in Spanje opgenomen, 
waar regisseur Anthony Mann woonde en pro-
ducent Samuel Bronston zijn bedrijf had. Rózsa 
werd de mogelijkheid geboden om maanden in 
Spanje te verblijven, waar hij zich uitgebreid liet 
voorlichten door een El Cid-kenner en zo’n twee-
honderd Spaanse middeleeuwse melodieën 
bestudeerde. Die kennis heeft hij hoorbaar ver-
werkt in zijn eigen muziek. Het is typisch epische 
muziek zoals Rózsa dat al eerder liet horen in de 
jaren vijftig, toen hij meermalen werd verzocht te 
componeren voor Romeinse of bijbelse spekta-
kelfilms, komend vanuit zijn eigen Hongaarse 
achtergrond met laat negentiende-eeuwse 
romantische invloeden. Maar hier zijn ook 
Spaanse en Moorse invloeden te horen, passend 
natuurlijk bij de actie op het scherm.
De muziek doet ook zijn werk op dramatisch 
gebied. Het verhaal gaat over de middeleeuwse 
Spaanse ridder Rodrigo Diaz, bijgenaamd El Cid, 
een legendarische Spanjaard die voor nationale 
eenheid streed. Een politieke film dus, en omdat 
het in de middeleeuwen speelt daarom ook een 
religieuze, met een hedendaagse Amerikaanse 
insteek hoe daarbij de verlangens van het indivi-
du ondergesneeuwd raken, oftewel een strijd 
tussen maatschappelijke plicht en persoonlijke 
verlangens. En die strijd is goed te horen in de 
muziek met dat onweerstaanbare liefdesthema 
en die dwingende mars.
Die twee cd’s duren lang zonder de bijbehorende 
beelden van het imponerende Spaanse land-
schap, waarin de eenzame ridder die bondgeno-
ten moet zoeken nog kleiner wordt. Daarom is 
deze uitgave meer voor de Rózsa-kenner en El 
Cid-liefhebber. Gelukkig staat er op de derde cd 
ook nog een suite van muziek uit Double Indem-
nity (Billy Wilder, 1944). Behalve muziek voor die 
epische films uit de jaren vijftig, schreef Rózsa 

ook veel muziek voor de zogenoemde film-noir 
in de jaren veertig en vijftig. Zogenoemd door 
Franse critici: in Hollywood heeft niemand ooit 
bewust een film-noir gemaakt, zoals er wel 
westerns, komedies en thrillers gemaakt wer-
den. Double Indemnity was zo’n thriller en Rózsa 
was enkele jaren lang bepalend voor het geluid 
van de grote Amerikaanse stad met natte asfalt-
straten waarin fatale vrouwen en mannen met 
gleufhoeden elkaar bestookten met gevatte 
dialogen.

Eeuwfeest
Vorig jaar was het honderd jaar geleden dat 
Rózsa geboren werd en verschenen er in een 
korte periode enkele interessante cd’s met zijn 
muziek. Hetzelfde Tadlow Music-label kwam 
met de eerste volledige opname van The Private 
Life of Sherlock Holmes (Billy Wilder, 1970), een 
gemankeerd meesterwerk. Regisseur Wilder 
vroeg Rózsa om zijn voor Jascha Heifetz 
geschreven vioolconcerto voor de film te  
bewerken.
Meestal gaat het andersom en schrijft de com-
ponist een concerto van zijn filmmuziek. Een van 
de bekendste en meest opgenomen is het Spell-
bound Concerto, waarin de mooie melodie uit 
Spellbound (Alfred Hitchcock, 1945) is verwerkt. 
Die filmscore werd vorig jaar ook voor het eerst 
volledig opgenomen en uitgebracht door het 
Intrada-label. Varèse Sarabande, een ander 
soundtracklabel, kwam met een compilatie van 
drie cd’s van eerder uitgebrachte opnames en 
dat kan voor de terloopse fan een mooie kennis-
making zijn met het oeuvre van Rózsa. Rózsa-
fan Elmer Bernstein, die een groot aantal tracks 
dirigeert, staat garant voor kwaliteit. Hoe goed 
originele filmmuziek kan klinken is te horen op 
de cd van Citadel, die de schellakplaten van 
Blood on the Sun (Frank Lloyd, 1945) uit de col-
lectie van de componist heeft gedigitaliseerd. 
Het klinkt niet zo mooi en modern, maar het 
heeft wel een urgentie en geestdrift die bij de 
nieuw opgenomen cd’s ontbreekt.

