
A A N G E B O D E N
D O O R  U W 

F I L M T H E AT E R ,
F D N  &  N V B F

#
4

2
4

 O
K

T
O

B
E

R
2

0
1

9

P O RT R A I T  D E  L A  J E U N E  F I L L E  E N  F E U  R E V O L U T I O N A I R  K O S T U U M D R A M A   E X P L O I TAT I E F I L M S  D E  J E U G D  
D E U G T  N O O I T   N O R B E R T  T E R  H A L L  O V E R  D E  B E L O F T E  VA N  P I S A  ‘ B E V R I J D  J E Z E L F  VA N  G R O E P S D R U K ’  
N E D E R L A N D S  F I L M  F E S T I VA L  B E E L D B E PA L E R S  E N  B L I K V E R R U I M E R S   D E  PAT R I C K  H A M E R S  E N  N A A K T

I N S T I N C T 
D E  O V ER M A C H T 

VA N  MI S BR UIK





DE FILMKRANT  
#424 OKTOBER 2019   3

R E D A C T I O N E E L 
“Ze willen niet alleen mijn lichaam nemen, ze 
willen ook mijn ziel!”, repeteert actrice Nina Wu 
voor de spiegel, tot ze er wanhopig van wordt. 
De Taiwanese actrice die haar speelt, Ke-xi Wu, 
schreef het #MeToo-drama Nina Wu uit frus-
tratie over haar eigen ervaringen. Waarom spe-
len vrouwen zo’n ondergeschikte rol in de film-
wereld, vroeg ze zich af.

Duizenden kilometers verderop was het nor-
maal dat Halina Reijn door mannelijke acteurs 
op haar billen werd geslagen terwijl ze daar niet 
om vroeg, vertelt de debuterend regisseur van 
de openingsfilm van het Nederlands Film Festi-
val op pagina 6. Het was een Britse actrice die 
haar daar op wees, toen Reijn in 2017 in Enge-
land repeteerde. Sindsdien pikt ze dat niet meer 
en voelt ze zich vrijer en opgeluchter in haar 
werk.

Mooi hoe dingen samenkomen, zelfs als het 
om een tragedie gaat en zelfs al is het toeval 
dat een aantal belangrijke films over de positie 
en de blik van vrouwen in Nederland in 
dezelfde maand in de bioscoop verschijnen. 
Mooi omdat hun samenkomst suggereert dat 
we een volgende fase in gaan in het gesprek 
rondom #MeToo. Voor wie moe is van die term 
of waar die term voor staat: dat moet ook. 
Word er moe van, denk erover na, verander je 
gedrag. Hoe sneller we misstanden de wereld 
uit helpen hoe beter.

We leven natuurlijk nog steeds in de eerste 
fase waarin misstanden erkend moeten wor-
den, maar er is iets bijgekomen. Nina Wu, 
Instinct, Portrait de la jeune fille en feu maar 
ook Nuestro tiempo en zelfs Casey Afflecks 
Light of My Life gaan over de ervaringen van 
vrouwen. Ze doen dat op hele verschillende 
manieren en het is zeker niet zo dat ze geredu-
ceerd moeten worden tot politieke boodschap-
pen. Ze compliceren en verrijken het gesprek.

Instinct vertelt over het verstoorde perspec-
tief van een vrouw die ooit misbruikt is en niet 
meer ziet wat intimiteit is en waar haar grenzen 
liggen. Portrait is onder veel meer een gedachte- 
experiment over de liefde tussen twee vrouwen 
en een correctie op het wegschrijven van vrou-
welijke kunstenaars uit de kunstgeschiedenis. 
Zoals Sciamma in het interview op pagina 10 
zegt: ze waren medemakers, maar werden ver-
volgens als muze weggezet, om mooi te zijn in 
een hoekje van de kamer. “Ik wilde deze vrou-
wen hun harten en hun zielen en hun lichamen 
teruggeven.”

De gesprekken en de films zoeken en vinden 
elkaar, sluiten op elkaar aan, verrijken en ver-
diepen elkaar. Mooi dat Sciamma het lichaam 
wil teruggeven dat Nina Wu werd afgenomen. 
Deze films suggereren dat het gesprek aan het 
verschuiven is, terwijl ongetwijfeld nog ontel-
baar veel daders niet zijn aangesproken op hun 
gedrag. Maar binnen twee, drie jaar nadat we 
het gesprek zijn begonnen, is al de wijsheid en 
de kracht gevonden om verder te gaan. De 
female gaze is geen correctie op de male gaze, 
zegt Sciamma. Het is een hybride blik die 
zowel de mannelijke als de vrouwelijke erva-
ring ziet en daardoor vrijer is om te ontdekken 
en te verbinden.

RONALD ROVERS

“Ik krijg maar twee soorten 
rollen aangeboden: 

Barbies of
plattelandsvrouwen”

Ke-xi Wu over Nina Wu 
4 38



HERSCHIKKEN  | De destijds 36 jaar oude filmcriticus en 
aanstormend filmmaker Éric Rohmer was in 1956 wild 
enthousiast over een Amerikaanse western: Anthony Manns 
The Last Frontier (1955). Net als André Bazin, zijn collega bij 
het tijdschrift Cahiers du cinéma, zag hij er een visie van 
ruimte en landschap in, een holistische realiteit gevat in een 
bijna geometrische esthetiek. Zijn omschrijving van een 
specifieke scène is deels uiterst precies, en deels een fantasie. 
In hun video-essay voor filmkrant.nl plaatsen Cristina 

Álvarez López en Adrian Martin deze fascinerende tekst, 
geschreven in het tijdperk ver voor vhs en dvd, in de scène 
zelf.
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WORD 
ABONNEE 
Word nu abonnee van de Filmkrant 
en ontvang een gratis proef
abonnement op CineMember.

VIDEO
ESSAY
filmkrant.nl

THE THINKING 
MACHINE #32

Word nu abonnee van de Filmkrant en ont-
vang een gratis proefabonnement van een 
maand op CineMember. Bent u al abonnee 
maar brengt u een nieuwe abonnee aan? 
Dan ontvangt u beiden het welkomstge-
schenk.*

Heb je net die ene film die werd overladen 
met geweldige recensies en filmprijzen ge-
mist? Of heb je gewoon zin om een goede 
film thuis op de bank te kijken? Met video-
on-demand- platform CineMember heb je 
toegang tot de grootste ‘quality film collec-
tion’ van Nederland en België. Voor minder 
dan een film theaterkaartje kijk je de hele 
maand onbeperkt naar meer dan zeshon-
derd kwaliteitsfilms; van ijzersterke thril-
lers als L’amant double en Den skyldige tot 
veelbekroonde films als Shoplifters en Una 
mujer fantástica. Het aanbod wordt weke-
lijks met minimaal twee nieuwe titels uit-
gebreid en kijken doe je waar en wanneer je 
maar wilt. Op je smartphone, tablet, com-
puter of televisie. Ga voor het volledige 
aanbod naar cinemember.nl. 

* Stort €42,50 (meer mag ook, dan steunt u de 
Filmkrant ook als donateur) op rekeningnum-
mer NL28 INGB 0005 3933 95 t.n.v. Stichting 
Fuurland te Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe abonnee’ 
en vermeld daarbij uw adresgegevens + e-mail-
adres. Deze aanbieding is geldig tot 23 oktober 
2019, met dank aan CineMember en September 
Film.

INSTIN CT 
Ballet tussen jager en prooi   4  6/9
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Instinct is het indrukwekkende regiedebuut van ac-
trice en schrijfster Halina Reijn (1975), een film die z’n 
echte verhaal verbergt achter een bizar kat-en-muis-
spel van de twee hoofdpersonages. Carice van Houten 
speelt Nicoline, een therapeute in een tbs-kliniek die 
zich aangetrokken voelt tot een serieverkrachter,  
gespeeld door Marwan Kenzari.

De film opent op 27 september de 39ste editie 
van het Nederlands Film Festival en werd eerder al 
vertoond op de festivals van Locarno en Toronto. In 
Locarno won de film de Variety Piazza Grande Award, 
uitgeloofd door critici van het Amerikaanse vakblad 
Variety plus een Special Mention van de jury als 
veelbelovend debuut. Instinct is ook de Nederlandse 
inzending voor de Oscars.

Oppervlakkig gezien gaat de film over een psychotherapeu-
te die valt voor een…  “...serieverkrachter.”

Maar ik heb iets anders gezien.  “Wat heb jij gezien?”

Dit gaat over iemand die seksueel beschadigd is. “Precies.”

Wat je nergens hardop zegt.  “Dat is precies wat ik wil 
vertellen. Ik wilde heel graag iets maken over intimi-
teit. Over iemand die zo beschadigd is dat ze nooit 
meer intiem met iemand kan zijn. Uiteindelijk is het 
een vertelling over macht, seksualiteit en intimiteit.”

Vooral intimiteit is de laatste twee jaar behoorlijk gecom-
pliceerd geraakt.  “Inderdaad, al moet ik erbij zeggen 
dat #MeToo nog niet speelde toen ik met Esther Ger-
ritsen aan het scenario begon. Onze motivatie om de 
film te maken werd er wel groter door. We voelden ons 
gesteund doordat ineens zoveel vrouwen naar buiten 
traden met verhalen van misbruik. Want je moet we-
ten dat sommigen Instinct als antifeministisch zien. 
Terwijl het belangrijker dan ooit is om verhalen over 
grenzen, macht en seks te vertellen.”

Als #MeToo pas gaandeweg ging spelen, waar kwam jouw 
fascinatie dan vandaan?  “Deels uit de rollen die ik heb 
gespeeld. Al die grote rollen in klassieke stukken gaan 
over het zoeken van die vrouwen naar intimiteit:  
Hedda Gabler, Het temmen van de feeks, Lulu van 
Frank Wedekind, Electra. Ik worstel daar ook mee.  
De film is een uitvergroting van iets wat me op allerlei 
manieren fascineert: waarom rook ik een sigaret ter-
wijl ik weet wat de gevolgen zijn?

“Wie is de vrouw nu? Voor mezelf ben ik een  

samenraapsel, een soort monster van Frankenstein. 
Aan de ene kant ben ik een feminist, aan de andere 
kant wil ik een klein meisje zijn dat beschermd wordt 
door een dominante man. Ik snap niets van mijn eigen 
seksualiteit. Ik voel me een gefragmenteerd wezen. 
Een carrièrevrouw die alleen maar wil werken, maar 
ook een huisvrouw in de jaren vijftig wil zijn en waar-
om heb ik geen kinderen en bladiebladiebla. Al die 
verschillende archetypen zitten in mij. Die kan ik 
op het toneel heel goed inzetten. Dus wat me in het 
echte leven misschien tegenwerkt is op het toneel 
top. Toch ben ik in de war en dat wilde ik laten zien 
met deze film. Ik heb het gevoel dat meer mensen die 
verwarring voelen. Ook mannen. Het overheersende 
collectieve thema, zeker in het Westen nu, heeft te 
maken met geslacht, grenzen, seksualiteit en iden- 
titeit.”

Hoe is intimiteit voor jou veranderd de afgelopen jaren? 
“Als actrice geef ik mijn grenzen nu veel beter aan. 
Toen ik in 2017 in Engeland repeteerde, zei een Britse 
actrice in de cast tegen me: ‘Jij laat je maar voortdu-
rend op je billen slaan door al die oudere Hollandse 
acteurs.’ Ik antwoordde dat het ook gênant is om de 
hele tijd te moeten zeggen: Doe Dat Niet. Boys will be 
boys, wat maakt het uit? Ik dacht: ‘Rot toch op met je 
moraalridderschap.’ Maar het is blijven hangen. Uit-
eindelijk voel ik me nu zó veel beter, zó veel opgeluch-
ter in mijn werk - waar ik eerder dacht dat die dingen 
er nu eenmaal bij hoorden. Nu kan ik zeggen: ‘Sorry, 
daar heb ik echt even geen zin meer in.’ Of bijvoor-
beeld naakt zijn. Het is makkelijker om zulke dingen 
aan te kaarten, je voelt je gesteund en gedragen door 
een grotere beweging. Het nadeel ervan is dat iedereen 
gaat zeggen: mag ik je aanraken, mag ik je een hand 
geven? Dat is voor de kunst ook de dood.”

Waar ligt de grens?  “In een van de eerste vergaderingen 
over de film hoorde ik mezelf plotseling zeggen: ‘Ik wil 
in deze film geen enkele schaamhaar of tepel van een 
vrouw zien.’ Alleen maar mannelijk naakt, penis en al-
les. Want het is de female gaze. Nou, het mannelijk ge-
slacht in beeld: dat mocht niet. Marwan kon het niks 
schelen hoor; het waren anderen. Ik wilde deze film 
maken vanuit een bijna perverse vrouwelijke blik. 
Want we vinden het zo normaal dat... Ik ga nu weer een 
serie in en dan wordt er toch weer gevraagd of ik bloot 
wil. ‘Waarom gaat hij niet in z’n blootje?!’, denk ik dan.

“Ik voel nu meer respect en afstand in het repeti-
tielokaal. Onder acteurs is er natuurlijk altijd een grijs 

H A L IN A  R EI JN  O V E R  IN STIN CT

‘IK  BEN  K L A A R  ME T  HE T
  CIR C U SBERENBE S TA A N ’

Op 27 september opent Instinct 
de 39ste editie van het Neder-
lands Film Festival. Het regie-
debuut van Halina Reijn maakt 
indruk op internationale festivals 
en won al verschillende prijzen. 
“Ik hoorde mezelf plotseling 
zeggen: ‘Ik wil in deze film geen 
enkele schaamhaar of tepel van 
een vrouw zien.’”  DOOR RONALD ROVERS

HALINA REIJN
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gebied geweest: ik ken jou niet en wij moeten opeens 
gaan tongen, what the fuck is dat? Hoe moeten we dat 
doen? Ik denk dat er sinds deze beweging is opge- 
komen meer respect en afstand is en minder hippie- 
groezeligheid. Daar ben ik heel blij mee.”

Wat ik onder meer sterk vind aan de film is dat die je dwingt 
om te beseffen dat het personage van Carice niet meer 
weet waar de grens ligt. Je kunt haar dus niet veroordelen. 
“Precies. Terwijl het makkelijk is om haar wel te ver-
oordelen.”

Hoe heb je het plan gepitcht aan producent Frans van  
Gestel?  “Ik had al vaker met hem gepraat. Ik zag op tv 
een documentaire over liefde in een tbs-kliniek en 
toen heb ik hem meteen gebeld en gezegd dat ik een 
film wilde maken over een psychotherapeut die ver-
liefd wordt op haar grootste vijand, haar grootste de-
mon. Toen heeft hij vijf schrijvers uitgenodigd. Daar 
kwam Esther uit tevoorschijn. Dat is een belangrijke 
stap geweest. Ik had dit nooit alleen kunnen schrijven. 
Ik denk abstract en theatraal: twee mensen in een 
ruimte, een tafeltje. Ik zie een toneelstuk.”

