
Antwerpen 8 – 14 juli 
Cinema Zuid 

Rotterdam 18 – 22 juli 
Drijvend Paviljoen & LantarenVenster

Ontdek de onvergetelijke cinema van auteur par excellence Eric Rohmer, 

auteur provocateur Brian De Palma en rive gauche-regisseur Alain 

Resnais in drie wervelende zomercolleges bestaande uit lezingen van je 

favoriete filmexperts en unieke filmvertoningen. 

Hiroshima Mon Amour (1959) 
Alain Resnais

Phantom of the Paradise (1974) 
Brian De Palma

Conte d’hiver (1992) 
Eric Rhomer



DE FILMKRANT I.S.M. ROFFA MON AMOUR  
BIJLAGE #409 MEI 2018   28

Brian De Palma door Cristina Álvarez López & Adrian Martinzuiver en onzuiver

Het werk van Brian De Palma reduceren tot zijn 

thematische stokpaardjes (voyeurisme, dubbel

gangers), of tot een formalistische trucendoos vol 

seks en geweld, is véél te kort door de bocht, 

betogen Cristina Álvarez López en Adrian Martin.  

Wanneer cinefielen hun verheven lijstjes van beste regisseurs aller 
tijden maken, valt Brian De Palma (geboren in 1940, dus inmiddels 77 
jaar oud) vaak al bij de eerste selectierondes af. Uiteraard heeft hij 
over de hele wereld zijn fervente fans, bovendien in dit internettijd-
perk zichtbaarder en luidruchtiger dan ooit met hun talrijke extrava-
gante, idolate websites. En er is altijd al een gestage stroom uiterst 
gedetailleerde analyses vanuit een meer specialistisch perspectief 
geweest – zie bijvoorbeeld het speciale dossier in het online tijd-
schrift LOLA (2013). 
Maar als puntje bij paaltje komt, zijn er weinig filmliefhebbers die De 
Palma gelijkstellen met regisseurs als Carl Dreyer, Roberto Rosselli-
ni, Orson Welles of Jean Renoir. Waar komt die weerstand vandaan? 
Deels komt het door het soort films dat De Palma maakt: niet bepaald 
humanistisch. En het humanisme – films die draaien om gelaagde, 
rijkgeschakeerde personages, of thema’s in de traditionele literaire of 
theatrale zin van het woord (liefde, dood, worsteling, hoop...) – blijft, of 
we willen of niet, voor de meeste kijkers het hoogst haalbare.
Hoewel De Palma rond het maken van Casualties of War (1989) en 
Carlito’s Way (1993) stelde dat hij zich in zijn films meer richting 
karakterstudies bewoog, lijkt hij gedoemd om voor altijd te worden 
geschaard onder de filmmakers die worden bestempeld als ‘koud’, 
‘mechanisch’, ‘calculerend’ of zelfs ‘wreed en onverschillig’ (zoals 
academicus David Thomson De Palma beschreef). Makers voor wie 
personages slechts poppetjes of pionnen zijn in hun formalistische 

spelletjes. En mochten er toch spectaculaire verbeeldingen van seks 
en/of geweld in die spelletjes voorkomen, zoals bij De Palma regelma-
tig het geval is, dan staan we oog in oog met een onzuivere cinema.
De filmmaker zelf ziet dit anders, zoals hij regelmatig in interviews te 
kennen geeft en beargumenteert in de lange documentaire De Pal-
ma (Noah Baumbach & Jake Paltrow, 2015). Voor hem is wat hij maakt 
juist zuivere cinema, die tot het uiterste benut wat cinema, en cinema 
alleen, vermag: beweging, spektakel, actie, intrige, spanning, ramp-
spoed, samengesmolten tot een onophoudelijke, nauwkeurig gecho-
reografeerde dans tussen de tegengestelde krachten van chaos en 
beheersing.