Blood on the Sun (2006) (54:37) Citadel STC 77137
The Private Life of Sherlock Holmes (2007) 

(1:17:47) tadlow music TADLOW004 The City Of Prague 
Philharmonic Orchestra – Nic Raine

Sodom and Gomorrah (2007) (1:51:10) Digitmovies 
CDDM074

A Centenary Celebration (2007) (3:43:58) Varèse 
Sarabande 302 066 810 2

Spellbound (2007) (1:14:29) Intrada Excalibur 
Collection MAF 7100 Slovak Radio Symphony Orchestra - Allan 
Wilson

El Cid (2008) (3:25:35) tadlow music TADLOW005 
The City Of Prague Philharmonic Orchestra – Nic Raine

El Cid voor het eerst volledig te horen

Alleen in een stereo 70mm-kopie in een grote zaal kan van El Cid (Anthony Mann, 
1961) genoten worden. Dit filmspektakel is speciaal gemaakt voor het soort theater 
dat nu over de hele wereld wordt afgebroken. Ook de prachtige muziek van Miklós 

Rózsa komt in zo’n ouderwets filmpaleis het beste tot zijn recht.
 Piet van de Merwe

Internet lijkt het 
ideale medium voor 

documentairemakers 
die worstelen met het 

reduceren van honderden 
uren beeldmateriaal

Doclab in teken van datavisualisatie
De nieuwe naam voor IDFA Online is Doclab. Het programma wordt 
voor de tweede keer georganiseerd en staat dit jaar in het teken van 
datavisualisatie: het visueel weergeven en in samenhang tonen van 
allerlei gegevens, of het nu gaat om statistische data (Gapminder), de 
activiteit van gebruikers op Flickr (Flickrvision) of gevoelens die men-
sen op weblogs uiten (We Feel Fine). Op internet kan in principe alles 
als data worden beschouwd, ook foto’s en bewegende beelden. Als die 
door middel van een heldere navigatiestructuur bijeen worden gehou-
den, zijn de ‘data’ als het ware via dit menu gevisualiseerd. Daarom 
zijn ook webdocumentaires, zoals Whale Hunt, Lives Connected en 
Gaza/Sderot, onder de noemer ‘datavisualisatie’ geschaard.
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Yoko? O, no! Maar 
goed, dan toch nog even terug 
naar de real thing: de stroom 
van grindhouse-releases van 
De Filmfreak droogt voorlo-
pig niet op. Ook al hangt de 
technische kwaliteit vaak op 
het randje (van verrassend 
los en impulsief tot gewoon 
klungelig en slecht), toch 
hebben de films telkens iets 
onweerstaanbaars. Vanwege 
de lekkere lay-out van de 
hoesjes en omdat elke film 
iets vreemds heeft. Zoals een 
beroemdheid. Zagen we al 
eerder bokskampioen Jake 
LaMotta voorbijkomen in Con-
fessions of a Psycho Cat (Herb 
Stanley, 1968; zie Skrien 5, 
augustus 2008), in Satan’s Bed 
valt Yoko Ono te bewonderen 
– voordat ze beroemder zou 
worden als de vrouw van John 
Lennon. Yoko speelt in deze 
bovengemiddelde, zelfs inte-
ressante grindhouse-film een 
nieuwbakken Japanse immi-
grante die niet doorheeft dat 
haar Amerikaanse echtgenoot 