Dus die ruis die je constant op de achtergrond hoort, het 
verstoorde gevoel dat het personage met zich meedraagt, 
die komt van haar?  “Dat is dus ook de genialiteit van 
Van Gestel, die heeft Michel Schöpping gevraagd. Dat 
is een van de allergrootste instituten in Nederland; ik 
moest bij hém op auditie met het script. Hij is een 
kunstenaar pur sang. Hij snapte perfect wat ik wilde 
vertellen. Die ruis is belangrijk voor me geworden 
want dit is een verhaal over iemand die bijna gek 
wordt. Omdat elke menselijke interactie voor haar te 
intiem is. Die ruis laat je dat voelen.”

Ze zegt ook: ik wil geen vast contract.  “Precies. Ze wil ei-
genlijk niet bestaan. Ze wil ophouden met bestaan. 
Dat kan ze alleen ervaren als ze gedomineerd wordt.”

Het is een pittige film, omdat zoveel niet gezegd wordt. 
Probeerde niemand het verhaal af te zwakken?  “Natuur-
lijk zitten er dingen in die mensen eruit wilde halen. 
Maar ik ben nog nooit zo ver over mijn eigen grens ge-
gaan om te vechten voor waar ik voor stond. Soms 
moest ik even naar de wc om mijn energie te beteuge-
len en niet tegen mensen uit te vallen, om rustig terug 

te komen en te zeggen: ‘Ik snap wat jullie zeggen, maar 
we gaan het er niet uit halen.’ Dat was mijn missie. En 
dat komt ook door Carice. Kijk, Carice is sowieso mijn 
man eigenlijk, of hoe zeg je dat? We zijn natuurlijk 
soort van getrouwd. Zij en Marwan dwongen me om 
radicaal te zijn, om in mezelf te geloven. Marwan zei 
de hele tijd: ‘Halina, ik doe dit alleen als jij echt maakt 
wat jij wilt maken.’ Zij hoefden dit natuurlijk niet te 
doen, die zitten elke dag in Hollywood weet ik hoeveel 
geld te verdienen. Hun voorwaarde was: we doen het, 
maar dan moet jouw diepste shit op het doek.” 

Kon je dit nu pas regisseren?  “Ja, echt. Ik wilde al heel 
lang regisseren maar ik ben zo blij dat het nooit eerder 
van de grond is gekomen hahaha. Het is natuurlijk ook 
een praktische kwestie. Je moet een time window 
hebben waarin Carice en Marwan vrij zijn om hieraan 
te werken. En ik ook, want ik had nog een toneelstuk 
en nog een toneelstuk en nog een toneelstuk. Ik heb 
me uiteindelijk losgerukt uit dat speelschema. Ivo en 
alles wat bij Toneelgroep Amsterdam kwam kijken, 
zijn in feite mijn filmschool geweest.”

Losgerukt – ben je nu dan volwassen?  “Ja. Ik ben nog 
steeds superbang en onzeker, zoals iedereen. Maar ik 
heb absoluut een gevoel van bevrijding. Omdat ik niet 
langer afhankelijk ben van dat circusberenbestaan. 
Wat ik hartstikke leuk vond, maar waar ik klaar mee 
ben. Ik wil nu dit.”

Je moet je eigen dingen gaan vertellen.  “Ik had het bijna 
te laat door. Ivo had het sneller door dan ik. Hij vroeg 
al toen ik dertig was of ik een toneelstuk wilde regisse-
ren. Maar dat voelt voor mij... Kijk, toneel is voor mij 
echt de heilige kerk, mijn bestaansrecht. In film ben ik 
iets naïever. Daar kan ik mezelf zijn. Film is mijn ding 
en niet Ivo’s kerk.”

Wat is zijn essentie dan?  “Wat ons bindt, als meester en 
muze dan, wat we toch heel lang voor elkaar zijn ge-
weest, is een amorele blik op gedrag, seksualiteit en 
macht. Ik denk dat al mijn rollen voor hem daarover 
gaan. Ik kon me daar compleet in overgeven en hij ver-
oordeelde me niet om die overgave. Hij zegt dus ook 
nooit: ‘het is zo’n rare vrouw die Hedda Gabler.’ Nee, 
hij kijkt volledig vanuit zijn eigen pijn naar z’n perso-
nages. We hebben Het temmen van de feeks – dat gaat 
over een vrouw die superagressief is en helemaal in el-
kaar wordt geslagen en dan aan het eind zegt ‘ik ben 
jouw kleine meisje’  – dus zonder ironie op het toneel 
gezet. Want voor Ivo ging dat over twee mensen die 
een soort sadomasochistische relatie hebben, niet 
over iets met mannen en vrouwen. En daarin heb ik 
veel kwijt gekund van mijn diepste, verborgen gehei-
men. Dezelfde verborgen angsten en gedachten die ik 
nu in mijn eigen project hebt gestopt. Ik dacht altijd: 
als ik niet bij hem ben en zonder die groep, ben ik niks. 
Snap je? Nu denk ik: ik heb alles aan het theater te 
danken maar ik kan ook mijn eigen dingen maken, ik 
ben vrij.”

LEES OP filmkrant.nl DE VOLLEDIGE VERSIE VAN DIT 

INTERVIEW   

‘Carice en Marwan 
dwongen me om 
radicaal te zijn,  
om in mezelf te  
geloven.  Zij hoef-
den dit natuurlijk 
niet te doen, die 
zitten elke dag in  
Hollywood weet 
 ik hoeveel geld te 
verdienen. Hun 
voorwaarde was: 
we doen het, maar 
dan moet jouw 
diepste shit op het 
doek’

CARICE VAN HOUTEN, HALINA REIJN EN MARWAN KENZARI TIJDENS DE OPNAMEN VAN INSTINCT 
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Een cast van wereldklasse, een 
debuterend sterregisseur en 
eigentijdse thematiek met ballen: 
sexyer gaat het niet worden in de 
Nederlandse film. Instinct is een 
psychologische thriller over een 
psychiater en haar cliënt, een 
charismatische zedendelinquent 
die zijn behandelaar tot waanzin 
drijft.                 DOOR BERI SHALMASHI

Waar ligt de scheidslijn tussen allesoverdonderende 
lust en ongewenst fysiek contact? En wat heeft liefde 
daarmee te maken? Nicoline, gespeeld door Carice 
van Houten, tast het af in de eerste speelfilm van haar 
sinds kort regisserende vriendin Halina Reijn, tevens 
het debuut van hun kersverse eigen productiehuis 
met de goed gekozen naam: Man Up. 

Nicoline is een eigenwijze, ietwat gehavende 
vrouw die ogenschijnlijk niet klaar is voor de klus  
die ze aanneemt als gevangenispsychiater in een 
tbs-kliniek. Marwan Kenzari zet als Idris een intel-
ligente charmeur tegenover haar. Een manipulatieve 
bad boy die de regie in handen lijkt te hebben in de 
kliniek waar hij bijna uit mag. Is het nu Idris die Nico-
line bespeelt of is het Nicoline die Idris tot het uiter-
ste drijft? Instinct is een anderhalf uur durend ballet 

tussen jager en prooi, met choreografie van Halina 
Reijn. Het is alsof je kijkt naar beesten die aan elkaar 
ruiken, om elkaar heen draaien, instinctief dichterbij 
willen komen, beesten die geborgenheid zoeken bij 
het vuur dat ze ook tot op het bot kan vergruizen als 
ze te ver gaan.

Nicoline heeft als taak Idris te bestuderen, om te 
overzien of hij klaar is voor het gewone leven. Beetje 
bij beetje mag hij daar alvast deel aan nemen. Nico-
line’s functie lijkt een luttele formaliteit. Maar haar 
missie is een andere. In de zuinige scènes met haar 
familie lijkt haar moeder te verdrinken in medeleven 
met haar dochter. Op een gegeven moment slaapt Ni-
coline nog in haar armen. Ze is duidelijk beschadigd 
door een eerdere ervaring. Maar naar wat er precies 
is gebeurd, wordt alleen maar gehint. Heeft het iets te 
maken met haar afwezige vader? Het is een subtiele 
lijn. Misschien te subtiel, misschien precies subtiel 
genoeg. En het is ook niet het belangrijkste, want er 
is genoeg om naar te kijken in het spel van aantrek-
ken en afstoten tussen Idris en Nicoline. Is Nicoline 
de sterke vrouw die haar moeder in haar probeert te 
zien? 

PINGPONGEN
Kenzari en Van Houten zetten hun personages neer 
op topniveau. Het genot waarmee de acteurs deze 
pingpongwedstrijd spannend houden, spat van het 
scherm. Je voelt bijna hoe dat er in de repetities aan 
toe moet zijn gegaan. Ongetwijfeld is die uitgebalan-
ceerde dynamiek ook de verdienste van Halina Reijn, 
die misschien nog niet zo lang werkt als regisseur, 

maar alles weet van acteren, van hoe dat pingpongen 
de kijker blijft boeien.

De cinematografie van Jasper Wolf, recentelijk ook 
geprezen om zijn werk voor de Colombiaanse parel 
Monos (Alejandro Landes, 2019), verdient ook de 
nodige aandacht. Let maar eens op het grootse shot 
waarin Idris in zijn eentje aan de kustlijn staat als hij 
voor een paar uur aan de vrijheid mag ruiken. Of de 
benauwende close-ups in het heetst van de jacht. 

Met Instinct is heel vernuftig een beeldend ruw, 
eenzaam hedendaags Nederland geconstrueerd. Toch 
voelt het soms alsof die wereld een beetje wordt op-
gerekt om te passen tussen buitenlandse films. Alsof 
Amsterdam een kopie wordt van New York. Met de be-
tonnen muren van de kliniek waar een trein langs raast, 
de high rise-wijk waar Nicoline woont. Het kan zo zijn 
allemaal, maar het is soms te veel op schoonheid ge-
kozen. Het geeft de film iets hautains. Maar dat zal de 
meeste kijkers waarschijnlijk weinig kunnen schelen. 
Die zitten ademloos in afwachting van het antwoord 
op die ene vraag: is Nicoline de prooi, of is zij de jager?

INSTINCT  NEDERLAND, 2019 |  REGIE HALINA REIJN | 

MET CARICE VAN HOUTEN, MARWAN KENZARI, MARIE-

MAE VAN ZUILEN, PIETER EMBRECHTS |  98 MINUTEN | 

DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM |  TE ZIEN VANAF 3 

OKTOBER   

 INSTINCT  DE LIEVE VROUW 

AMERSFOORT, 27 SEPTEMBER 21.00 UUR, 

JOOST BROEREN-HUITENGA
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‘IK  WIL DE  L AT EN  Z IEN  HOE  LUMINE U S  EN  VOL  L E V EN  DE Z E  L IEF DE
     Z O U  K UNNEN  Z I JN’

Dat twee vrouwen in de acht-
tiende eeuw zouden kunnen 
samenwonen terwijl ze van 
elkaar houden, daarover maakt 
Céline Sciamma zich geen 
illusies. Over de buitenwereld 
gaat haar prachtige liefdesverhaal 
Portrait de la jeune fille en feu ook 
niet. Dit gaat over de binnen-
wereld. Dit is een droom, een 
fantasie, een rechtvaardigheid.

DOOR RONALD ROVERS 

Is dit misschien een oefening die ieder van ons met 
zijn of haar geliefde zou kunnen doen? Hem of haar 
tekenen, schilderen, portretteren vanuit je herinne-
ring en gedachten. Omdat die ander het nog niet mag 
weten. Het dwingt je om te kijken en die ander te zien. 
Echt te zien.

Het onrecht van duizenden jaren onzichtbaarheid 
van vrouwen in de kunsten – niet als model maar als 
maker – kan Céline Sciamma niet goedmaken. Dat 
is haar doel ook niet, en het is haar boodschap niet, 
vertelt ze in een groepsgesprek op het filmfestival van 
Cannes, waar haar Portrait de la jeune fille en feu afge-
lopen mei net naast de Gouden Palm greep.

Op een afgelegen eiland in Bretagne laat Sciamma 
haar schilder Marianne (Noémie Merlant) een huwe-
lijksportret maken van Héloïse (Adèle Haenel), zon-

der dat de jonge vrouw dat door heeft. Overdag ob-
serveert Marianne haar, steelt ze momenten om een 
oorlel, een lok haar, het karakter in Héloïse’s ogen te 
kunnen zien, ’s nachts schildert ze. Marianne kijkt 
naar Héloïse, Héloïse naar Marianne, Sciamma kijkt 
naar hen. Ze onthult Héloïse aan de kijker, stukje bij 
beetje, terwijl de intimiteit tussen de twee vrouwen 
groeit.

Tot nu toe stond u vooral bekend als schrijver en regisseur 
van zeer eigentijdse films. Nu duikt u het verleden in. Wat 
trok u aan deze periode in de geschiedenis?  “Het was 
een combinatie van verschillende verlangens. Al tij-
dens het maken van Girlhood vijf jaar geleden kreeg 
ik het verlangen om een liefdesverhaal te schrijven. 
Ik verlangde naar volwassen personages, wilde met 
professionele acteurs en opnieuw met Adèle Haenel 
werken. En ik wilde iets vertellen over vrouwen die 
kunstenaar zijn. Ik bedacht dit eenvoudige idee over 
een schilder en een model, maar ik wilde niet dat 
het zich in onze tijd zou afspelen. Ik ontdekte dat er 
in de tweede helft van de achttiende eeuw veel 
vrouwelijke kunstschilders bestonden. Dat wist ik 
niet, omdat het ons niet verteld wordt. En omdat 
het ons nooit verteld is, is dit toch een eigentijds 
verhaal. Het heeft niks te maken met me verstoppen 
in het verleden; het historische drama stelde me in 
staat om gedurfder, dapperder te zijn en minder ge-
heimzinnig te doen.”

Er zit zoveel warmte in hoe u deze vrouwen laat zien. U 
oordeelt niet, ook niet als een van hen een abortus wil on-
dergaan. Ze helpen elkaar, zoeken en vinden toevlucht bij 
elkaar.  “Zo ervaar ik dat ook in mijn leven. Ik hoefde 
me niet in te beelden wat sisterhood betekent; ik weet 
het. Niet omdat het altijd zo voor me is geweest maar 
omdat dat het gevoel is waarmee ik nu leef. Gelukkig 
leven we in een tijd waarin dat aan het groeien is. Het 
is meer dan vriendschap. Vrouwen worden opgevoed 
om van mannen te houden, om het mannen naar de 
zin te maken en om door mannen geliefd te worden. 
We zaten nooit in hetzelfde team. Dat is aan het ver-
anderen. Het is cool om in 2019 te leven, dat zeggen 
we te weinig. Ik begon deze film vijf jaar geleden te 
schrijven, maar dat lijkt wel een andere eeuw. Prach-
tig hoe sisterhood aan het evolueren is. Zoveel vrou-
wen voelen zich met elkaar verbonden. We hebben 
nieuwe woorden om over liefde en relaties en politiek 
te praten.”

Er zijn ook heftige tegenkrachten.  “Vanzelfsprekend.”