Codewoord

Het is gemakzuchtig om De Palma’s werk te reduceren tot een parade 
van duidelijk terugkerende thema’s: voyeurisme, opsluiting, dubbel-
gangers, grensoverschrijdend gedrag, psychologische blokkades, 
gefaalde opstand, enzovoorts. Wat Thomas Elsaesser in The Persis-
tence of Hollywood (2012) schrijft over Samuel Fuller, die in de jaren 

Femme Fatale (2002)

Carrie (1976)
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vijftig werkte in de marges van het Hollywood-studiosysteem, gaat 
ook op voor De Palma: ‘Hoewel een thematische analyse uiteraard 
tot het huiswerk van elke consciëntieuze criticus behoort, kan Fullers 
uitzonderlijke genie daarmee niet afdoende worden gepeild. Niet de 
thema’s die een regisseur kiest, maken zijn werk belangrijk, maar wat 
hij ermee doet. (...) Wanneer men het over ‘thema’s’ heeft, is dat in 
feite meestal een codewoord voor de visie van een regisseur, zijn stijl, 
dat wat hem artistiek en moreel bezighoudt.’
Het is een goede les in mise-en-scène-kritiek, die ook vandaag de 
dag, kort voor de release van zijn nieuwe thriller Domino, nog geldt 
voor De Palma. Zoals Elsaesser opmerkte over Fullers The Crimson 
Kimono (1959): ‘De nadruk ligt op asymmetrie en middelpuntvliedende 
krachten, met een plot vol schijnbewegingen en doodlopende eindes 
en een montagetechniek die ervoor zorgt dat zowel het verhaal als de 
ruimte met horten en stoten voortschrijden.’

Complexe alchemie

De Palma werd relatief vroeg in zijn carrière, toen hij zijn reputatie 
vestigde met een reeks sterke films - van Sisters (1973) tot Body Dou-
ble (1984) - gezegend met enkele opvallend vooruitziende kritieken. 
Zo omschreef de Frans-Amerikaanse criticus Michael Henry Wilson 
in de uitgave American Directors Volume II (1983) treffend het soort 
cinema dat De Palma wel maakt, afgezet tegen wat hij niet maakt: ‘In 
tegenstelling tot Martin Scorsese is De Palma niet een kunstenaar die 
creëert om zichzelf te uiten, maar een die zich uit om te creëren. Zijn 
interesse ligt bovenal in het manipuleren van tekens en figuren, in 
het ondergraven van codes en conventies, in de tegenstelling tussen 
objectieve en subjectieve shots, in de complexe alchemie waarmee 
fictie tot leven komt.’
Zo brengt het werk van De Palma je ertoe om een grootse (en vaak 
ondergewaardeerde) traditie in de cinema onder de loep te nemen, 
een specifieke esthetische en culturele context – zoals ook meesters 
als Sergio Leone, Jerry Lewis, Kathryn Bigelow, Dario Argento, Joe 
Dante, Bigas Luna en George Miller dat doen, of verder terug Alfred 
Hitchcock, Henri-Georges Clouzot, Vera Chytilová, Fritz Lang en Akira 
Kurosawa. Laten we zeggen: de grootmeesters van de zuivere cine-
ma. Maar onzuiver als we zijn, vragen we ons af of er ook niet een 
meer “sentimentele” benadering van de ervaring van De Palma’s films 
mogelijk is, die net zo belangrijk en valide is.

Vlam van ontdekking

We hebben soms het vermoeden dat bepaalde regisseurs niet zozeer 
belangrijk zijn vanwege de intrinsieke pracht van hun kunst, maar 

eerder door de waarde die zij op een specifiek moment in het leven 
van een kijker kunnen hebben. Sommige filmmakers kunnen cinefie-
len iets cruciaals geven: een nieuwe manier om het medium film te 
bekijken, te begrijpen en ervan te genieten. Dat proces staat los van 
de filmgeschiedenis en is meer verbonden met onze persoonlijke ge-
schiedenis. Zo bezien doet het er niet toe of je als volwassene in de 
jaren zeventig een kaartje kocht voor Carrie (1976) of in het online mil-
lennium als tiener ergens stuitte op Femme Fatale (2002): het geeft 
dezelfde kick. De openbaring van De Palma’s werk is er al 55 jaar, 
wachtend tot jij er op stuit.
Dat is overigens niet een ervaring die je maar eens in je leven hebt. 
Diverse theorieën over de psychologische ontwikkeling van de mens 
stellen dat geen enkele laag van het individu (baby, kind, tiener, et 
cetera) ooit helemaal verdwijnt; ze blijven bestaan naast (en botsen 
soms met) de volgende lagen. Op dezelfde manier kunnen we de ont-
dekking van De Palma keer op keer opnieuw beleven, telkens als we 
op een grootse film van hem stuiten. Die opwinding is onuitputtelijk.