in een gevaarlijk crimineel 
drugsmilieu rondhangt, ook 
al wordt ze gekidnapt en ver-
kracht. In een merkwaardige 
parallelle verhaallijn (die werd 
opgenomen zonder een van 
de originele acteurs, nadat 
de film een tijdland stil had 
gelegen) zoeken drie drugs-
verslaafden Yoko Ono, zonder 
haar ooit te vinden. Onbedoeld 
fascinerend. Als aardig toeval 
neemt Yoko de telefoon op 
met ‘mushimushi?’ – wat niet 
alleen Japans is voor ‘hallo?’, 
maar ook de naam waaronder 
De Filmfreak pinku eiga op de 
markt brengt. Als dat geen 
mooie cirkel is!
Satan’s Bed 1965 regie Michael Findlay 
distributie De Filmfreak

Door Kees Driessen

Cuffs is een leuke nieuwe bijdrage aan 
de Mushimushi-reeks van pinku eiga, het omvangrijke 
genre lowbudget Japanse softcore waarin soms geta-
lenteerde makers het licht zien. Dat geldt in dit geval 
voor Toshiki Sato, die een droog en soms werkelijk 
vreemd gevoel voor humor in zijn film legt. Er zit, 
zoals vaker in Japanse erotica, weer een gewelddadig 
kantje aan het verhaal – zie de titel ‘(hand)boeien’. 
Maar evengoed hebben de twee beste vriendinnen 
veel plezier bij het (betaalde) triootje dat ze uitvoeren. 
De een houdt de anders hand vast als die aan de beurt 
is en als ze beiden aan ’s mans billen likken zeggen 
ze lachend: ‘We lijken wel puppies.’ Een vrolijkheid 
die functioneel is (het bevestigt de reikwijdte van hun 
vriendschap) en verfrissend, omdat je in de cinema 
maar zo weinig blije seks ziet.
Cuffs regie Toshiki Sato distributie De Filmfreak (Mushimushi)

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.

Kleine grindhouse-
Jodorowsky In een vorige afleve-
ring van deze rubriek werd pinku eiga verge-
leken met de Amerikaanse grindhouse-cine-
ma. Hoewel dat een prikkelende gedachte 
was, gaat de vergelijking met grindhouse 
veel sterker op bij het werk van de Brazili-
aanse regisseur José Mojica Marins. Vanaf 
de jaren zestig maakte hij goedkope exploi-
tatiefilms met dezelfde beweeglijke camera, 
loshangende geluidsband, agressieve seks, 
gestoorde hoofdpersonen, langgerekte 
stripteases, flinke ellipsen, nadrukkelijke 
close-ups, slechte acteerprestaties en stevi-
ge brassières als zijn Amerikaanse tegen-
voeters. Het belangrijkste verschil: de licht 
magische laag die de Zuid-Amerikaan aan 
zijn films gaf.
Marins werd vooral beroemd dankzij zijn 
alter-ego Coffin Joe (niet te verwarren met 
de gelijknamige drummer van de Engelse 
punkband The Horrors), een amorele en 
atheïstische doodgraver met een zwarte 
cape, hoge hoed en lange vingernagels, die 
voor het eerst opduikt in At Midnight I’ll Take 
Your Soul (1963), een film die wordt 
beschouwd als Brazilië’s eerste horrorfilm. 
In 1967 volgde This Night I Will Possess Your 
Corpse en dit jaar verscheen Marins (die nog 
niet is gestopt met filmen) in de late vervol-
making van dit drieluik: Embodiment of Evil 
(waarvan een Engels ondertitelde trailer is 
te zien op www.ecranlarge.com/movie_
video-view-13002-2320.php).
Vreemd genoeg komt Coffin Joe niet voor in 
de drie verhalen die samen de Strange 
World of Coffin Joe (1968) vormen. In het 
afsluitende verhaal wil een misogyne pro-
fessor (gespeeld door Marins zelf in een 
Coffin Joe-achtige rol) een sceptische jour-
nalist met geweld overtuigen van zijn con-
troversiële theorieën over het niet bestaan 
van de liefde. Het is het sterkste van de drie 
delen, dankzij het zwartgallige mensbeeld 
dat eraan ten grondslag ligt (en dankzij de 
amusant knullige wandversieringen in het 
huis van de professor).