Uw film was niet een antwoord op de male gaze van La vie 
d’Adele?  “Nee, omdat ik niet in dialoog ben met die 

‘IK  WIL DE  L AT EN  Z IEN  HOE  LUMINE U S  EN  VOL  L E V EN  DE Z E  L IEF DE
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film. En omdat ik van La vie d’Adèle hou. De female 
gaze is geen correctie op de male gaze. Als mens, als 
regisseur, als kijker, als cinefiel ben ik opgegroeid in 
de male gaze, we zijn daar allemaal producten van. Er 
zijn niet genoeg vrouwelijke kunstenaars die een 
oeuvre hebben geproduceerd dat onze gedeelde er-
varing laat zien. De Amerikaanse kunsthistorica Lin-
da Nochlin zei dat veertig jaar geleden al. We hebben 
een gedeelde ervaring, maar er is geen gedeelde es-
thetiek, geen gedeelde verbeelding. Het grootste cor-
pus van kunst is het corpus van de male gaze, dat 
vrouwen volgens een eigen idee heeft uitgevonden. Ik 
ben opgegroeid met films die me soms... haatten. De 
female gaze is een hybride blik die zowel de mannelij-
ke als de vrouwelijke ervaring ziet en daardoor vrijer 
is om te ontdekken en te verbinden. Daarom kan ik 
van La vie d’Adèle houden, ook al ben ik een lesbien-
ne. Ik weet hoe ik in de wereld van mannen moet le-
ven, maar veel mannen weten niet hoe ze zich met 
mijn wereld moeten verbinden. Ze zitten vast in de 
male gaze. Terwijl ze ons als politieke tegenstanders 
proberen neer te zetten. Wat absurd is.”

Hoe was het om ruim een decennium na Naissance des 
pieuvres opnieuw met Adèle Haenel te werken?  “We zijn 
allebei gegroeid. We waren erg jong toen we elkaar op 
de set ontmoeten. Ook al hebben we twaalf jaar niet 
samengewerkt, we zijn zeker samen opgegroeid. In 
het leven en in de cinema. Het was een lange intellec-
tuele dialoog tussen haar en mij, zoals ook in de film 
te zien is. Een dialoog over samen scheppen, over met 
iemand samenwerken die je goed kent. Adèle is in de 
Franse film een sterk publiek figuur geworden, een 
symbool van de moderne vrouw, van een nieuwe 
vrouwelijkheid. Iedereen dacht vooraf dat zij de 
schilder zou gaan spelen in deze film, dat was de voor 
de hand liggende rol. En dat ze die historische vrouw 
tot leven zou wekken puur door haar moderne zelf te 
zijn. Maar dat wilden we niet. We wilden haar nieuw 
maken en omdat we elkaar zo vertrouwden en ik weet 
hoe intelligent en technisch ze is, creëerde ik haar rol 
zo dat haar stem hoger is dan in werkelijkheid en ze 
anders beweegt en in feite een masker draagt. De film 
draait ook om zo’n soort samenwerking. Waarin er 
dus geen muze is. Want dat concept is uitgevonden 
om het feit te verbergen dat veel van de vrouwen die 
muze zijn gaan heten, in feite mede-makers waren 
van de kunstwerken. Maar ze zijn gereduceerd tot 
zwijgende, mooie, gefetisjeerde vrouwen in het 
hoekje van de kamer. Ik voelde een sterke drang om 
dat verhaal te vertellen.”

In verhalen over een verboden liefde is de buitenwereld 
vaak heel erg aanwezig omdat mensen oordelen over de 

personages of ze zelfs bedreigen. Niet in uw film.  “Ik wilde 
laten zien wat mogelijk is en hun intimiteit delen. Ik 
wilde hen hun harten en hun zielen en hun lichamen 
teruggeven, die hen door de geschiedenis en door de 
wereld zijn afgenomen. De film gaat dan ook niet over 
of hun liefde mogelijk zal zijn of niet. Ik wilde niet een 
uitzonderlijk verhaal vertellen. Een journalist zei te-
gen me: ‘Ze hadden toch samen kunnen leven?’ Nee, 
dat konden ze niet. Maar ik wilde laten zien hoe lumi-
neus en vol leven het kon zijn, ook al zegt de samenle-
ving... blablabla. We weten hoe de samenleving denkt. 
Dat verhaal ga ik niet opnieuw vertellen.”

Zelfs de sociale kloof tussen de personages is verdwenen. 
“Dat heeft met sisterhood te maken. En queerness. 
Omdat je daarin genoodzaakt bent je eigen verhaal  
uit te vinden. Ik wilde koste wat het kost een liefdes- 
verhaal op basis van gelijkheid vertellen. In queer- 
ness is die gelijkheid volgens mij mogelijk; in straight-
ness minder. Ik heb daar hard aan gewerkt in het 
schrijven en later in de casting. Toen ik Noémie  
Merlant en Adèle voor het eerst in een scène zag, voel-
de ik die gelijkheid. Ze zijn ongeveer even groot, even  
oud en ze brengen allebei een intensiteit naar het 
scherm. Noémie is een gelovige, Adèle een atheïst. 
Dan heb ik het niet over hun religie maar over hoe ze 
acteren.”

Nu we het over casting en queerness hebben: beide hoofd-
rolspeelsters zijn lesbisch. Was dat belangrijk? Want daar-
over wordt in de LHBTI-gemeenschap veel gesproken.  
“Noémie is getrouwd met een man, dus het klopt niet 
helemaal wat je daar zegt. Maar om toch bij dat punt te 
blijven: ik denk dat ik vandaag een antwoord heb op je 
vraag en ik hoop dat ik over vijf of tien jaar een ander 
antwoord kan geven. Het gaat om de vraag wat op dit 
moment belangrijk is. Toen #MeToo losbarste, ont-
stond in Frankrijk een discussie over hoe we Franse 
galanterie moeten behouden. Dat was de prioriteit in 
het publieke debat! Nee, daarover moet je dan je bek 
houden. Ik denk dat er, bijvoorbeeld voor trans- 
acteurs, een urgentie is om die stemmen en ervaringen 
te laten vertolken door de mensen van wie die stem-
men en ervaringen zijn. Als je moeder kanker heeft, 
dan maak je bij het kerstdiner geen grap over kanker. 
Zij kan die grap maken, en dan kan iedereen erom la-
chen, maar jij kunt hem niet maken. In die tijd leven 
we, want als samenleving zijn we ook een beetje ziek. 
Op dit moment in de geschiedenis moeten we voor el-
kaar zorgen. Het is dus geen kwestie van principe, het 
is een kwestie van prioriteit. Het gaat niet om een  
regel, het gaat om het moment. We moeten voorzich-
tig zijn met het moment in de geschiedenis waarin we 
leven.”      
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De nieuwe film van Céline 
Sciamma is een even groots als 
intiem portret van de liefde. Over 
hoe de liefde al voor het zien 
ontstaat, en hoe het kijken dan 
herinneringen tekent.

DOOR DANA LINSSEN

“Om een goed portret te maken teken je eerst de con-
touren. Begin niet te snel met invullen.” Portrait de la 
jeune fille en feu is niet alleen een film over een por-
tret, maar het is ook een overpeinzing over portret-
kunst. En daarmee over de vraag of we iemand wel 
ooit recht kunnen doen met een portret.

De eerste woorden van de film lijken een simpele 
instructie in een tekenles aan welgestelde meisjes, 
want meisjes van gegoede huize kregen in de acht-
tiende eeuw tekenles, net zoals ze poëzie leerden  
lezen en soms als ze geluk hadden een vreemde taal, 
om de loze tijd te doden tot dat onvermijdelijke mo-
ment waarop ze geacht werden in het huwelijk te tre-
den. Die woorden komen uit de mond van Marianne, 
de personificatie van een van de zeldzame zelfstandi-
ge vrouwelijke kunstenaars uit de achttiende eeuw 
(die dan ook nog eens voornamelijk vrouwen mochten 
schilderen), en een van de twee hoofdpersonen van 
deze nieuwe film van Céline Sciamma (Tomboy, Girl-
hood). Marianne is in die openingsscène niet alleen de 
lerares, maar ook het model. En haar woorden funge-
ren ook als advies aan de toeschouwer: begin niet te 
snel met interpreteren, kijk eerst en oordeel dan.

Maar meer dan dat alles zijn ze de sleutel tot haar 
herinneringen, net zoals het schilderij achterin de 
klas dat die herinneringen triggert, een portret dat ze 
pas heeft kunnen maken nadat ze langdurig om haar 
onderwerp heeft gecirkeld. En daarmee zou je het ook 
het filmische motto van Sciamma’s eigen kunstenaar-

schap kunnen noemen. Want als haar films van één 
ding getuigen, dan is het van kijken. Misschien is dat 
kijken nog wel belangrijker dan het portret. Deze film 
gaat over die blik.

VERBLINDEND HART
Zouden Marianne’s woorden ook voor de liefde gel-
den? Want meer dan alles is Portrait de la jeune fille en 
feu een portret van een liefde. Een portret van degene 
die verliefd is en degene die bemind wordt, en van dat 
wonderbaarlijke moment waarop geliefden elkaar voor 
het eerst zien en waarop de liefde er al is. Het invullen 
komt later. Maar is dat wat er op dat eerste moment is 
een silhouet, of zien we in de omtrek van wat later in-
gevuld zal worden, van wat later concreet zal worden 
iets anders? Een innerlijk vuur? En komt het door dat 
verblindende hart dat we eerst alleen de contouren 
kunnen zien van iets wat later onuitsprekelijk veel 
groter zal zijn? Moeten we eerst wennen aan het licht?

Marianne wordt door een barones naar een afgele-
gen eiland voor de kust van Bretagne gehaald om haar 
dochter Héloïse te schilderen. Het onderwerp van 
Marianne’s portret is een weerspannig meisje dat na 
de dood van haar zus uit het klooster is teruggekeerd 
en nu op haar huwelijk wacht. Het portret moet het 
bloed van haar beoogde verloofde doen stromen. 
Maar Héloïse wil noch trouwen, noch geportretteerd 
worden, dus Marianne moet steels naar haar kijken en 
haar uit haar hoofd schilderen. Uit haar herinnering. 

Zo wordt het schilderij evenzeer een portret van de-
gene die kijkt als van degene die bekeken wordt.

Ondertussen worden de twee verliefd op elkaar – 
liefde vóór het eerste gezicht – en ontspint zich een 
prachtige romance, waarin de rollen tussen kijken en 
bekeken worden en object en subject nog verder wor-
den omgedraaid. Een onderzoek naar ‘representatie’ 
en ‘gender’ vanuit een ‘female gaze’ inderdaad, maar 
vooral eentje dat primair ten dienste staat van het 
verhaal en het thema.

KUNST EN VERLIEFDHEID
Toeval of niet, maar de afgelopen weken circuleerde 
op sociale media een onderzoek uit 2011 van de Britse 
neurobioloog Semir Zeki waaruit hij concludeerde dat 
het kijken naar kunst dezelfde genotscentra in de her-
senen prikkelt als verliefdheid. Hoe mooier de proef-
persoon het schilderij vond, hoe groter het effect. Of 
Sciamma dat onderzoek nou kent of niet, het verklaart 
misschien op poëtische wijze waarom haar film in al 
zijn intense schoonheid tijdens (en na) het kijken zulke 
heftige gevoelens van ondoorgrondelijke hartstocht 
oproept. Een diep doorvoelde verliefdheid.

Marianne is een en al ogen. En via de regels van de 
schilderkunst van haar tijd, en dan haar eigen regels, 
bevrijdt zij haar subject van haar blik en misschien 
nog wel belangrijker: van de blik van het patriarchaat. 
Zelfs als die bevrijding alleen maar een kortstondig 
opvlammen is. Een herinnering op een schilderij.

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU  

FRANKRIJK, 2019 |  REGIE CÉLINE SCIAMMA |  MET 

NOÉMIE MERLANT, ADÈLE HAENEL |  119 MINUTEN | 

DISTRIBUTIE CINÉART |  TE ZIEN VANAF 17 OKTOBER 

2019   

L IEF DE  VÓ ÓR 
HE T  EER S T E  G E Z IC H T

L IEF DE  VO OR 
HE T  EER S T E  G E Z IC H T

 PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU  DE KEIZER DEVENTER, 17 OKTOBER, AVOND, JOOST BROEREN-

HUITENGA |  FILMSCHUUR HAARLEM,  19 OKTOBER 16.30 UUR, JOOST BROEREN-HUITENGA
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Wat is verantwoordelijkheid van  de hedendaagse kunstenaar, vraagt 
tv-presentator en journalist Tim Hofman zich af op het Nederlands 
Film Festival. Als Blikverruimer gaat hij daar met filmmakers over in 
gesprek. “Dat we die vraag stellen, zegt eigenlijk al iets over onze 
tijdsgeest.”               DOOR GUUS SCHULTING

Een groot hart voor de maatschappij kan je Tim  
Hofman (1988) niet ontzeggen. De afgelopen jaren 
toonde de tv-presentator zijn engagement met onder 
andere het misstandenprogramma #BOOS en zijn 
bemoeienissen met Coalitie-Y, een samenwerkings-
verband dat opkomt voor de politieke belangen van 
jongeren.

Maar terwijl Hofman als journalist zijn verant-
woordelijkheid neemt, ligt dat voor filmmakers en 
kunstenaars toch anders, vindt hij. Die moeten juist 
vrij zijn om te experimenteren of de grenzen op te 
zoeken – maar hoe ver je daar als filmmaker in moet 
gaan? Als een van de drie Blikverruimers op het Ne-
derlandse Film Festival (naast Jandino Asporaat en 
Halina Reijn) gaat Hofman tijdens het festival samen 
met regisseur Giancarlo Sánchez (Joardy Season) en 
scenarist Maud Wiemeijer (Anne+) op zoek naar ant-
woorden.

Wat is volgens jou de verantwoordelijkheid van de heden-
daagse kunstenaar?  “Kijk, van politici of journalisten 
verwachten we dat ze zich voor de maatschappij in-
zetten. Alles wat ze doen staat in dienst van een maat-
schappelijk nut of het verbeteren ervan. Maar bij een 
kunstenaar ligt dat toch anders: een kunstwerk heeft 
ontegenzeggelijk impact op de levens van mensen, 
maar wat die impact moet zijn, dat is niet eenduidig. 
Moet dat bijvoorbeeld liggen in een maatschappelijk 
nut, of kan dat alleen maar een esthetische ervaring 
zijn? En sluiten die twee elkaar dan uit? In zijn doen en 
laten lijkt de kunstenaar van een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid gevrijwaard, maar tegelijk kan 
hij ook veel voor de samenleving betekenen. Hoe film-
makers met die spanning om moeten gaan weet ik 
niet, maar ik vind het een interessante vraag om ver-
der over na te denken.”

Denk je dat Nederlandse filmmakers daar op dit moment 
ook over nadenken?  “Ik spreek vaak acteurs en regis-
seurs en ik heb zeker het gevoel dat deze vragen spe-
len. Er is veel aan de hand in de maatschappij en film-
makers staan daar ook bij stil. Wat je in Nederland 
ziet, is dat er veel polemiek wordt gevoerd en dat 

daardoor de grens van het toelaatbare telkens weer ter 
discussie komt. Vanuit de samenleving vragen we ons 
af of je alles maar moet zeggen en beweren en merk je 
dat we steeds duidelijker dingen afbakenen. Maar 
moet een kunstenaar zich dan maar meteen confor-
meren aan de wensen van de maatschappij? Je ziet het 
bijvoorbeeld bij subsidies, die krijg je tegenwoordig 
alleen als je met je werk constructief bijdraagt aan de 
maatschappij. Maar wat als je dat als maker niet wil? 
Heeft je werk dan geen bestaansrecht?”