Uitdaging

Velen van ons kennen een De Palma-fase – zoals we ook Anaïs 
Nin-fases of David Bowie-fases hebben. Daarmee willen we zeker 
niet suggereren dat De Palma’s kunst in essentie adolescent is, met 
als ideale kijker iemand als de verwonderde tiener die Keith Gordon 
speelt in Dressed to Kill (1980), overdonderd door de magische wer-
king van audiovisuele apparaten. Nee, dat zou die pedante huma-
nisten weer in de hand spelen, door De Palma op een lagere trap in 
de esthetische en culturele pikorde te plaatsen. De Palma biedt zijn 
kijkers een uitdaging: om het zuivere en het onzuivere samen te om-
armen en ze even vernuftig te verweven als hij dat in zijn filmtaal doet.
We kunnen ons levendig voorstellen hoe een ontluikende jonge film-
maker of criticus voor het eerst een film van De Palma ontdekt. Hoe 
die De Palma’s uitbundige formele grilligheden in zich opneemt. Hoe 
hem of haar de oren en ogen geopend worden door zijn overdon-
derende, grenzeloos inventieve trucs met tijd, ruimte, narratief en 
perspectief. Wat we ons níét voor kunnen stellen is de cinema – of 
een leven als cinefiel – zonder de oogverblindende, virtuoze, verbijs-
terende trukendoos die De Palma voor ons opentrok en die hij op het 
hoogtepunt van zijn inventiviteit nog altijd onderzoekt.

 

Passion (2012)

Dressed to Kill (1980)

Blow Out (1981)
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Alain Resnais door Ronald Roverstopografie van het geheugen
Welke rol speelt het geheugen in de films van Alain 

Resnais? Is het geheugen persoonlijk of politiek, 

chaotisch of rechtlijnig? 

“Surely the facts are not in dispute.” De eerste woorden die gespro-
ken worden in Alain Resnais’ Providence (1977), een film over een 
teruggetrokken levende, stervende schrijver die een weinig vleiend 
verhaal bij elkaar fantaseert over zijn familie. Nou ja, de eerste woor-
den ná zijn “Damn, damn, damn, damn”, als hij een glas wijn omstoot 
nadat hij zich net tot alwetende verteller heeft verheven. 
De feiten staan toch zeker niet ter discussie. Laat dat nou net wel het 
geval zijn. Als de Franse filmmaker Alain Resnais (1922-2014) om één 
ding bekendstaat zijn het zijn meanderende vertelstructuren, vol vra-
gen over de betrouwbaarheid van wat zijn personages denken waar te 
nemen of zich herinneren. Resnais is een van de makers die centraal 
staat tijdens het Zomerfilmcollege van het Antwerpse Cinema Zuid en 
het Rotterdamse Roffa Mon Amour. Dus bladerden wij door de atlas 
van zijn werk, die je ‘een topografie van het geheugen’ zou kunnen 
noemen, een richtingwijzer, een mindmap om te laten zien wat Res-
nais met het geheugen doet, het cruciale thema uit zijn belangrijkste 
films Hiroshima mon amour (1959), L’année dernière a Marienbad 
(1961), en Muriel ou le temps d’un retour (1963). (Zie kader voor een 
korte beschrijving van de films.)

Collectieve amnesie 

Na een aantal korte films, waaronder de onthullende en invloedrijke 
documentaire Nuit et brouillard (1955) over de concentratiekampen, 
brak Alain Resnais begin jaren zestig door met deze drie formeel 
onconventionele films waarin hij de wisselwerking tussen geheugen 
en tijd onderzocht. Thema’s die voor Resnais een duidelijke politieke 
dimensie hadden. In een tijd waarin de oude generatie vanwege de 
Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en de massale collaboratie on-
der het Vichy- regime het verleden het liefst wilde vergeten en een 
jonge generatie juist met twee benen in de realiteit stond en verande-
ring eiste, hadden geheugen en tijd moeite elkaar te verdragen.
Geheugen heeft natuurlijk ook een persoonlijke, intieme dimensie. 
Vergeten is soms ook een kwestie van overleven, ontdekte Resnais 
naar eigen zeggen tijdens het filmen van Nuit et brouillard. “Als 
men niet vergeet, kan men niet leven of functioneren”, heeft hij ooit 
gezegd. Vanuit het individu is die behoefte te begrijpen, maar die 
opmerking leverde hem nogal wat commentaar op. Hij leek de ‘collec-
tieve amnesie’ in Europa ermee te onderschrijven, waarmee handig 
‘vergeten’ werd dat Europa de nazi’s zo lang hun gang had laten gaan.
Als je geheugen en tijd in een grafiek zou afzetten tegen de persoon-
lijke en collectieve behoeftes om te onthouden of vergeten, ontstaan 
allerlei dramatische spanningen. De films van Resnais zijn emotionele 
(Hiroshima), speelse (Marienbad) en intellectuele (Muriel) verbeeldin-
gen van die spanningen. 