Het eerste verhaal, over een poppenmaker 
met ongewoon realistische ogen in zijn crea-
ties, heeft iets weg van Edgar Allen Poe – 
maar dan inclusief een rommelige aanran-
ding van de vier beeldige dochters van de 
speelgoedproducent. Vergt het acteerniveau 
hier al welwillendheid, zelfs van de B-film-
liefhebber, in het zwijgende tweede deel 
schiet vooral de zogenaamd gebochelde bal-
lonnenverkoper met een verlegen obsessie 
voor een overleden jongedame tekort. Zijn 
getergd geschuifel verveelt direct. Wel werpt 
de film zich, samen met de ballonman, op 
het onderwerp necrofilie.
Veel leuker is Finis Hominis (‘het einde van 
de mens’), een afwijkende film van Marins, 
die vooral doet denken aan het werk van Ale-
jandro Jodorowsky. Net als die goeroeachti-
ge Mexicaan verwerkt Marins zijn eigen 
ideeën over religie en de moderne maat-
schappij in een verhaal over een nieuwe 
messias, die Rio de Janeiro aandoet. Op de 
slotscène na maakt Marins geen gebruik van 
bijzondere locaties en ook visueel komt hij 
niet in de buurt van Jodorowsky’s prikkelen-
de platen. Toch behoudt een film een raad-
selachtige kwaliteit en een bijzondere sfeer, 
ergens tussen satire en moralisme in.
Strange World of Coffin Joe 1968/Finis Hominis 1971 regie 
José Mojica Marins distributie De Filmfreak

De Palma’s 
grinddebuut Net 
als in pinku eiga leerde ook 
in grindhouse soms een 
getalenteerde maker het vak. 
Dat zegt ook de regisseur van 
de naaktfilm-in-deze-film, 
die eigenlijk, beweert hij, 
artistiek werk wil produce-
ren. Het lijkt een ironisch 
commentaar van regisseur 
Brian De Palma op zichzelf. 
Met Murder à la Mod (zijn 
tweede speelfilm en de 
eerste die in de bioscoop 
verscheen) maakte hij aldus 
een soort meta-grindhouse. 
Met weliswaar weinig bloot, 
maar wel veel bloed, ruw 
zwart-wit en een wilde 
filmstijl. De Palma gebruikt 
een ratjetoe aan genres (van 
horror tot slapstick), mengt 
verschillende verhaallijnen 
(waarbij we de situatie steeds 
vanuit een ander personage 

bekijken) en heeft een paar 
merkwaardige momenten in 
petto. Met name het moment 
waarop een personage uit 
een gewelddadige droom lijkt 
te ontwaken – waarna het 
toch echt blijkt. Een angst-
aanjagende, psychologische 
schok. De film wijst op een 
interessante manier vooruit 
naar latere psychotische 
horror van De Palma, zoals 
Dressed to Kill (1980).