Zoals je zegt: we leven in gepolariseerde tijden. Maakt dat 
het moeilijker voor filmmakers om zich tot de samenleving 
te verhouden?  “Dat we die vraag naar verantwoorde-
lijkheid stellen, zegt eigenlijk al iets over onze tijds-
geest hè? Alles staat op scherp en wie daar niet met 
een gevoel voor maatschappelijke verhoudingen mee 
omgaat kan rekenen op een backlash. Maar of een 
filmmaker dat altijd in zijn achterhoofd moet houden, 
vraag ik me af. Aan de andere kant: kunst is een spiegel 
die ons toont waar we gezamenlijk staan. Als er bij-
voorbeeld alleen nog maar racistische films bestaan, 
betekent het dat we als cultuur gefaald hebben, dat er 
iets mis is met onze politiek, ons onderwijs, onze 
journalistiek. Alleen daarin al is kunst een onmisbare 
schakel in hoe we over onze samenleving nadenken. In 
hoeverre dat werk dan altijd vanuit een geëngageerde 
houding zou moeten ontstaan, daar kunnen we over 
discussiëren.”

Aan de andere kant: heeft het überhaupt zin ons hiermee 
bezig te houden? Kort door de bocht: al zeventig jaar wor-
den we in films gewaarschuwd voor de aantrekkings-
kracht van nazi’s, maar alsnog is extreemrechts weer in 
opkomst.  “Je zou bijna zeggen dat die filmmakers niet 
genoeg hun best hebben gedaan. Al is dat onzinnig om 
te stellen. Ik denk dat in die vraag wel de kern zit van 
waar ik naar zoek: wat is het aan film en kunst dat we 
denken dat er een speciale kracht van uitgaat, dat ze 
een belangrijke maatschappelijke rol kunnen spelen? 
Ik heb het antwoord niet, maar de vraag is intrigerend. 
Als je een boodschap verpakt in een film of serie, zal je 
meer mensen aanspreken dan met een zes pagina’s 

lang krantenartikel. Zo is het nu eenmaal. Alleen daar-
om al moeten we blijven praten over hoe kunstenaars 
dat doen en hoe ze denken over hun maatschappelijke 
rol. Op het festival doen we dat, maar de rol van kunst 
in onze samenleving moeten we ook daarna blijven 
bevragen. Beschouw de avond als een eerste aanzet.”

DE DRIE Blikverruimers STAAN TIJDENS HET 

NEDERLANDSE FILM FESTIVAL IEDER CENTRAAL IN EEN 

AVONDVULLEND PROGRAMMA: TIM HOFMAN  OP 28 

SEPTEMBER, HALINA REIJN  OP 30 SEPTEMBER EN 

JANDINO ASPORAAT  OP 2 OKTOBER |  MEER INFORMATIE 
filmfestival.nl   

BIJ  WIE  BEGIN T 
DIE  BE T ERE  W EREL D ?

TIM HOFMAN

T IM  H O F M A N  O P  HE T 
NE D E R L A ND S  F IL M  F E S T I VA L

‘Als je een bood-
schap verpakt in 
een film of serie, 
zal je meer men-
sen aanspreken 
dan met een zes 
pagina’s lang  
artikel. Zo is het 
nu eenmaal’
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 Bero Beyer  
Directeur International Film Festival  
Rotterdam
Afgelopen zomer werd bekend dat Bero 
Beyer per 1 maart 2020 Doreen Boonekamp 
opvolgt als directeur-bestuurder van het 
Nederlands Filmfonds, met een budget van 
48,9 miljoen euro de belangrijkste financier 
van de Nederlandse cinema. Dat was verras-
send nieuws: Beyer is nu nog directeur van 
het International Film Festival Rotterdam en 
vliegt in die hoedanigheid de wereld rond om 
buitenlandse filmmakers naar de komende, 
49ste editie te halen, de laatste nog onder 
zijn leiding. Daarna verkast Beyer dus naar 
Amsterdam om het dagelijkse aanspreek-
punt te worden voor een paar honderd on-
tevreden Nederlandse regisseurs, scenaris-
ten en producenten. Zijn antwoord op de 
vraag of hij uitkijkt naar de première van 
Kruimeltje 2 was diplomatiek: “Weet je wat 
belangrijk is? Dat je met hart en ziel een 
goede film wilt maken. Hoe beter je je best 
doet een goede film te maken, hoe groter de 
kans dat er ook een publiek voor te vinden is. 
Of het nu Kruimeltje is, of Brimstone of Dirty 
God; als je er energie en passie in legt, krijg je 
iets bijzonders.”

 Ingrid van Engelshoven 
Minister van Onderwijs, Cultuur en  
Wetenschap
Geen opening, debat of première of cultuur-
minister Ingrid van Engelshoven (D66) is er-
bij – ze was onder meer bij de opening van 
Cinekid, op Film by the Sea en bij de wereld-
première van Sacha Polaks Dirty God op het 
IFFR. De brief met uitgangspunten voor het 
cultuurbeleid in de periode 2021-2024 die de 
minister afgelopen zomer naar de Tweede 
Kamer stuurde werd door de sector positief 
ontvangen, met name vanwege enkele maat-
regelen op het gebied van talent-ontwikke-
ling en filmeducatie. Maar de omroepen 
hangen draconische kortingen boven het 
hoofd – met alle gevolgen van dien voor hun 
investeringen in de Nederlandse film. “Het is 
een goed begin”, zei scheidend Filmfonds- 
directeur Doreen Boonekamp dan ook. 
“Maar het is absoluut niet afdoende, omdat 
het aanbod van eigen bodem steeds meer in 
de verdrukking komt en de tijd dringt.”

 Sandra den Hamer 
Directeur Eye Filmmuseum
Tien jaar na de fusie van het Nederlands 
Filmmuseum, Holland Film, het Nederlands 
Instituut voor Filmeducatie en de Filmbank 
staat het in 2012 geopende Eye als een huis. 
Onder de bezielende leiding van Sandra den 
Hamer groeide de aandacht voor erfgoed en 
internationalisering, terwijl de tentoonstel-
lingen onverminderd veel publiek blijven 
trekken. Met de benoeming van adjunct Ido 
Abram als hoofd van het nieuw vorm te ge-

ven See NL gaat Eye bovendien een nieuwe 
fase in, waarin niet slechts de internationale 
promotie van Nederlandse films maar die 
van de gehele Nederlandse filmcultuur cen-
traal moet staan. Den Hamer slaagt er keer 
op keer in buitenlandse gasten van naam en 
faam naar Eye te halen, onder meer voor de 
jaarlijkse Eye Art & Film Prize (dit jaar de 
Marokkaanse videokunstenaar Meriem Ben-
nani). Helaas schitterde Isabelle Huppert 
door afwezigheid op het aan haar gewijde 
zomerretrospectief. 

 Paul Verhoeven  
Filmmaker
Hij was even uit de running vanwege een zie-
kenhuisopname, maar inmiddels legt Paul 
Verhoeven (81) samen met editor Job ter Burg 
de laatste hand aan Benedetta, een Frans- 
Nederlandse coproductie over de zeventien-
de-eeuwse lesbische non Benedetta Carlini. 
De wereldpremière wordt volgend jaar mei 
verwacht op het festival van Cannes – nu 
echt!

Voor het zover is duikt Verhoeven op in de 
tweedelige documentaire 50 jaar Turks Fruit, 
waarin Arnon Grunberg een halve eeuw na 
dato de erfenis van Jan Wolkers’ controversi-
ele klassieker bespreekt. 

 Carice van Houten 
Actrice en producent
In Instinct van regisseur, medeproducent én 
hartsvriendin Halina Reijn schittert Carice 
van Houten als therapeute in een tbs-kli-
niek, die ondanks zichzelf valt voor een door 
Marwan Kenzari gespeelde psychopaat. Op 
een eventueel zesde Gouden Kalf moet ze 
echter nog een jaar wachten; Instinct kan in 
2020 pas meedingen. Van Houten greep net 
naast de Emmy voor beste gastrol in een dra-
maserie, waarvoor ze was genomineerd voor 
haar rol als Melisandre in Game of Thrones. 
Samen met echtgenoot Guy Pearce is Van 
Houten momenteel te zien in Brian De Pal-
ma’s europudding Domino, binnenkort duikt 
ze op in de serie Red Light die ze samen met 
Reijn initieerde, en in de Zweedse thriller I 
Am Not a Bird speelt ze ‘een vrouw die heeft 
geaccepteerd dat haar jonge jaren als model 
en feestbeest voorbij zijn en naar huis wil’.

 Jacques Hoendervangers 
Directeur Pathé Nederland
Een jaar nadat hij noodgedwongen terug-
keerde als directeur van Pathé Nederland 

B OB O’ S  EN 
D E  19 D E  F IL MB O N Z E N  T O P  2 0 

BEEL DBEPA L ER S
Welke bobo’s, acteurs en filmmakers zijn de 

smaakmakers van de Nederlandse filmindustrie? 
De selectie van Het Parool en de Filmkrant.

DOOR JAN PIETER EKKER EN DANA LINSSEN

LEGENDA
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 = positie 2018 
 = nieuw
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droeg Lauge Nielsen in oktober 2018 het 
stokje alsnog over, aan Jacques Hoendervan-
gers – voormalig algemeen directeur Air 
Miles en Director Commercial Services & 
Media van de Schiphol Group. Zo keerde de 
rust weer bij de grootste bioscoopketen van 
Nederland. Nielsen houdt als adviseur en 
commissaris nog wel een oogje in het zeil bij 
Pathé, dat ondanks de crisis blijft bouwen. 
Zo moet in Leeuwarden, tussen de Stads-
schouwburg en het Gerechtshof, een com-
plex met zeven zalen en duizend stoelen ver-
rijzen.

 Alex en Marc van 
Warmerdam  
Scenarist/regisseur en producent
In Alex van Warmerdams oorspronkelijke 
planning had zijn tiende film al in Cannes 
gedraaid moeten hebben, maar vanwege 
problemen met de financiering kan de Am-
sterdamse sales agent Nine Film vooralsnog 
weinig meer doen dan ‘awareness’ creëren. 
Voorlopig moeten we het doen met Van War-
merdams re-edit van Grimm, zijn inkt-
zwarte, deels in Spanje opgenomen variatie 
op het sprookje Broer en zus met Jacob Der-
wig en Halina Reijn. De afgelopen jaren 
werkte hij ‘te hooi en te gras’ aan het project 
met editor Job ter Burg. “Het is nu een veel 
betere film?!”, zei Matthijs van Nieuwkerk in 
DWDD – zonder ’m gezien te hebben. Ook 
broer en producent Marc van Warmerdam is 
druk; hij moet niet alleen de financiën voor 
‘Nr. 10’ zien rond te krijgen, maar ook de 
toekomst van zijn muziektheatergezelschap 
Orkater veiligstellen.

 Willem Pruijssers 
CEO Dutch FilmWorks
De bedrijfsfilosofie ‘Being the fastest in 
changing all the time’ heeft Dutch FilmWorks 
de afgelopen jaren gemaakt tot ‘de grootste 
onafhankelijke filmdistributeur in de Bene-
lux op gebied van bioscoop, home entertain-
ment, Video on Demand en Pay TV’. De 
meest recente hits All You Need Is Love en 
Zwaar verliefd deden het weliswaar minder 
goed dan het kassucces Bankier van het ver-
zet, waarvan de wereldwijde streamingrech-
ten aan Netflix werden verkocht. Maar de 
vooruitzichten zijn goed, met films als 
Penoza, de verfilming van Daphne Deckers 

bestseller Alles is zoals het zou moeten zijn, 
en de eerste Nederlandse bioscoopfilm over 
Anne Frank, geregisseerd door Ate de Jong. 
Ook op de rol: De piraten van hiernaast (de 
eerste in een gehoopte reeks verfilmingen 
van de gelijknamige boekenreeks van Reggie 
Naus), Waar is het grote boek van Sinter-
klaas? met Carlo Boszhard en Irene Moors, 
en Onze jongens in Miami van Johan Nijen-
huis.

 

 Jules van den Steenhoven en 
Sytze van der Laan 
Initiatiefnemers/bestuurders Dutch 
Academy For Film
Omdat er altijd gedoe was met eigenzinnige 
jury’s rond de nominaties en winnaars van 
de Gouden Kalveren voor speelfilms en lange 
documentaires, maakten Van den Steenho-
ven en Van der Laan zich hard voor het ‘Aca-
demy-model’, waarbij een groep van 669 
vakgenoten oordeelt over de jaaroogst. Dat 
kwam er in 2015, maar er is nog altijd gedoe, 

nu weer over ‘Nu verandert er langzaam iets’ 
van mint film office. De documentaire werd 
op het IDFA bekroond als beste Nederlandse 
documentaire, maar kreeg van de vakgeno-
ten niet genoeg stemmen voor een Gouden 
Kalf-nominatie. Het veroorzaakte een 
stormpje op sociale media: “Hoe kan het dat 
wij, collega’s, de winnaar van IDFA links la-
ten liggen? Dit doet me twijfelen aan de no-
minatieprocedure via de DAFF. Terug naar 
een jury?”, schreef documentairemaker Wal-
ter Stokman op Facebook. Het eerste pro-
bleem voor Floor Onrust en Guido van Gen-
nep, de opvolgers van Van den Steenhoven 
en Van der Laan, die onlangs bekendmaak-
ten dat ze aftreden als DAFF-bestuursleden.

 Pim Hermeling 
Directeur September Film 
In een rondetafelgesprek met Het Parool zei 
Pim Hermeling deze zomer dat hij zich zor-
gen maakt over de levensvatbaarheid van 
Nederlandse publieksfilms: “Op dit moment 
zijn de bezoekersaantallen van succesvolle 
Nederlandse films van rond de 650.000 ge-
zakt naar 250.000. Dan verdien je je investe-
ringen niet terug.” Toch blijft zijn September 
Film zich profileren met Nederlands pro-
duct. Het internationale succes van Halina 
Reijns debuutfilm Instinct trapt het nieuwe 
filmseizoen af, daarna volgen onder meer De 
liefhebbers van Anna van der Heide (de ope-
ningsfilm van het Parool Film Fest, waarvan 
September een van de organisatoren is), De 
beentjes van Sint-Hildergard van Johan Nij-
enhuis en Slag om de Schelde van Matthijs 
van Heijningen jr. Hermeling gokt overigens 
nooit op één paard; zijn bedrijf heeft een sa-
les-tak (Nine Film) en hij investeerde in het 
streamingplatform Cinemember, dat met ti-
tels uit de eigen catalogus de concurrentie 
aangaat met Picl, Cinetree en giganten als 
Netflix, Disney+ en Pathé Thuis. 