De locatie van het geheugen

Drie jaar voor Hiroshima mon amour filmde Resnais Toute la mémoire 
du monde (1956; in HD te zien op YouTube), over de Parijse Biblio-
thèque Nationale. Omdat de mens een kort geheugen heeft, zegt de 
vertelstem, verzamelt hij talloze geheugensteunen. Zoals het archief 

van boeken en documenten in een bibliotheek. Een bibliotheek kun 
je zien als een enorm, uitgestrekt geheugen van de mensheid. Een 
soort externe harde schijf. Een fysieke cloud. Resnais onderzoekt in 
Toute la mémoire de ordening van dat geheugen, de weg die nieu-
we publicaties afleggen tot ze de lezer bereiken, de creatie van een 
catalogus met sleutelwoorden die dit wereldgeheugen ontgrendelen 
en openzetten. Ergens tussen al die observaties kiest Resnais een 
woord dat misschien zijn eigen films ontsluit, dat we kunnen gebrui-
ken voor een topografie. “In Parijs zitten woorden opgesloten in de 
Bibliothèque Nationale.” Blijkbaar helpt een bepaalde indexering 
lezers om de juiste woorden te vinden, suggereert de stem, maar de 
woorden zelf willen vrij zijn. 

Tegenspraak

Diezelfde spanning vind je in Hiroshima, Marienbad en Muriel ten 
aanzien van geheugen. Herinneringen lijken geordend, eenduidig en 
waar, maar worden tegengesproken door andere herinneringen. In 
Marienbad: Hij: “Ik zag je vorig jaar in Marienbad.” Zij: “Ik herken je 
niet.” In Hiroshima: Hij: “Je zag niets in Hiroshima. Niets.” Zij: “Ik zag 
alles.” Het is de spanning tussen feiten en het individu dat die feiten 
voor eigen rust of gewin verdraait. In Muriel benadert Resnais het pro-
bleem van ongemakkelijke feiten uit een ongemakkelijk verleden van 
een andere kant. 
“Kunnen we nou eens niet klaar zijn met het verleden?”, schreeuwt 
een wanhopige Hélène in Muriel. Nee, dat kan niet, zegt Resnais. Zijn 
personages zitten gevangen in de tijd. Voor altijd, zoals de Canadese 
filmschrijver James Quandt het verwoordt in een kort essay bij de 
Criterion-uitgave van Muriel, “hun aanstaande vertrek aankondigend, 
maar aanblijvend in een soort gewilde stilstand, nooit ontsnappend 
aan hun geschiedenissen, ook al verzinnen ze nieuwe (Hélène’s 
oude geliefde Alphonse), verbergen ze het verleden achter amnesie 
(Hélène) of proberen ze gewelddadig boete te doen (haar stiefzoon 
Bernard).”
Misschien kun je deze drie films zien als krachten die op elkaar inwer-
ken. Ze vormen een onbedoeld drieluik, waarvan de losse delen met 
elkaar in dialoog en discussie gaan.
Die opmerking over vergeten om verder te kunnen leven maakte 
Resnais namelijk na het verschijnen van Nuit en brouillard, dus dat 
zal ergens in 1955, 1956 geweest zijn. Misschien was het puur een 
persoonlijke opmerking. Misschien moest hij vergeten wat hij had 
gezien van de kampen en extrapoleerde hij die allerindividueelste 
behoefte met Hiroshima mon amour naar iets groters, naar een col-
lectieve behoefte om verder te komen. Onderzocht vervolgens op een 
speelse manier de kronkelingen, de manipulaties en de niet-lineaire, 
niet-chronologische natuur en het wensdenken van ons geheugen in 
Marienbad. En keerde met Muriel terug bij het besef dat het verleden 
zich niet laat wegdenken. Maar ook daar laat Resnais grijstinten be-
staan want herinneringen zijn onbetrouwbare vertellers. “Het is iets 
wat je me schreef”, zegt zij in Hiroshima mon amour. “Dat heb ik nooit 
geschreven”, zegt hij. “Het was iets wat je tegen me zei”, zegt ze dan, 
alsof ze die eerste zin nooit heeft uitgesproken. Zo kan een gesprek 
in de vroege films van Resnais opeens van richting veranderen. En als 
je dat doortrekt: zo zou de geschiedenis ook opeens van richting kun-
nen veranderen. Als we even niet opletten.
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Alain Resnais door Ronald Roverstopografie van het geheugen
Hiroshima mon amour (1959)
Een Franse vertelster (zij) en een Japanse 
man (hij) beleven anderhalve dag een kort-
stondige relatie in Hiroshima. Beelden van 
verminkte slachtoffers van de atoombom zijn 
versneden met beelden van hun verstrengel-
de lichamen. Zij vertelt over haar verleden, 
onder meer over haar relatie met een Duitse 
soldaat tijdens WO II en de straf die ze daar-
voor kreeg. Hij zegt dat ze liegt en de feiten 
verdraait, dat ze geen geheugen heeft. Ze 
trekt parallellen tussen haar geboortedorp 
Nevers en Hiroshima. Hij zegt dat ze niets 
weet van Hiroshima. 