Murder à la Mod 1967 regie Brian De 
Palma distributie De Filmfreak

Geboeid door roze Japanners 

Eraserhead en The Short 
Films of David Lynch Het is net 
of ik dit nummer een extra halve pagina Kult 
cadeau krijg. Want dat Eraserhead (1977) kult 
is, staat buiten kijf. En dat geldt ook voor de 
korte films van regisseur David Lynch, die nu in 
Nederland op dvd zijn uitgebracht.
Lynch zelf introduceert zijn werk. Op de dvd van 
Eraserhead, die door Lynch eigenhandig is 
gerestaureerd, staat een anderhalf uur durend 
gesprek waarin Lynch op anekdotische wijze en 
met zijn typerende, afgeknepen stem vertelt 
over de lange productieperiode van zijn eerste 
speelfilm – van 1972 tot 1976. Er zit zelfs een 
moment in de film, waarbij hoofdrolspeler Jack 
Nance in één cut anderhalf jaar ouder wordt 
tussen het openen en sluiten van een deur. Leuk 
om naar te luisteren, omdat Lynch bijna net zo 
merkwaardig is als zijn personages, maar 
ondertussen vertelt hij niets over zijn bedoelin-
gen met de film.
Dan zijn de korte films, die ook steeds kort door 
Lynch worden ingeleid, informatiever. Hier zijn 
in elk geval al de visuele thema’s te vinden, 
waaruit de onwezenlijk beklemmende wereld 
van Eraserhead (‘gumkop’) is opgebouwd. Het 
begon met de één minuut durende filmloop Six 
Men Getting Sick (1967), een animatie waarin zes 
getekende mannenhoofden verf uitkotsen in een 
stijl die soms aan Francis Bacon doet denken. 
Lynch vertelt dat hij het idee kreeg een animatie 
te maken, nadat hij bij het schilderen van een 
boom, de wind hoorde en de bladeren meende te 
zien bewegen. Toen wist hij: ik wil een schilderij 
laten bewegen. Die wind komt steeds terug in 
zijn soundtracks. Letterlijk, of indirect, via ande-
re geluiden met eenzelfde onbestemde en onge-
makkelijke dreiging. Dat ongemak, soms echt, 

soms op een grappig uitvergrote manier, is de 
rode draad in deze films. In Six Men Getting Sick 
komen de woorden look en sick voorbij en dat is 
een aardige samenvatting van Lynch’ oeuvre: 
kijk, ook al is het misselijkmakend.
Er zijn in de korte films meer vooruitwijzingen 
naar Eraserhead te vinden: het kortademige 
babygehuil in The Alphabet (1968) of de organi-
sche creatuur in de slaapkamer in The Grand-
mother (1970), Lynch’ eerste studentenfilm bij 
het American Film Institute. Een nog onvolko-
men werk, waarbij de acteurs wit zijn 
geschminkt en theatraal overdrijven.
De vervreemding in Eraserhead wordt juist ver-
sterkt, omdat iedereen zich, binnen bepaalde 
grenzen, min of meer normaal gedraagt. Waar-
bij de geweldig gecaste hoofdrolspeler (Lynch 
claimt voor elke rol de eerste kandidaat te heb-
ben gekozen) Jack Nance met zijn diep bezorgde 
gezichtsuitdrukking, nette pak en merkwaardig 
omhoog gekamde haar zich precies op de grens 
bevindt tussen grappig en verontrustend. 

Opnieuw zijn er organisch geknutselde wezens 
(met name een foetale baby, die jammert en op 
afstotelijke wijze ziek wordt) en bestaat de 
soundtrack uit gruizige, blazende en brommen-
de geluiden. Het beeld is zwart-wit en mooi hard 
uitgelicht. Zoals ook in later werk weet Lynch het 
gevoel vast te houden dat je naar een verhaal zit 
te kijken dat te volgen is, terwijl tegelijkertijd 
alleen maar vragen worden opgeroepen. Na een 
eerste screening zou Lynch’ moeder gezegd 
hebben: ‘Zo’n droom zou ik niet willen hebben.’ 
Maar als film wil iedere kultliefhebber deze 
nachtmerrie in huis hebben.
Kees Driessen

Erashead 1977  regie David Lynch distributie Living Colour

The Short Films of David Lynch (Six Men Getting Sick, 1967; 
The Alphabet, 1968; The Amputee, 1973; The Cowboy and the 
Frenchman, 1988; Lumiere, 1995) regie David Lynch distributie 
Living Colour

Once ‘I don’t know you but I want you all the 
more for that’. Glen Hansard, zanger van de 
Ierse band The Frames, zong het keer op keer 
tijdens live concerten nadat Once uitkwam vorig 
jaar. Ook op YouTube vind je talloze versies. 