 Frans van Gestel 
Producent-directeur Topkapi Films
Frans van Gestel is directeur van Topkapi 
films, dat films, series en non-fictie (co)pro-
duceert (de documentairetak wordt geleid 
door Robert Oey, de man van de Amster-
damse burgemeester Femke Halsema). Top-
kapi verzorgde onder meer het Nederlandse 
aandeel aan de BBC-hitserie Killing Eve toen 
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dat in het tweede seizoen even in Amsterdam 
neerstreek, en produceerde Halina Reijns 
speelfilmdebuut Instinct. Het Amsterdamse 
bedrijf is tevens coproducent van Paul Ver-
hoevens Benedetta en van Lukas Dhonts 
transgenderfilm Girl, die eerder deze maand 
werd bekroond met acht Ensors, de Vlaamse 
Gouden Kalveren. Op het komende Neder-
lands Film Festival is Mijke de Jongs God 
Only Knows de belangrijkste troef van Top-
kapi: vier nominaties, voor beste film en de 
drie hoofdrolspelers. Mijke de Jong, de regis-
seur die daarvoor verantwoordelijk is, werd 
dan weer niet genomineerd.

 
 Halina Reijn 

Actrice, regisseur en producent
Instinct, het regiedebuut van Halina Reijn, is 
niet alleen uitverkoren als openingsfilm van 
het Nederlands Film Festival, maar opent 
een dag later ook het Forum van de Regis-
seurs, het Utrechtse programmaonderdeel 
voor de auteursfilm. Instinct werd bij zijn 
wereldpremière op het festival van Locarno 
bekroond met de Variety Piazza Grande 
Award en een speciale vermelding van de de-
buutcompetitiejury, en draait ook op festi-
vals in Londen, Toronto en Chicago. Als klap 
op de vuurpijl wordt de psychologische 
thriller namens Nederland ingestuurd voor 
de Oscar voor Beste Niet-Engelstalige Film. 
“Dat is hartstikke leuk, maar we relativeren 
al die gouden bergen enorm”, aldus Reijn, die 
met haar (samen mey Carice van Houten op-
gerichte) productiebedrijf Man Up de film-
rechten kocht van Roxane van Iperens veel-
geprezen boek ’t Hooge Nest.

 Martin Koolhoven 
Regisseur, scenarist en producent
Regisseur en cinefiel Martin Koolhoven 
werkt gestaag door aan de opvolger van 
Brimstone. The Emerald Butterfly moet een 
spannende, sexy thriller worden, met fem-
mes fatales, duivelse verraders, corrupte po-
litie en imperfecte helden. Ondertussen nam 
hij een tweede seizoen op van het fijne 
VPRO-programma De kijk van Koolhoven, 
waarin hij dankzij speciale effecten te zien is 
in de films die hij bespreekt, en organiseert 
hij onder de noemer ‘De keuze van Koolho-
ven’ filmavondjes in Eye, waarin hij vertelt 
over alles wat film de moeite waard maakt. 

Koolhoven praat sowieso veel en graag. In 
een rondetafelgesprek over het filmbeleid 
van minister Van Engelshoven zei hij ‘dat het 
ambitieniveau hier wel wat omhoog mag.’ 
“We zouden eens wat beter naar onszelf 
moeten kijken. Denk je nu echt dat ze bij het 
Filmfonds een la vol briljante scenario’s heb-
ben die ze tegenhouden omdat ze liever een-
heidsworst willen? Wat de bioscopen haalt, 
is een afspiegeling van wat de Nederlandse 
filmmakers willen maken.”

 Silvia van der Heiden 
Directeur Nederlands Film Festival
Silvia van der Heiden zei voor de editie van 
vorig jaar, toen ze net in functie was, dat ze 
wilde dat premièretitels op haar festival 
zouden kunnen meedingen naar de Gouden 
Kalveren van dat jaar. Haar wens is nog niet 
vervuld; de nominatieprocedure is welis-
waar aangepast, maar Instinct en alle andere 
premièrefilms op het komende NFF maken 
pas volgend jaar kans op een Gouden Kalf. De 
grootste kanshebber dit jaar is de openings-
film van vorig jaar: Niemand in de stad van 
Michiel van Erp. Daar heeft distributeur 
September Film dus niks aan qua publiciteit; 
de film is al lang en breed uit de bioscoop 
verdwenen en dvd’s worden er nauwelijks 
nog verkocht.

 Ido Abram 
Directeur SEE NL
Ido Abram, sinds 2010 de rechterhand van 
Eye-directeur Sandra den Hamer, volgt per 
25 september Marten Rabarts op als direc-
teur van SEE NL (voorheen Eye Internatio-
nal), het overkoepelend orgaan voor de in-
ternationale promotie van de Nederlandse 
film en filmcultuur. Dat Abram een netwer-
ker en verbinder is, blijkt uit het persbericht 
over zijn benoeming: “Ik kijk er enorm naar 
uit om met Team SEE NL en in samenwer-
king met het Filmfonds, de Film Commis-
sion, de festivals, de Nederlandse filmma-
kers, EFP, internationale sales agenten en 
festivalprogrammeurs, bij te dragen aan de 
internationale positionering van de Neder-
landse film en filmindustrie.”

 Will Koopman 
Regisseur
Will Koopman regisseerde onder meer de 
hitseries Divorce, Vrouwenvleugel en Familie 
Kruys en kaskrakers als de twee Gooische 
vrouwen-films en All You Need Is Love. Die 
romkom trok binnen vier dagen meer dan 
100.000 bezoekers en werd dus bekroond 
met een Gouden Film. Dat was echter niet 
genoeg voor een nominatie voor het Gouden 
Kalf van het Publiek - de film werd voorbij-
gestreefd door Bon Bini Holland 2 (Jon 

Karthaus), Doris (Albert Jan van Rees) en 
Verliefd op Cuba (Johan Nijenhuis). Dat was 
Koopmans enige kans op een Kalf, want de 
vakgenoten die de nominaties voor alle an-
dere Kalveren bepalen, kiezen nu eenmaal 
zelden of nooit voor populair vermaak. 
Koopmans volgende film, April, May en June, 
wordt met Kerst in de bioscoop verwacht. De 
tragikomedie met Linda de Mol (April), Elise 
Schaap (May) en Tjitske Reidinga (June) zou 
dit voorjaar al in première gaan, maar de 
postproductie nam meer tijd in beslag.
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 Orwa Nyrabia 
Directeur International Documentary Film 
Festival Amsterdam
De in Syrië geboren Orwa Nyrabia, sinds vo-
rig jaar directeur van het IDFA, wil zijn festi-
val diverser maken en ongemakkelijke de-
batten aangaan. Inclusiviteit staat hoog in 
het vaandel, zowel wat betreft gender (IDFA 
sloot zich als een van de eerste festivals aan 
bij de beweging 5050x2020, die zich inzet 
voor gendergelijkheid in de filmindustrie) als 
landen van herkomst van filmmakers. Nyra-

bia heeft ook oog voor de Nederlandse docu-
mentaire; als openingsfilm op zijn eerste fes-
tival koos hij vorig jaar Kabul, City in the 
Wind, de eerste lange documentaire van de 
Afghaans-Nederlandse debutant Aboozar 
Amini.

 Barry Atsma 
Acteur
In 2019 kwam eindelijk ook de internatio-
nale carrière van Barry Atsma van de grond. 
Na Komt een vrouw bij de dokter (2009) werd 

hij tegelijk met Carice van Houten opgepikt 
door het Engelse agentschap Troika Talent, 
en schreef ook hij zich in bij het Duitse Above 
the Line. Toch werd hij over de grens pas 
écht serieus genomen toen hij in 2018 een 
Duitse acteerprijs won voor de serie Bad 
Banks. Het is hard werken, vertelde Atsma 
aan de Volkskrant, terwijl hij in de Telegraaf 
deed voorkomen dat hij vooral een geluksvo-
gel is: “Dat is eigenlijk natuurlijk zo gelo-
pen.” Geluk of berekening, Atsma is deze 
herfst te zien in twee nieuwe series: in de pa-

ranormale thriller The Rook en als echtschei-
dingsadvocaat in The Split. Eind september 
maakt hij kans op de Televizier-Ster Acteur/
Actrice 2019 voor zijn rol in KLEM.

 Hein van Joolen 
Directeur Gusto Entertainment
Hein van Joolen had een bijbaantje bij Pathé 
en werkte op de marketing- en sales- 
afdeling bij verschillende distributeurs  
voordat hij in 2014 zijn eigen bedrijf Gusto 
Entertainment begon. Het doel van de on-
derneming: meer mensen naar de (Neder-
landse) film in de bioscoop krijgen. Dat doet 
Van Joolen niet alleen door al in een zo vroeg 
mogelijk stadium een publiek op te bouwen 
met behulp van social media, hij schroomt 
ook niet om advies te geven over hoe met een 
paar kleine aanpassingen aan bijvoorbeeld 
script of casting de kans op het bereiken van 
een breder en vooral groter publiek kan wor-
den vergroot. Op het Nederlands Film Festi-
val dingt Gusto met Take Me Somewhere 
Nice, De Libi en Nocturne mee naar de Gou-
den Kalveren, maar Retrospekt en Freek wer-
den nergens voor genomineerd.

 Matthijs van Nieuwkerk 
Presentator De Wereld Draait Door
Ja, je kunt tegenwoordig ook terecht bij Beau, 
Eva en Jeroen, en ’s zomers bij Margriet en 
Art, maar als hij het op zijn heupen heeft, is 
Matthijs van Nieuwkerk nog altijd de aller-
beste aanprijzer van boeken, platen én films 
– Alex van Warmerdam en Halina Reijn 
mochten recentelijk weer in het warme bad 
plaatsnemen. Bij de najaarspresentatie prees 
NPO-baas Shula Rijxman hem (en Eva en Je-
roen) dan ook omstandig als voorbeeld en 
rolmodel: “Dat is onbetaalbaar.” Toch sluit 
Van Nieuwkerk, wiens salaris boven de Bal-
kenende-norm ook weer uitvoerig werd be-
sproken, niet uit dat het huidige negentiende 
(!) seizoen zijn laatste is. “Ik wik en weeg al-
tijd, dat doe ik nu ook en ik heb het idee dat 
zoals er destijds een aantal redenen waren 
om bij DWDD te blijven, er nu een aantal re-
denen zijn om er in het voorjaar mee te stop-
pen.” Van tafel!

HET 39STE NEDERLANDS FILM FESTIVAL VINDT VAN 27 
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Het leek wel een kosmische grap toen juryhoofd Lu-
crecia Martel (La mujer sin cabeza, 2008; Zama, 2017) 
de Gouden Leeuw van het filmfestival van Venetië uit-
reikte aan Todd Phillips’ Joker, de meest polariserende 
film van de afgelopen festivaleditie. Ergens mogen we 
Martel en haar jurygenoten dankbaar zijn voor hun olie 
op het vuur, want het debat over de waarde van Joker is 
eindeloos fascinerend. Het zegt veel over de staat van 
de wereld en over het vertrouwen dat we in de cinema 
hebben om daar zinnige observaties over te maken. 

Joker is superschurkenfilm en poging tot maat-
schappijkritiek ineen. Het verbeeldt het gruwelijke 
proces waarin Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) zich 
ontpopt tot de clownachtige topcrimineel en aards-
vijand van Batman, tegen de achtergrond van Gotham 
anno 1981. De fictieve stad uit het DC-stripboeken-
universum rond Batman, Superman en Wonder Wo-
man staat op springen. Deze gruizige, smerige stad 
lijkt het soort geweld dat de climax vormde van Do the 
Right Thing (Spike Lee, 1989) te hebben geaccepteerd 
als dagelijkse realiteit. 

BANAAL GEWELD
In de openingsscène van Joker wordt beroepsclown 
Fleck in elkaar geslagen door een groepje jongens. 
Niet veel later schopt in een metro ook een clubje 
aandelenjongens van Wall Street op hem in. “Ligt het 
aan mij of wordt het gekker daarbuiten?”, beklaagt hij 
zich bij zijn sociale werker – die een paar scènes later 
wegbezuinigd is.

De stad houdt het hoofd amper boven water, ter-
wijl de topmannen in wolkenkrabbers hun zakken 
blijven vullen. Fleck blijft ternauwernood drijvende 
dankzij drie reddingsboeien: zijn zorgbehoevende 
moeder (Frances Conroy), zijn ambitie om stand-up 
komiek te worden en zijn geestige buurvrouw Sophie 
(Zazie Beetz) die hem lijkt te waarderen voor wie hij 
echt is. Joker is een genadeloze verbeelding van hoe 
die hulplijnen op gruwelijke wijze uit zijn leven gerukt 
worden. In ruil daarvoor duwt iemand wel een pistool 
in zijn hand.

Zo ontvouwt zich een verontrustend relaas waarin 
Fleck radicaliseert: zijn transformatie tot Joker is een 
allegorie voor hoe (vooral in Amerika) massamoorde-
naars en witte terroristen ontstaan.

TRIGGER FINGER
Precies die link met onze eigen wereld is waar het ver-
hitte debat rond Joker om draait. Want is dit een bril-
jante satire op toxische mannelijkheid of een platte 
viering ervan? Is dit een woke aanklacht tegen de ka-
pitalistische status quo of een reactionaire waarschu-
wing voor wat er gebeurt wanneer witte mannen te 
lang geen liefde, aandacht en erkenning krijgen? Is dit 
een legitimering van een anarchistische superschurk 
of een sympathiserende karakterschets van een zoge-
noemde incel met een losse trigger finger?

Die vragen leverden al direct na de première bevlo-
gen filmkritiek op – lees daarover in de Venetië-blog 
op onze website. Want Joker roept ook de vraag op hoe 
we film beoordelen. Mogen morele bezwaren mee-
spelen in onze beoordeling van Joker? Kunnen we de 
film loskoppelen van zijn verbanden met de realiteit?

Wat mij betreft is de meest zinnige kritiek op Joker 

dat Phillips en coscenarist Scott Silver te weinig in 
de film hebben gestopt om zulke vragen te kunnen 
beantwoorden. De regisseur van de The Hangover- 
trilogie mist überhaupt de finesse om treffende ob-
servaties te maken over de crisis waarin onze echte 
wereld verkeert. Hij kijkt weg van de complexe pro-
blematiek van de realiteit met een film die niets meer 
is dan een fictieve, emotionele mokerslag. 

ONVOORSPELBAAR
De verwijzingen naar de economische onrust en ter-
roristische paniek uit onze eigen wereld positioneren 
Joker als een opvolger voor Christopher Nolans supe-
rieure Batman-trilogie. Vooral in slotstuk The Dark 
Knight Rises (2012) wist Nolan de economische crisis, 
de Occupy Wall Street-beweging en extreemrechts 
terrorisme te incorporeren in een intelligent scenario 
over de strijd tussen Batman en superschurk Bane.

Nolans allegorieën werkten omdat hij niet slechts 
een greep deed uit huiveringwekkende krantenkop-
pen, maar ook de ideologieën die daarachter schuil-
den in zijn films verwerkte. Zijn Batman-trilogie 
gaat over de licht ontvlambare ideeën die de wereld 
kunnen veranderen. Joker houdt het simpelweg bij 
de emoties die zulke ideeën voeden. Het steeds weer 
herhaalde punt van de film is: de wereld is zo naar de 
klote dat Arthur Fleck zijn geschonken pistool wel 
moet laten afgaan.