L’année dernière à Marienbad (1961)
In een luxehotel probeert een man (X) een 
vrouw (A) ervan te overtuigen dat ze elkaar 
hier een jaar geleden ontmoetten en een 
affaire hadden met de belofte elkaar opnieuw 
te zien. Zij blijft zeggen dat hij zich vergist en 
dat ze zich niets kan herinneren. Een derde 
man lijkt de echtgenoot te zijn van de vrouw. 
Ten slotte verlaten de man en de vrouw sa-
men het hotel.

Muriel ou le temps d’un retour (1963)
In het Noord-Franse stadje Boulogne leeft 
antiekhandelaar Hélène tussen de spullen 
die ze verkoopt. De aandacht voor persona-
ges en stemmen in de twee genoemde films 
verschuift hier naar een meer prominente rol 
voor objecten. Net als de oude geliefde die 
Hélène ontvangt en het titelpersonage dat 
niet verschijnt, krijgen de objecten in het ap-
partement de contouren van geesten uit het 
verleden. 

 

Het geheugen van de locatie

Wat het kijken nog gelaagder maakt, is dat zowel in deze drie films 
als in Nuit et brouillard de plekken, de locaties zelf ook een vorm van 
geheugen zijn. In Hiroshima speelt het verhaal zich af op een plek die 
tien jaar daarvoor is weggevaagd door een atoombom, in zekere zin – 
want elk spoor van de geschiedenis verdween in het vuur – een plek 
zonder geheugen. In Muriel is Boulogne de geboortestad van een 
van de personages, weer een stad die door bombardementen (aan 
het eind van WO II) is weggevaagd. Het is de afwezigheid van (vernie-
tigde) gebouwen en straten en (dode) mensen die herinnert aan het 
verleden. Misschien heeft Hélène daarom een ander verleden in huis 
gehaald. Letterlijk, door vanuit huis antiek te gaan verkopen.
In Marienbad dwalen we door de gangen en de tuinen met eindeloze 
rijen beelden, terwijl we luisteren hoe X herinneringen ophaalt die we 
vervolgens verbeeld zien, net als A’s ontkenning van die herinnerin-
gen. Ook hier laat Resnais de plek samenvallen met het geheugen. 
De gangen en de tuinen zijn het geheugen. Volgens Resnais was de 
film een poging “om te zien of het mogelijk is om, ook al is het op 
een ruwe manier, de werking van het denken te laten zien, niet in de 
realiteit, maar in de geest van de personages”. Filosoof Gilles Deleuze 
zag het breder: hij vond Resnais’ verbeelding van het geheugen nauw 
aansluiten bij zijn eigen idee van het virtuele verleden (virtueel, want 
wat weten we er nou echt over) als een wereldgeheugen waarin we 
bewegen als vissen in een oceaan. 