En hij zingt het in de film met Markéta, een 
Tsjechisch meisje. Het liedje zegt alles over de 
kleine, fijne, romantische, Ierse film. Glen en 
Markéta zijn eenzame zielen in een Dublin dat 
niet zo rijk is. Omdat de twee acteurs zo dicht bij 
hun personages staan, heeft de film een bijna 
documentair gevoel. Alsof je er bovenop zit wan-
neer ze verliefd op elkaar worden. Een liefde die 
er niet mag zijn. 
De dvd van Once die in Nederland uitkwam is 
nogal sober. De Engelse dvd’s hebben extra’s 
met liedjes, in Nederland brengt distributeur 
Paradiso de film, die het juist ook van zijn muziek 
moet hebben, wel heel uitgekleed uit. Geen 
making of, of de gratis download van Falling 
Slowly, het liedje van de film, die wel wordt aan-
gekondigd op de website van de dvd van de film. 
Gemiste kans. Dan de soundtrack maar aan-
schaffen. 
Falling Slowly is het nummer waar het eerdere 
citaat uit komt. En dat is precies wat de Ier en de 
Tsjechische overkomt. ‘Ik ken je niet maar ik wil 

je, juist zo’. Langzaam vallen ze voor elkaar, al 
hebben ze eerder pijn gehad. Maar hun liefde 
heeft geen toekomst, om redenen van prakti-
sche aard. Toch is Once geen dramatische film. 
Daarvoor is hij te sober, hecht regisseur John 
Carney te veel aan zomaar wat wandelen over 
straat, zomaar wat hangen ergens in een win-
keltje. En vooral is Carney gehecht aan de liedjes 
in zijn film. Die zijn van het singer-songwriter-
soort en wonderschoon. De stem van Hansard 
en zeker die frêle van Markéta Irglová zijn alleen 
al de moeite waard om de film te ‘zien’, ook als je 
niet tegen romantiek kunt, zeker niet eentje zon-
der hoopvol einde. Dat is toch het allermooiste 
aan Once. De twee geliefden komen niet bij 
elkaar. Even raken ze elkaar, heel even maar. 
Het maakt elke traan die je bij beeld en geluid 
laat de moeite van het verdriet waard.
Gerlinda Heywegen

Once 2007 regie John Carney distributie Paradiso



Fotografie Kris Dewitte

66 Skrien november 2008

Times Square, New York, 24 september 2008. Ulu Grosbard, regisseur van Straight Time, True Confessions, Falling in Love en Georgia.

Mio fratello e figlio unico
Accio drijft zijn ouders tot 
wanhoop, hij is irritant, zoekt 
altijd ruzie, is impulsief en 
opvliegend en vecht elk hand-
gemeen uit alsof het een oor-
log is. Zijn broer Manrico is 

knap, charismatisch en door iedereen geliefd. 
Op het Italiaanse platteland in de jaren zestig 
en zeventig staan de twee jonge mannen lijn-
recht tegenover elkaar op politiek vlak. Van de 
schrijvers van La meglio gioventù.  

Un baiser s'il vous plaît
Op een avond in Nantes ont-
moet Émilie Gabriel. Ze 
voelen zich tot elkaar aan-
getrokken, maar hebben 
ieder een eigen leven, ook 
al zullen ze elkaar heel 

waarschijnlijk nooit meer terug zien. Hij zou 
haar graag willen kussen. Zij hem ook, 
maar een verhaal dat haar verteld werd, 
houdt haar tegen: het verhaal van een 
getrouwde vrouw en haar beste vriend, alle-
bei verrast door de gevolgen van een kus.

Met dank aan Homescreen

 Meer Skrien? Word abonnee! 
En ontvang 8 nummers voor ¤52,25 + Mio fratello e figlio unico of Un baiser s'il vous plaît

Het volgende nummer, met onder meer 40 jaar Skrien, verschijnt op 29 december.

Ik neem een abonnement voor ¤ 52,25 per jaar (8 nummers) en ontvang de dvd van  ❍ Mio fratello e figlio unico
(Instellingen ¤ 66,–; studenten/cjp/  65+ ¤ 42,25; buitenland ¤ 72,– )        ❍ Un baiser s'il vous plaît
naam pc/plaats email

adres telefoon geb. datum

Ik geef een jaarabonnement cadeau en ontvang als dank de dvd van   ❍ Mio fratello (...) of van  ❍ Un baiser s'il vous plaît
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 1 januari 2009

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.   