Alleen het spel van Phoenix zorgt dan nog voor ge-
laagdheid. Dat hij überhaupt de spanning weet hoog 
te houden getuigt van zijn talent. Nog meer dan die 
van Heath Ledger – zullen we Jared Leto in Suicide 
Squad (David Ayer, 2016) vergeten? – is zijn Joker in 
spe onvoorspelbaar, een broze man die desondanks 
op elk moment onverwachts en genadeloos van zich 
af zou kunnen slaan. Het doet denken aan zijn net zo 
kwetsbare en net zo gewelddadige vertolking van een 
door trauma’s geteisterde huurmoordenaar in Lynne 
Ramsays You Were Never Really Here (2017). Maar dan 
graatmager, in een clownspak en met oncontroleer-
bare, maniakale lachbuien – en in een mindere film.

In zijn spel zet Phoenix een effectieve neerwaart-
se spiraal neer in de stijl van Travis Bickle uit Taxi 
Driver (Martin Scorsese, 1976), die wezenlijke angst 
inboezemt. Verder blijft deze film over de meest 
diepgewortelde onzekerheden van onze hedendaagse 
maatschappij aan het oppervlak hangen.  

JOKER  VERENIGDE STATEN, 2019 |  REGIE TODD 

PHILLIPS |  124 MINUTEN |  MET JOAQUIN PHOENIX, 

ZAZIE BEETZ, ROBERT DE NIRO |  DISTRIBUTIE WARNER 

BROS. |  TE ZIEN VANAF 3 OKTOBER  

J O KER

L AC H SPIEGEL 
VA N  DE  S A MENL E V ING
Dat uitgerekend Todd Phillips’ 
polariserende Joker ervandoor 
ging met de Gouden Leeuw, de 
hoofdprijs op het filmfestival te 
Venetië, was olie op het toch al 
verhitte debat over waar deze 
superschurkenfilm voor staat. 

DOOR HUGO EMMERZAEL



“Of ik naakt wil acteren, bepaal ik graag zelf”, schreef 
actrice Florence van de Haar deze zomer in een opi-
niestuk in de Volkskrant. Een dag later spreek ik in 
Brussel de Vlaamse regisseur Tim Mielants wiens 
internationale faam zich uitstrekt tot de Britse serie 
Peaky Blinders en die met vele televisieregies op zijn 
naam nu debuteert met een speelfilm waarin iedereen 
bloot is. De Patrick speelt zich af op een nudisten-
camping in de Ardennen en is een verhaal over rouw 
en wraak en hoe ook egalitaire minimaatschappijtjes 
aan dictatoriale tendensen ten prooi kunnen vallen. 
Deze tragikomedie over een hoofdpersoon om te ver-
overen (gespeeld door Kevin Janssens uit Undercover) 
is ook een vertederend coming-of-age-verhaal met 
een hamer.

Ik heb aan mijn hoofdredacteur beloofd om terug te komen 
met een verhaal over naakt en hamers… “Dus daar gaan 
we.”

Heeft u dat artikel van Van de Haar gelezen? Ik vraag het 
omdat ik denk dat we aan het verpreutsen zijn, én omdat ik 
me afvraag hoe u uw acteurs heeft overgehaald om een 
hele film in hun blootje rond te lopen.  “Het probleem is 
het conceptuele idee rondom naakt. Naakt heeft vele 
betekenissen. Bijvoorbeeld de symbolisch-religieuze 

betekenis van de naakten in de schilderkunst. Maar 
het lijkt erop dat we naakt tegenwoordig alleen nog in 
een seksuele context kunnen zien. In deze film heb ik 
het seksuele aspect van naakt noch willen adresseren, 
noch willen benadrukken. Het niet-seksuele aspect 
van naakt interesseert me. Op de filmschool heb ik al 
een film gemaakt waarin naakte mannen uitleggen hoe 
de techniek van een ijskast werkt. Het naakt in De Pa-
trick komt voort uit een jeugdherinnering waaraan ik 
trouw wilde blijven. Als kind belandde ik tijdens een 
mysterieuze, magische zomer op een naturistencam-
ping in de Pyreneeën, waar het feit dat iedereen naakt 
was eigenlijk het minst bijzondere was. Ik ben in feite 
op zoek gegaan naar wat het bijzondere van die sub-
jectieve ervaring van een zesjarig kind was.”

Bent u erachter gekomen?  “Nee, maar dat is ook het 
mooie. Ik heb vooral mezelf ontdekt, en de dialoog van 
mezelf met dat zesjarige kind. De magie blijft in stand; 
ik heb vooral thema’s ontdekt die me interesseren, zo-
als de zoektocht naar identiteit.”

Wat is uw achtergrond; hoe kwam u met uw ouders op die 
camping terecht?  “Op uitnodiging van een vriendin 
van mijn ouders. Mijn ouders waren in ieder geval geen 
naturisten. Wel de generatie die mei ’68 had meege-

maakt, maar niet noodzakelijk hippies. Mijn vader was 
wetenschapper en mijn moeder kledingontwerpster.”

Oh, dat draait dus meer om bedekken...  “In ieder geval 
was er geen enorme behoefte om kleren uit te trekken, 
noch een religieus bezwaar tegen naaktheid. Ik kom 
uit een heel normaal gezin. Naakte atheïsten zeg maar 
Het naakt in mijn film werkt omdat het niet-functio-
neel is.”

Wat is functioneel naakt?  “Om aantrekkelijk te zijn, om 
seksueel te zijn, om te choqueren, als het op een of an-
dere manier een functie heeft voor de plot. Bij mij is 
het juist niets.”

Toch klinkt een film over naakte mannen die een gebruiks-
aanwijzing voorlezen ook grappig. En tijdens een vertoning 
van De Patrick in Nederland voor pers en vertoners werd er 
behoorlijk gegiecheld. Aan de ene kant is uw film best kuis, 
aan de andere kant zwiepen de piemels door het beeld. Hoe 
heeft u het expliciete en het onnadrukkelijke karakter van het 
naakt weten te balanceren?  “Door er niet mee bezig te 
zijn. Ik heb het gedraaid als een kostuumfilm, en ik 
zie het ook als een kostuumfilm. Als het close is, is 
het close, maar alleen als er een dramatische reden 
voor is.”

Peaky Blinders-regisseur Tim Mielants debuteert 
als speelfilmmaker met De Patrick, een tragikomisch 
coming-of-age-verhaal over een verdwenen 
hamer op een nudistencamping. “Ze zijn alleen 
maar naakt en vrij binnen hun omheining.”   
                 DOOR DANA LINSSEN

T IM  MIE L A N T S  O V E R  D E  PATR I C K

DE FILMKRANT  
#424 OKTOBER 2019  20

‘HE T  N A A K T  IN  MI JN  F IL M  W ERK T 
     OMDAT  HE T  NIE T  F UNC T IONEEL  IS ’



LAZZARO FELICE   FILMSCHUUR 

HAARLEM, 23 MAART 16.15 UUR, LAURA 

VAN ZUYLENHoe was dat voor de cameraman en de acteurs?   
“Niet anders. Ik heb hetzelfde gekadreerd als wanneer 
ik iets als Peaky Blinders zou draaien. Ik hoopte dat het 
publiek er na tien minuten niet meer mee bezig zou 
zijn. Natuurlijk zijn er close-ups omdat we ergens 
langs moeten, maar dan zijn ze close omdat we erlangs 
moeten. Dan vertragen we niet. Het is geen komisch 
effect. Het concept was dat er geen concept was, en 
dat voelde juist aan. Het enige wat er gebeurt is dat het 
een allegorisch effect begint te krijgen en die allegorie 
vind ik wel interessant. Die is op verschillende manier 
te interpreteren.”

Hoe dan bijvoorbeeld?  “Het is geen film over een ha-
mer, het is duidelijk een metafoor voor andere din-
gen. Een Amerikaanse distributeur zag er een film 
over de opkomst van extreemrechts in. Dat vind ik te 
gek. Maar dat moet iedereen er maar voor zichzelf 
uithalen.”

Dan zijn we dus als vanzelf bij die hamer terechtgekomen.  
“De abstractie van het naakt geeft de mogelijkheid om 
ook andere dingen op een ander niveau te bekijken. Ik 
denk niet dat er een verschil is tussen nudistencam-
pings en textielcampings. Overal heb je mensen die 
zich beter willen voordoen dan anderen of het voor 

 
touw willen nemen. Het idee is dat naaktheid vrijheid 
creëert, maar ze zijn alleen maar naakt en vrij binnen 
hun omheining. Dat was ook de inspiratie voor het 
personage Patrick. Ik erger me al sinds mijn middel-
bare school aan de rat race, aan het idee van carrière 
en dat ke ‘het moet maken’. Patrick is iemand die daar 
los van is en op bijna boeddhistische wijze één is met 
zichzelf. Hij probeert weg te vluchten van het gevang 
waar hij in zit. Het geluk schuilt in blij zijn met wie je 
bent. Dat kan Tommy Shelby in Peaky Blinders niet, en 
Patrick wel. In die zin is alles wat ik maak uiterst per-
soonlijk.”

Behalve dat hij dus geobsedeerd is door zijn verdwenen  
hamer.  “De hamer is visueel. Je kunt er twee of drie 
naast leggen, en dan kan er eentje in het midden ont-
breken. En er is een stelling van de filosoof Friedrich 
Nietzsche die zegt dat de diepe existentie wordt ont-
huld op het moment dat een meubelmaker zijn hamer 
mist. Ik snap het zelf ook niet helemaal, maar ik vond 
daar een mooie metafoor in zitten. Want we wilden 
juist die existentiële vragen onderzoeken. En daar-
naast is het ook een McGuffin, een aanleiding voor een 
policier, voor een film noir, het geeft structuur aan de 
film, waardoor we de diepere lagen van de menselijke 
geest kunnen ondervragen en Patricks zoektocht naar 
zijn wezenlijke identiteit. Maar daar wil ik het nu niet 
te veel over hebben, want [barst in lachen uit] ik wil 
dat mensen denken dat het gaat over de opkomst van  
extreemrechts.”      

D E  PAT R I C K

Groots en 
meeslepend 
niksen
Na een flinke carrière als regisseur voor de 
betere Amerikaanse series levert Vlaming 
Tim Mielants met De Patrick een eigenzin-
nig speelfilmdebuut af, waarin intriges op 
de nudistencamping worden gebracht met 
de gravitas van een Shakespeareaans  
drama.

Wie Pierre Bokma eens naakt wil zien, komt 
prima aan zijn trekken in De Patrick. Of  
anders de Vlaamse acteergrootheden Josse 
de Pauw en Ariane van Vliet, en rijzende ster 
Kevin Janssens. En zelfs de Nieuw-Zeeland- 
se wereldster Jemaine Clement (Flight of the 
Conchords, 2007-2009) komt opdraven in 
adamskostuum – zij het soms achter een 
strategisch geplaatste gitaar.

Al dat naakt lijkt op voorhand het unique 
selling point van De Patrick, het eigenzinnige 
speelfilmdebuut van de Belgische regisseur 
Tim Mielants, maar is bij het kijken al binnen 
enkele minuten volstrekt normaal. De film 
speelt op een nudistencamping, en daar 
vliegen de bungelende piemels en borsten je 
nu eenmaal om de oren. Opwindend is al dat 
naakt in ieder geval nergens; het is vooral 
vlees. Mooie jongen Kevin Janssens kwam 
voor de titelrol zelfs bijna twintig kilo aan,  
en liet zich een onooglijk bloempotkapsel 
aanmeten.

Maar zo alledaags als al die naakte lijven al 
snel zijn, zo opwindend zijn veel van de ge-
waagde keuzes die Mielants maakt. Het ver-
haaltje houdt hij piepklein; de film is vooral 
een karakterstudie van de timide Patrick, de 
38-jarige zoon van de uitbater van de  
camping (Josse de Pauw). Wanneer zijn  
vader overlijdt, krijgt Patrick plotseling de 
verantwoordelijkheid voor de camping in de 
schoot geworpen – een taak waar hij niet de 
ambitie voor heeft, en misschien ook niet de 
kunde. De gluiperige Nederlandse vaste gast  
Herman (Bokma) ziet zijn kans schoon voor 
een machtsgreep, aangespoord door zijn 
echtgenote Liliane (Ariane van Vliet), die op 
haar beurt een affaire met Patrick onder-
houdt. En intussen is Patrick vooral bezig  
om zijn verdwenen hamer op te sporen, die 
hij kwijtraakte op de dag dat zijn vader  
stierf.

Zo klein als dat allemaal klinkt en ook is, 
zo groots is de stijl waarin Mielants het 
brengt. De Nederlandse cameraman Frank 
van den Eeden giet de intriges op de camping 
in beelden van mythische proporties, alsof 
het een Shakespeareaans koningsdrama is. 
Ook het schurende geluidsontwerp is van 
Nederlandse hand: Peter Flamman en Wart 
Wamsteker weven, geholpen door de  
dissonante muziek van Geert Hellings, een 
nachtmerrieachtig geluidstapijt onder  
Patricks banale wereld. Zo creëert Mielants 
een bombastische ode aan een ambitieloos 
leven.

JOOST BROEREN-HUITENGA

DE PATRICK  BELGIË, 2019 |  REGIE TIM MIELANTS | 

MET KEVIN JANSSENS, PIERRE BOKMA, JEMAINE 

CLEMENT, ARIANE VAN VLIET | 97 MINUTEN | DISTRIBUTIE 

PARADISO |  TE ZIEN VANAF 26 SEPTEMBER   

‘Het is geen film 
over een hamer, 
het is duidelijk 
een metafoor 
voor andere  
dingen. Een  
Amerikaanse  
distributeur zag 
er een film over  
de opkomst van 
extreemrechts  
in. Dat vind ik  
te gek. Maar dat 
moet iedereen  
er maar voor  
zichzelf  uithalen’

TIM MIELANTS
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De uit Amsterdam-Noord afkomstige Samir (Shahine 
El-Hamus) groeit op in een flatje, in een conserva-
tief Marokkaans-Nederlands gezin. De tiener is een 
begenadigd trompettist, maar kan geen noten lezen. 
Aan zijn broer Mo (Mahfoud Mokaddem) belooft 
hij dat hij zijn opleiding – hij is net aangenomen op 
het chique muzieklyceum in Amsterdam-Zuid – zal 
afmaken; hij zal er alles aan doen om op het rechte 
pad te blijven. Wanneer broerlief achter de tralies 
verdwijnt voor een brute overval is Samir, die door 
zijn omgeving Sam wordt genoemd, goeddeels op 
zichzelf aangewezen. 

Hij laveert voortdurend tussen het gefortuneerde 
zuidelijke stadsdeel, en zijn thuishaven aan de andere 
kant van het IJ. Op school probeert Sam zich te ont-
worstelen aan de stereotypes die aan Marokkaanse 
Nederlanders worden toegeschreven; thuis moet 
hij zich schikken naar de mores van zijn ouders. En 
intussen bloeit er een liefde op met Annelies (Olivia 
Lonsdale), een Joodse klarinetspeler uit zijn klas.

De belofte van Pisa, de nieuwste film van Norbert 
ter Hall (A’dam – E.V.A), is gebaseerd op het gelijkna-
mige boek uit 2013 van Mano Bouzamour, tot scenario 
bewerkt door Robert Alberdingk Thijm (Ter Halls 
partner en vaste collega). Het resultaat is een visueel 
scherp en bij vlagen zwoel coming-of-age-drama over 
het najagen van dromen en het cultiveren van je talent. 