Obsessie

Vergeet het cliché dat deze drie films van Resnais vanwege hun formele 
strengheid ingewikkeld zouden zijn. Marienbad moet je zien als muziek, 
een dans of een mysterieus bewegend schilderij, schreef iemand ooit. 
Het is juist de verbeelding van een eenvoudige gedachte, prachtig uit-
gevoerd. De romanticus zal zeggen: de gedachte dat je iemand kunt ver-
leiden. De realist zal zeggen: de gedachte dat je mensen alles wijs kunt 
maken, als je het maar vaak genoeg blijft zeggen.
De films van Resnais zijn onverminderd actueel. De tijd laat zich nog 
steeds niet wegdenken, en de vraag wat feiten zijn schreeuwt in de 
media om aandacht. Je zou zijn films alleen al moeten bekijken als je 
wilt begrijpen hoe in het publieke debat in de loop van de tijd steeds 
inventiever en manipulatiever met informatie is omgesprongen. Hoe 
woorden en betekenissen als schaakstukken over het bord worden 
geschoven. Ze zijn ook nog steeds relevant als je wilt begrijpen hoe 
een nationaal of een persoonlijk verleden doorwerkt in het heden. Wat 
doet pijn met de feiten? Waar en hoe verstop je de sporen van een 
ongewenst verleden? Moet je dat verleden altijd onder ogen zien?
Maar voor Resnais zelf en ongetwijfeld voor de liefhebbers van zijn 
vroege films ligt het primaat bij de kunst. “Met Marienbad bracht Res-
nais de cinema verder dan die ooit is gekomen zonder zich zorgen te 
maken over de vraag of het publiek zou volgen”, zei tijdgenoot Jean-
Luc Godard in 1962, een andere dilettant uit de groep filmvernieuwers 
van de Nouvelle Vague. “Als hij een schrijver of een dichter was, zou 
het niet uitmaken – maar in de cinema hoor je je zorgen te maken 
over je publiek. Alain weet dit en daarom lijkt hij zo tegenstrijdig en 
mysterieus. Hij probeert zijn obsessie met zijn kunst te verbergen.”
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De vakantiefilms van Rohmer: Pauline à la plage door André Waardenburghet hart heeft altijd redenen die het verstand niet kent
Geen fratsen had de camera van Eric Rohmer. Hij 

was vooral geïnteresseerd in het conflict tussen 

woorden en daden. En toch was Rohmer ook een 

subtiel stilist. 

Het werk van de Franse cineast Eric Rohmer (1920-2010) wordt ge-
kenmerkt door een elegante eenvoud. Zijn stijl is ontdaan van frat-
sen. Zijn camera observeert vanaf discrete afstand simpelweg de 
personages volgens het shot-tegenshotprincipe. Soms monteert hij 
niet maar her-kadreert de camera: een pan naar link of rechts. Die 
herkadreringen hebben altijd een functie. Ze wijzen je ergens op, iets 
waarvan Rohmer wil dat je het ziet. Bij hem geen acteurs die perso-
nages worden, zoals Gary Oldman die verdwijnt in Churchill, maar 
personages die zo dicht mogelijk bij de acteurs liggen. Hun spel is 
daardoor uiterst naturel, al is een zekere theatraliteit hen niet vreemd. 
Mensen die niet van Rohmer houden, noemen dat ‘typisch Frans’. 
Een ander cliché over de Franse cinema, dat er veel gepraat wordt 
(over de liefde), kleeft ook aan het werk van de man die bij de nouvelle 
vague hoorde, maar tegelijkertijd zo’n tien jaar ouder was dan Truffaut, 
Godard en Chabrol. 
Er wordt inderdaad veel gepraat, ook nog eens in literaire volzinnen, 
maar thematisch gaat het bij Rohmer nou juist over de kloof tussen 
woord en daad: zijn personages handelen bij uitstek anders dan de 
gedachten die ze over hun gedragingen uitspreken. Soms proberen 
ze die afwijkende gedragingen - hun werkelijke handelen - dan weer 
goed te praten via een onnavolgbaar betoog. Bij Rohmer houdt men 
zichzelf en de ander constant voor gek. Men denkt het eigen hande-
len te doorgronden maar wat de kijker ziet, toont iets anders. Het hart 
heeft altijd redenen die het verstand niet kent. 

Vakantie

Rohmers oeuvre is op te delen in drie reeksen. De ‘Zes morele ver-
tellingen’ (meestal vanuit mannelijk gezichtspunt, 1963-1972), gevolgd 
door de ‘Comedies et proverbs’ (meestal vanuit vrouwelijk gezichts-
punt, 1981-1987), waarna nog de ‘Vertellingen van de vier seizoenen’ 
(vanuit meervoudig perspectief, 1990-1998) volgden. Tussendoor 
maakte hij ook enkele opvallende historische films, zoals Die Marqui-
se von O... en Perceval le Gallois. Zijn laatste film was in 2007 het 
pastorale herdersdrama Les amours d’Astrée et de Céladon. Rohmer 
stierf in 2010, op 89-jarige leeftijd. 
Zijn films gaan over mensen die gewone dingen doen: wandelen, pra-
ten, feestjes bezoeken en op vakantie gaan. Vooral de vakantiefilms 
als Pauline à la plage, Le rayon vert en Conte d’été, zijn een genoe-
gen om te zien. Al was het maar omdat mensen tijdens vakantie de 
tijd hebben om over zichzelf en hun plek in de wereld na te denken 
of gestimuleerd worden zichzelf opnieuw te definiëren. Hun beste of 
slechtste gedrag komt naar boven, juist omdat ze voor even uit hun 
dagelijks leven zijn ontsnapt. 
Neem Pauline à la plage, winnaar van de Zilveren Beer in 1983. Hierin 
gaat de net gescheiden Marion met haar nichtje Pauline op vakantie 
aan de kust van Normandië. Ze ontmoet surfer Pierre, die vroeger 
smoorverliefd op haar was, maar verkiest flierefluiter Henri die stie-
kem iets begint met een strandverkoopster. Ondertussen beleeft Pau-
line haar eerste romance. In Pauline à la plage houden personages 
elkaar en de ander voor de gek. “Liefde moet branden” verkondigt 
Marion, om vrij snel erna in bed te duiken met vrije vogel Henri, voor 
wie vrouwen slechts een verovering zijn. Romanticus Pierre ideali-
seert Marion maar ziet niet in dat zijn ziekelijke jaloezie afstotend is. 
De 15-jarige Pauline, het enige personage met beide benen op de 
grond, dreigt ondertussen slachtoffer te worden van de amoureuze 
manipulaties van de volwassenen om haar heen. 

Stilist

“Ik zeg niets, ik laat zien; ik laat mensen zien die bewegen en praten”, 
zei Rohmer over zijn oeuvre, waarbij het aan de kijker was om bij het 
getoonde eventueel een moraal te bedenken. Met het citaat deed 
Rohmer zich overigens tekort als cineast. In Pauline à la plage en 
zijn andere werk toont hij zich een fijnzinnig formalist. Zo begint en 
eindigt de film met het openen en sluiten van een hek (equivalent van 
het open- en dichtgaan van theatergordijnen) en keren de primaire 
kleuren rood, wit en blauw (niet toevallig ook te zien op een reproduc-
tie van Matisse’ La blouse roumaine) terug in zijn mise-en-scène. Met 
natuurlijk ook een symbolische betekenis: ze verstevigen de thema-
tiek van lust en passie versus aardsheid en onschuld. In de enscene-
ring van de actie, die precies zeven dagen beslaat, keren een aantal 
locaties terug: de trap naar het strand, de tuin van het huis waar Mari-
on en Pauline verblijven en het huis van Henri. Ook de dijk boven het 
strand is cruciaal, als kruispunt van alle personages die naar elkaar 
verlangen, elkaar bedriegen of juist de ander willen. De lila hortensia’s 
die Pauline meermalen bewondert, zijn een week later verwelkt, net 
als de liefde van Marion voor Henri. Hoewel taalgericht is Rohmer al-
tijd ook een subtiel stilist. 

 

Pauline à la plage (1983)
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Voor Le rayon vert liet Eric Rohmer zich inspireren 

door Jules Verne. Een jonge Parisienne gaat alleen 

op vakantie naar Biarritz, waar het wachten is op de 

groene straal bij zonsondergang.