Ter Hall herkende in het boek elementen uit zijn 
eigen leven. “Het losmaken van waar je vandaan komt 
is niet een unieke Marokkaanse aangelegenheid; dat 
moest ik zelf ook als blonde Hollander. Dat is iets wat 
we allemaal willen: ons afscheiden van de verwach-
tingen van onze ouders. Dat ik homo ben, was destijds 
ook tegen de verwachtingen in. Hoewel mijn ouders 
er nooit problemen mee hadden, groei je toch op in 
een heteronormatieve maatschappij, waarin negentig 
procent van de mensen heteroseksueel zijn. En dan 
moet je ontdekken wie je zelf bent. In eerste instantie 

leek het me geweldig om in een groep met alleen maar 
homo’s terecht te komen, maar dat is ook een soort 
van enclave. Een mix van verschillende mensen is een 
stuk interessanter.”

Sam wil deel uitmaken van een andere elitaire enclave:  
Amsterdam-Zuid. Hij gaat poloshirts dragen, kamt z’n  
haren achterover en past zijn vocabulaire aan, maar ver-
liest daarmee ook zijn authenticiteit.  “Amsterdam-Zuid 
lijkt in de film in eerste instantie de hemel op aarde. 
Voor Sam voelt zijn aanwezigheid daar als een soort be-
vrijding. Maar uiteindelijk blijkt het net zo’n gesloten 
gemeenschap als die waaruit hij afkomstig is. Het zijn 
beide clubs met bepaalde regels. Sams vriendjes uit 
Zuid willen zich net zo goed losweken van hun ouders.”

Een Marokkaans-Nederlandse schoonmaakster op het ly-
ceum zegt tegen Sam dat ze er in de twintig jaar dat ze er 
werkt nooit een Marokkaan heeft gezien. “Wat zij natuur-
lijk ook zegt is: je kan je aanpassen, leven zoals zij, ge-
dragen zoals zij, maar vergeet nooit dat je een Marok-
kaan bent, want dat vergeten zij ook niet. Dat is een di-
lemma, maar tegelijkertijd is waar hij vandaan komt ook 
Sams kracht. Daar moet je geen afscheid van willen ne-
men. Je bent ook waar je vandaan komt, dat kan je niet 
negeren. De vraag is natuurlijk wat je daarmee doet.”

Soms lijkt de enige oplossing om het hazenpad te kiezen, 
de wijde wereld in, weg van alles.  “Dat is wel de bood-
schap: je moet jezelf bevrijden van de druk van welke 
groep dan ook.”

De trompet speelt daarin een sleutelrol. In het boek speelt 
Sam piano. Vanwaar deze wijziging?  “De trompet is een 
draagbaar instrument. Een piano zou op school staan 
en niet bij Sam thuis, en dan moesten veel scènes zich 
daar afspelen. Ik wilde graag een mobiel instrument, 
waarmee Sam op verschillende plekken zou kunnen 

‘JE  BEN T  O OK  WA A R  JE 
VA ND A A N  KOM T ’

N O R BE R T  T E R  H A L L  O V E R 
D E  B ELO FTE  VAN  PISA

In De belofte van Pisa, de slotfilm van het NFF, gaat de Marokkaans-
Nederlandse tiener Samir, een muzikaal talent, op zoek naar zijn eigen 
identiteit. Een zoektocht waar regisseur Norbert ter Hall zich in 
herkende: “We willen ons allemaal afscheiden van de verwachtingen 
van onze ouders.”                                  DOOR OMAR LARABI

DE FILMKRANT  
#424 OKTOBER 2019  22

NORBERT TER HALL



spelen. Het mooie van het bespelen van een trompet is 
dat je het gezicht en de handen in een shot makkelijk 
kan vangen.”

In het script werd ook de plaats van handeling gewijzigd: 
van de Diamantbuurt naar Amsterdam-Noord.  “Bouza-
mour is opgegroeid in de Diamantbuurt, maar in de 
tijd dat hij jong was, was dat een beruchte buurt. Nu 
staat het vol met bakfietsen en geveltuinen, dat ziet er 
zo gezellig en knus uit. Een groot voordeel van  
Amsterdam-Noord is ook dat het aan de overkant van 
het water ligt. Dat je echt het idee hebt dat Sam naar 
een andere wereld gaat.”

Over Bouzamour gesproken: was hij ook op de set aan- 
wezig?  “Ja, bijna elke dag.”

Hoe was dat?  “Hij is ontzettend enthousiast; een bin-
dende factor. Het is natuurlijk ook zijn verhaal, al is 
het niet zo dat we precies filmen wat er in zijn leven is 
gebeurd. Ik zou het niettemin heel gênant hebben ge-
vonden als hij zich op de een of andere manier niet kon 
vinden in het eindresultaat. Dan was de film wat mij 
betreft mislukt. En daarnaast was het ook heel prak-
tisch: ik spreek geen Arabisch en Shahine [El-Hamus] 
ook niet. Dus heeft Bouzamour hem geholpen met zijn 
teksten.”

Met El-Hamus heb je net als veel castleden al eerder sa-
mengewerkt, in A’dam – E.V.A, was dat een voordeel?  “Ik 
kende hem al heel goed en dat hielp enorm. We ver-
trouwen elkaar. Als je elkaar kent dan durf je ook meer. 
Dat wil ik op de set, dat gevoel dat we dingen kunnen 

proberen en dat het niet erg is als het niet lukt, want 
dan kunnen we het altijd nog een keer doen.”

Die durf komt terug in El-Hamus’ personage: Sam kiest  
ervoor om atypische dingen te doen. Zoals de scène met  
Annelies in het privézwembad van haar ouders. De jonge-
ling twijfelt of hij zijn boxershort wel uit zal doen, maar 
gaat toch overstag. Waarmee hij de preutsheid die soms 
wordt toegeschreven aan Marokkaanse Nederlanders 
weerlegt.  “Je onderbroek uittrekken in bijzijn van een 
meid is op die leeftijd natuurlijk voor iedereen iets 
spannends. In het zwembad zien we dat Sam toch niet 
zo’n man van de wereld is als hij in het begin van de 
film doet lijken. Als hij dan daadwerkelijk naast een 
meisje staat dat hij leuk vindt, is hij heel verlegen. Die 
gêne is natuurlijk ook reëel, want het zijn twee acteurs 
die elkaar voor het eerst naakt gaan zien. Shahine is 
achttien, die heeft dit nog niet heel vaak in een film 
gedaan, dus dat is ook spannend. Van die spanning 
kan je als regisseur gebruik maken. En natuurlijk hoort 
seksuele bevrijding voor Sam ook bij de zoektocht 
naar wie hij is.”

Later in de film zoent Sam tijdens een seksscène met drie 
klasgenoten zijn vriend IJsbrand (Thor Braun), een wending 
die niet in het boek zit. Opnieuw een punt waarop hij breekt 
met de verwachtingen. “Wat ik zo fijn vind aan die scène 
is dat het later in hun leven geen gevolgen heeft dat ze 
met z’n vieren het bed delen; dat je dat soort dingen 
als tiener kan proberen. Eigenlijk vind ik dat de groot-
ste bevrijding, hoewel het niet het onderwerp van de 
film is, in tegenstelling tot veel films waarin mannen 
elkaar zoenen. Ik vind het zo mooi dat het iets kan zijn 
dat iedereen in z’n puberteit zou kunnen overkomen. 
En dat het niet de rest van je leven verandert.”

Die scène voelt als een moment van heb elkander lief,  
euforisch bijna.  “We zijn wie we zijn, we doen wat we 
willen en de wereld is van ons.”      

D E  B E L O F T E  VA N  P I S A

Marokkaans wonderkind op 
kakkineus muzieklyceum
Het IJ is de fotogenieke grens tussen kans-
rijken en kansarmen in de gelikte boek- 
verfilming De belofte van Pisa.

Met zijn uit eigen ervaring gegrepen roman 
De belofte van Pisa denderde Mano Bouza-
mour in 2017 de Nederlandse literaire wereld 
binnen. De 21-jarige schrijver leverde het 
bestverkochte debuut van dat jaar af. Met de 
combinatie van sappige straattaal, vlotte ac-
tie en stomende seksscènes nestelde De be-
lofte zich bovendien hoog in de literatuurlijs-
ten van middelbare scholieren, geflankeerd 
door Giphart, Kluun en Zwagerman.

Examenkandidaten die denken dat ze nu 

de film wel kunnen gaan kijken in plaats van 
het boek te lezen worden meermalen op het 
verkeerde been gezet. Overigens met de ze-
gen van Bouzamour, die naar verluidt niet 
van de set was weg te slaan. Fijne instinkvra-
gen bij het mondeling: welk instrument 
speelt Sam? (Piano in het boek, trompet in 
de film) En waar woont zijn traditioneel Ma-
rokkaanse familie? (Op papier in de Dia-
mantbuurt, Amsterdam-Noord op het witte 
doek).

Het verhaal over een Marokkaanse Neder-
lander die zijn criminele – en al snel ook ge-
detineerde – broer belooft dat hij als eerste 
in zijn familie een VWO-diploma zal halen, 

krijgt in de film een Good Will Hunting-ach-
tige allure, door hoofdpersoon Samir neer te 
zetten als een muzikaal wonderkind dat 
wordt aangenomen op een kakkineus mu- 
zieklyceum. Ten opzichte van de roman 
maakt de film enkele ingrepen die zijn ge-
richt op het aanscherpen van tegenstellin-
gen: tussen islamitische traditie versus het 
liberale Mokum, tussen de achterstanden in 
Noord tegenover de rijkdom van Sams klas-
genoten in Zuid.

Geslaagd is vooral het verplaatsen van 
Sams woonbuurt naar Noord. Het IJ wordt 
zo een fysieke – en ook behoorlijk fotoge-
nieke – barrière tussen het milieu dat de jon-
gen achter zich laat en de nieuwe wereld 
waar hij zijn plaats probeert te vinden. 
Voortdurend zien we Sam die grens overste-
ken: met de pont, door de IJ-tunnel, op een 
feestboot. Langzaam maar zeker zien we de 
balans verschuiven, totdat Zuid thuis is ge-
worden en Noord het terrein van de ander. Al 
vroeg in de film wordt duidelijk dat de jongen 
zal bezwijken voor de verleidingen van cul-

tuur, mooie huizen en vooral ook de vrije 
liefde. Dronken van het leven zien we Sam 
door Zuid tuffen op zijn scooter, terwijl zijn 
achterop gezeten Hollandse vriendinnetje 
sensueel zijn oor likt. Het is een mooie mul-
ticulturele variatie op de iconische fiets-
scène uit Turks fruit. 

De negentienjarige hoofdrolspeler Sha-
hine El-Hamus maakt op geloofwaardige 
wijze de transformatie door van een straat-
schoffie dat opkijkt tegen de criminele acti-
viteiten van zijn oudere broer naar een zelf-
bewuste jongvolwassene, die klaar is om de 
wijde wereld in te trekken. Dat is een knappe 
prestatie in een gelikte publieksfilm die rijk 
is aan contrast, maar arm aan diepgang. 

FRITZ DE JONG

DE BELOFTE VAN PISA   NEDERLAND, 2019 | 

REGIE NORBERT TER HALL |  MET SHAHINE EL-HAMUS, 

YORICK VAN WAGENINGEN, OLIVIA LONSDALE |  120 

MINUTEN |  DISTRIBUTIE INDEPENDENT FILMS |  TE ZIEN 
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‘Dat is wel de 
boodschap: je 
moet jezelf  
bevrijden van de 
druk van welke 
groep dan ook’



Afgelopen augustus gingen nieuwsberichten viraal 
over Nigeriaanse tieners die korte sciencefictionfilms 
maken met een eenvoudige green screen in een ga-
rage op een afgelegen locatie. De kinderen, die zich 
The Critics Company noemen, bedenken, filmen en 
monteren hun futuristische video’s met slechts een 
smartphone en soort van internetverbinding. De films 
spelen zich meestal af in postapocalyptische werel-
den. Ze maken dus flink gebruik van visuele effecten, 
explosies en actiescènes. In een filmacademie zijn 
deze jonge makers echter nog nooit geweest. Alles 
wat ze van filmmaken weten, leerden op YouTube. En 
wat ze niet weten, improviseren ze. 
Dit proces is misschien vreemd voor mensen die meer 
complexe vormen van filmmaken gewend zijn, maar 
de jongeren van The Critics Company zijn exempla-
risch voor de ongeremde creatieve energie in de Nige-
riaanse filmindustrie. Bij de Nigeriaanse film denken 
de meeste mensen aan Nollywood, de direct-naar-
video/-dvd-fabriek die in een UNESCO-rapport uit 
2009 werd beschreven als de op een na grootste film-
industrie van de wereld, alleen maar voorbijgestreefd 
door Bollywood uit India. 
Hoe beeldbepalend Nollywood ook is, het vertelt 
maar een deel van het verhaal. De Nigeriaanse cinema 

is complexer, diverser en interessanter dan de talloze 
door de censuur goedgekeurde lowbudgetfilms op 
video en televisie. 

GEZONDE HONGER
De Nigeriaanse film werd geboren met Geoffrey Bar-
kas’ Palaver (1926). Barkas mag dan een Brit zijn, 
maar zijn film was geschoten in Noord-Nigeria en 
staat bekend als de eerste film met Nigeriaanse ac-
teurs in een prominente rol. 
De oil boom van de jaren zeventig voedde lange tijd 
een gezonde honger naar cinema, maar de bubbel 
barstte in de late jaren tachtig toen filmtheaters in de 
problemen kwamen door een economische malaise. 
Het ging van kwaad tot erger: een ongunstige wissel-
koers maakte het haast onmogelijk voor producenten 
om nog op celluloid te filmen. Goedkopere media als 
video en televisie waren logische alternatieven. 

De eerste film op videoformaat werd al in 1988 
geproduceerd, maar de Nollywood-renaissance arri-
veerde pas jaren later in 1994, toen de lokale zaken-
man Kenneth Nnebue een inventieve manier vond om 
van een flinke voorraad geïmporteerde VHS-banden 
af te komen. Hij was ervan overtuigd dat hij de ban-
den kon verkopen als er maar iets op stond. Dus huur-
de Nnebue een cast en een crew en schoot met hen 
de inmiddels klassieke film Living in Bondage (1994), 
over een man die in een wanhopige poging om snel 
rijk te worden zijn vrouw offert in een geldritueel. Het 
is een beslissing die hem uiteraard blijft achtervolgen. 

De combinatie van Igbo en Engels gesproken 
dialogen en een herkenbaar, moraliserend verhaal 
maakte van Living in Bondage de eerste blockbuster 
op videoformaat. Meer dan 750.000 kopieën gingen 
over de toonbank en schudden zo een hele industrie 
wakker. Nnebue stuitte bij toeval op een goudmijn. 
De epigonen volgden zo snel ze konden. 