In Le rayon vert (1986), Rohmers vijfde film uit zijn Comédies et 
proverbes-cyclus, praat een aantal vrouwen over Jules Vernes gelijk-
namige romantische vertelling. Daarin beschrijft Verne een meteoro-
logisch fenomeen: de groene straal uit de titel. Heel soms kun je, bij 
een extreem heldere lucht, net als de zon ondergaat, de allerlaatste 
zonnestraal zien flitsen als een felgroene straal. Dat heeft te maken 
met lichtbreking in de atmosfeer, maar Verne is poëtischer en verge-
lijkt die straal met de ware liefde. Wie de straal ziet, krijgt weer con-
tact met zichzelf en leert zijn eigen en andermans gevoelens beter 
begrijpen.
Zo’n inzicht heeft de hoofdpersoon uit Rohmers kalme vertelling wel 
nodig. Parisienne Delphine loopt met haar ziel onder de arm nadat 
haar vriendin hun gezamenlijke zomervakantie heeft afgezegd. Ze 
reist vervolgens naar Cherbourg, de Alpen en Biarritz, maar kan niet 
genieten omdat ze zich nergens op haar gemak voelt. Totdat de groe-
ne straal helpt.

Speelkaarten

Groen, de kleur van de jeugd, van de natuur, van geloof, keert op al-
lerlei manieren terug in Rohmers fijn meanderende film. In de kleding 
van de vrouwen, in de groenten die Delphine eet, het ouderwetse 
souvenirwinkeltje, in de speelkaarten die ze op straat vindt met goede 
en slechte voortekenen voor haar liefdespad. 
Flirten is als een kaartspel, luidt een van de vele ongevraagde lief-
desadviezen die ze te horen krijgt, ditmaal van een vrijzinnige Zweed-
se toeriste die vindt dat je je niet gelijk in de kaarten moet laten 
kijken bij een eerste ontmoeting. “Maar mijn handen zijn leeg”, zegt 
Delphine. Voor haar gaat dat flirten niet vanzelf, ze voelt zich anders 
dan anderen, en dat zegt de groep extraverte mensen ook over haar: 
“Ze is anders dan wij.” Delphine hoopt dat de liefde gewoon op een 
dag op haar afkomt, want zelf kijkt ze liever de kat uit de boom. “Doe 
iets!” roept een vriendin streng, die haar via de harde aanpak uit 
haar schulp probeert te krijgen. Je moet de liefde een handje helpen, 
vindt ze. Maar na een ontmoeting met een man voelt Delphine zich 
’s avonds thuis juist eenzamer. Het is voor haar makkelijker om met 
structurele eenzaamheid om te leren gaan. Dat liefde als een groene 
straal inslaat, als een zwaard, zoals een van de vrouwen de groene 
straal omschrijft, zal ze nog moeten ervaren. 

Relaxt realisme

Le rayon vert won met zijn ‘relaxte realisme’ in 1986 de Gouden 
Leeuw op het Filmfestival van Venetië. Rohmer laat een onopgesmuk-
te wereld zien, die ons ‘terugbrengt naar de dingen zelf’, zoals de 
religieuze Rohmer ooit schreef, om God te vinden in het aangezicht 
van zijn schepping. Hij maakt gebruik van onversierde beelden en 
dialogen – een alledaags gesprek, de inval van natuurlijk licht. Die il-
lustreren zijn idee dat de grootste kracht van film ligt in het tonen van 
Gods wonder en deze getrouw binnen het filmkader te isoleren, te 
reproduceren en zo te verheffen tot een metafoor voor het leven. Zo 
is een terugkerend beeld in Rohmers films dat van bomen die buigen 
door de wind: de natuur beweegt zich op zijn eigen voorwaarden en is 
onverschillig over het lot van de mens.
Maar ook atheïsten kunnen geraakt worden door Rohmers sensitie-
ve manier van filmen. Hij weet haarfijn alle subtiele gevoelens van 
Delphine over te brengen en diep door te dringen in het hoofd van 
deze verlegen, terneergeslagen vrouw die eerst weer in contact met 
zichzelf moet komen voordat ze de wereld tegemoet kan treden. Die 
wereld zit vol medelijden met haar, als ‘vrouw alleen’, maar zij vindt 
zichzelf niet zielig. Toch stromen de tranen soms, zomaar, omdat ook 
zij ernaar verlangt om zichzelf te kunnen zijn, bij iemand die echt oog 
voor haar heeft. Rohmer heeft dat.

 

Le rayon vert (1986)

De vakantiefilms van Rohmer: Le rayon vert door Mariska Gravelandde straal van  de ware liefde
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