IN DE SMAAK
Kijkers onthaalden deze films met veel warmte om-
dat ze zich erin herkenden, in tegenstelling tot de 
beschikbare Hollywood- en Bollywoodproducties. 
De stijl was vooral afkomstig van telenovela – tele-
visiesoap – en veel minder van cinema. In deze films 
door Nigerianen voor Nigerianen hoefde geen reke-
ning gehouden te worden met andere markten. De 
films werden zo snel mogelijk geschoten, een kwestie 
van dagen, voor een minuscuul budget – denk onder 
de 20.000 dollar – en volgden elkaar razendsnel op. 

Het sterrensysteem werd nog wel uit Hollywood 
geïmporteerd omdat het publiek zich aangetrokken 
voelde tot zekere namen en gezichten. Omdat er 
geen echte grote studio’s waren die investeerden in 
de films, waren de echte smaakmakers de producen-
ten en marketeers. Zij bepaalden wat hip was en wie 
betaald werd. De hoogtijdagen van dit videotijdperk 
hebben minstens twee generaties filmmakers op-
geleverd, voordat piraterij en de ontwikkeling van 
alternatieve distributiemodellen begin deze eeuw een 
nieuwe tijd aankondigden. 

De Nigeriaanse filmproductie is altijd verbonden 
geweest met de economie: goede en slechte tijden lie-
pen altijd in de maat met de prijs van olie, de grootste 
inkomstenbron van Nigeria. Na jaren van militaire 
dictatuur keerde de democratie in 1999 terug. Daarop 
volgde een economische wederopstanding, mogelijk 
gemaakt door een opnieuw geopend land. Na jaren 
van stilstand openden de eerste filmbedrijven weer 
hun deuren. Cinema werd weer populair. 

VOORBIJ DE VIDEOROES
In reactie op Nollywood ontstond al snel een tegen-
cultuur. Een kleine groep filmmakers, grotendeels 
afkomstig uit de diaspora, trokken zich terug uit de 
videohausse en lieten zich weer inspireren door cine-
ma. Dit wierp zijn vruchten af toen Newton Aduaka’s 
debuut Rage (1999) de eerste onafhankelijke film van 
een zwarte filmmaker was die in Engeland in roulatie 
ging. Zijn opvolger Ezra (2007) was nog succesvoller 
en won de Golden Stallion of Yennenga op het Pan-
african Film and Television Festival of Ouagadougou 
(FESPACO). Zoals Aduaka vorig jaar aan een groep 
filmcritici zei: “Ik wil niet in de getto zijn. Ik wil mee-
doen waar de rest van de wereld ook is.”

Aan de andere kant van de oceaan behaalde Andrew 
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NIG E R I A A N S E  C INE M A
WIL D,  I J V ERIG,  F RU S T REREND

THE CRITICS COMPANY

In augustus ging een korte sciencefiction-film van Nigeriaanse jonge 
makers viraal. De Nigeriaanse filmcriticus Wilfred Okiche vraagt 
zich af: wat is de stand van zaken in de Nigeriaanse film-industrie en 
de do-it-yourself-generatie van jonge Nigeriaanse filmmakers op 
YouTube?               DOOR WILFRED OKICHE 



Dosunmu succes in Amerika met Restless City (2011) 
en Mother of George (2013). Hetzelfde jaar verzorgde 
Biyi Bandele de adaptatie van oorlogsromance Half 
of a Yellow Sun (2013). Gebaseerd op het gelauwerde 
boek van Chimamanda Ngozi Adichie blijft Half of a 
Yellow Sun, met een budget van zo’n acht miljoen dol-
lar de duurste film ooit gemaakt in Nigeria. 

Vorig jaar had de in New York wonende Faraday 
Okoro de eer dat zijn Nigerian Prince (2018) de eerste 
lange speelfilm was die werd gerealiseerd met fond-
sengeld van het Untold Stories-programma van het 
Tribeca Film Festival. Zulke voorbeelden zijn echter 
nog steeds zeldzaam en hebben niet geleid tot een 
kritieke massa en een daaropvolgende kettingreactie. 

VERLOREN IN DE MIX
Succes in het internationale circuit eist ook zijn tol. 
Ondanks de lovende kritieken is Newton Aduaka 
verre van bekend in eigen land, waar zijn films door 
slechts een handjevol cinefielen gezien worden. Toen 
het Goethe Instituut in 2016 een retrospectief met 
zes van zijn films samenstelde, liet Aduaka aan het 
Nigeriaanse dagblad The Guardian met lichte telleur-
stelling weten dat “er een jonge Duitse jongen van het 
Goethe Instituut nodig was om een retrospectief van 
mijn werk in mijn land op te zetten; daar zitiets treu-
rigs in. Ik had gehoopt dat het door mijn mensen was 
gedaan, maar zo is het leven nou eenmaal.” 

Deze industrie wordt vooral gedreven door com-
merciële drijfveren, wat heeft geleid tot een groeiende 
stapel luie, middelmatige films alleen gemaakt om te 
scoren bij de kassa. Elke filmmaker in Nigeria is onaf-
hankelijk, maar sommige hebben meer privileges dan 
anderen. Productiegeld komt vaker van eigen bronnen 
en familie dan van grotere investeerders. Daardoor 
is de druk om investeringen terug te verdienen bizar 
hoog. Zodoende weigeren distributeurs en vertoners 
om voorbij formules te kijken en weten ze simpelweg 
niet hoe ze meer uitdagende films aan de man kunnen 
brengen. Eigenzinnige films die niet passen in het 
stramien van de mainstream, vechten om aandacht 
maar dringen zelden door. 

JONGERE GENERATIE 
Maar er bestaat een model dat een nieuwe, duurza-
me toekomst voor de Nigeriaanse filmindustrie kan 
inluiden. Het put uit lokale verhalen, maar wordt 
gepresenteerd vanuit een internationaal perspectief. 
Dit betekent: vasthouden aan het vertellen van echte 
Nigeriaanse verhalen, maar tegelijkertijd zorgen voor 
meer professionaliteit in de productie en meer na-
druk op auteurschap, waardoor deze producties meer 
filmisch zullen zijn, echt ergens over gaan en kijkers 
van over de hele wereld kunnen aantrekken. Regisseur 
Kunle Afolayan bood hier een vroeg voorbeeld van 
met zijn klassieker-in-wording The Figurine (2009). 
Een jongere generatie filmmakers lijkt daar al door 
geïnspireerd te worden. 

Abba Makama, een van de grootste talenten van 
deze industrie die twee van zijn films, inclusief zijn 
nieuwste, de surreële komedie The Lost Okoroshi 
(2019), op het filmfestival van Toronto kon vertonen, 

zei me dat het voor filmmakers absoluut cruciaal is 
om een eigen stem te vinden, als ze een breder publiek 
willen bereiken. “Er zijn weinig mensen die het zelf-
vertrouwen hebben om op te staan en te zeggen: ‘Ik 
ga het doen zoals ik denk dat het moet gebeuren. Ik ga 
het doen, op mijn eigen, unieke manier.’ Misschien is 
dat wel omdat veel mensen hun eigen stem nog niet 
hebben gevonden, waardoor ze die van voorgangers 
kopiëren.”

Met minder dan vijftig filmtheaters in een land van 
ongeveer 200 miljoen inwoners lijkt het probleem 
duidelijk: hoe krijgen producenten en distributeurs de 
films die mensen willen zien aan de man? Investeren 
in infrastructuur – het bouwen van bioscopen, het 
inrichten van vertoningsruimtes en het stimuleren 
van de hele keten aan benodigde professionals en sys-
temen – is onvermijdelijk. 

Ook belangrijk om te vermelden is de opkomst van 
alternatieve distributienetwerken via internet. Vol-
gens de Nigeriaanse Communicatiecommissie heeft 
slechts 55,5 procent van de bevolking toegang tot een 
internetverbinding. Die groep zal waarschijnlijk gro-

ter worden en vervolgens ook via Netflix en Amazon 
toegang krijgen tot Nigeriaane content.

Totdat de probleem van de haperende  distributie 
is opgelost, lijkt het me sterk dat filmbudgeten op 
korte termijn zullen groeien, aangezien er bijna geen 
winst kan worden gemaakt, zowel artistiek als com-
mercieel gezien. Filmmakers als de jongeren van The 
Critics Company, zullen eraan gewend raken om ont-
brekende productiefaciliteiten te omzeilen met im-
provisatie, terwijl ze hun ambities realistisch zullen 
houden. Het is geen ideale situatie, maar zo gaat het 
al een tijdje. Welkom in de wilde, ijverige, frustreren-
de wereld van de Nigeriaanse film. 

Wilfred Okiche IS EEN FILMCRITICUS UIT LAGOS, 

NIGERIA |  LEES ZIJN VIJF TIPS VOOR ONLINE TE 

STREAMEN NIGERIAANSE FILMS OP filmkrant.nl: 
GREEN WHITE GREEN (AND ALL THE BEAUTIFUL 

COLOURS IN MY MOSAIC OF MADNESS),  ISOKEN, 

LIONHEART,  OJUKOKORO (GREED),  TAXI DRIVER: OKO 

ASHEWO  EN  Z:  THE BEGINNING  VERTALING HUGO 

EMMERZAEL 
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LIVING IN BONDAGE

Met minder dan 
50 filmtheaters 
in een land van 
ongeveer 200 
miljoen inwoners 
lijkt het alsof  
het grootste  
probleem  
duidelijk genoeg 
is. Hoe krijgen  
producenten en 
distributeurs de 
films die mensen 
willen zien aan  
de man?

THE LOST OKOROSHI



DE FILMKRANT  
#424 OKTOBER 2019  26

C INE K ID

De energie spat vanaf de eerste seconde van het doek 
in Binti (Frederike Mignon), het avontuur rond de 
gelijknamige jonge vlogger waarmee de 33ste editie 
van Cinekid opent. We betrappen Binti terwijl ze een 
filmpje voor haar volgers maakt. “Al duizend!”, juicht 
ze, en kruipt bijna in de lens van haar telefoon. Zoveel 
aanstekelijke spontaniteit zien we niet vaak.

Haar ongeremde optimisme gaat haar nog goed 
van pas komen. Ze droomt ervan een beroemde vlog-
ger te worden, maar eerst moet ze in België zien te 
blijven. Jaren geleden met haar vader gevlucht uit 
Congo maar nog steeds zonder papieren en regel-
matig op de vlucht voor de politie, bedenkt Binti een 
slim plan om hun verblijf legaal te maken.

PERSOONLIJKE VERHALEN 
‘Hallo wereld’ – Binti roept het bijna letterlijk uit – is 
het nieuwe festivalthema, de komende jaren telkens 
met een andere invalshoek. Dit jaar is de ondertitel 
‘Stel je voor!’. Een motto waar je veel kanten mee op 
kan. In de eerste plaats geeft het aan dat Cinekid kin-
deren een stem wil geven, met persoonlijke verhalen 
vanuit hun eigen perspectief. Zoals Binti demon-
streert. Daarnaast wil Cinekid met ‘Stel je voor!’ de 
fantasie en het voorstellingsvermogen vieren.

Overigens is het motto ‘Hallo wereld – Stel je 
voor!’ niet per se sturend geweest bij de samenstel-
ling van de internationale competitie. Erik Tijman, 
hoofd Film en Televisie van Cinekid, vertelt dat je 
zoiets wel in het achterhoofd houdt, maar de vijftien 
films die strijden om de Cinekid Leeuw zijn gewoon 
de beste uit de omstreeks zevenhonderd ingezonden 
titels. Waarbij Cinekid wel streeft naar een zekere  
balans in thema’s, herkomst en leeftijd.

Hoewel Europese titels de hoofdmoot uitmaken, 
kan Tijman tevreden vaststellen dat alle vijf continen-
ten vertegenwoordigd zijn. Onder meer met Rennen 
naar de hemel (Jo kuluk, Mirlan Abdykalykov) uit het 
tamelijk exotische filmland Kirgizië en het spannen-
de Koningen van Mulberrystraat (Kings of Mulberry 
Street, Judy Naidoo) uit Zuid-Afrika. Alleen niets voor 
vier-plussers dit jaar. Spijtig, vindt ook Tijman.

STERKE MEISJESROLLEN
Gevraagd naar mogelijke trends valt het Tijman op 
dat de competitiefilms die mikken op jonge tieners 
drie titels zijn met sterke meisjesrollen. Het Brazili-
aanse Baan 4 (Raia 4, Emiliano Cunha) gaat over een 
introverte jonge zwemster die zich thuis voelt in het 
zwembad, maar daarbuiten minder op haar gemak is.

Het turbulente Psychobitch is een afwisselend 
aangrijpend, ontroerend en grappig tienerdrama uit 
Noorwegen rond de botsing en toenadering tussen 
een opstandig meisje en een heel brave jongen. Ver-
warring, eerste seks en zelfs een zelfmoordpoging. 
Maar gelukkig ook hoopvol en uitdagend. Je kan niet 

zeggen dat regisseur Martin Lund kinderen niet seri-
eus neemt.

Dat laatste is nog duidelijker het geval bij het Ca-
nadese A Colony (Une colonie, Geneviève Dulude- 
De Celles), waarin puberperikelen en wennen op een 
nieuwe school – een vertrouwd jeugdthema – uit-
groeien tot een prachtig geacteerd en inhoudelijk 
rijk coming-of-agedrama. In Berlijn al bekroond 
met de Kristallen Beer in de sectie Generation Kplus. 
Het haalt veel overhoop wat jonge kijkers sterk zal 
aanspreken. Daarnaast is het voor volwassen kijkers 
een ontroerend mooi psychologisch drama over op-
groeien, kinderen, ouders en over uit de maat durven 
dansen.

VRIENDSCHAP
Hoe sluit dat aan bij het thema ‘Hallo wereld – Stel 
je voor!’? In ieder geval brengen deze drie films sterk 
persoonlijke verhalen over nieuwe stappen zetten in 
de wereld. Maar of het ook een lofzang op de verbeel-
ding is? Baan 4 kruipt tamelijk ver in het hoofd van 

de zwemster, met griezelig gevolg, maar de laatste 
twee zijn gewoon heel realistische, hoewel natuurlijk 
origineel aangepakte en met bezieling gemaakte ver-
tellingen.

De neiging om realistische verhalen te vertellen 
zien we dit jaar ook duidelijk bij veel titels voor de 
leeftijd van pakweg zeven tot tien jaar. Echte fanta-
siewerelden waren in de competitie van vorig jaar 
toch iets sterker vertegenwoordigd.

Veel realistische verhalen dus, maar natuurlijk wel 
op maat gesneden voor de jonge kijkers, al dan niet 
verteld vanuit een speels of fantasierijk kinderper-
spectief. Hoe ziet zo’n kinderblik op de echte wereld 
er dan uit? Binti is weer een mooi voorbeeld. De il-
legaliteit van de gevluchte Binti en haar vader is een 
zeer eigentijds en realistisch gegeven en de kern van 
het verhaal. Maar als Binti vriendschap sluit met een 
verlegen jonge natuuractivist en met argeloze spon-
taniteit bedenkt dat alle problemen zijn opgelost als 
hun ouders verliefd worden en trouwen, straalt dat 
een hartverwarmende vanzelfsprekendheid uit die je 

  UI T  DE  M A AT  D A N S EN

DURVEN

De herfstvakantie staat in het 
teken van Cinekid, ’s werelds 
grootste jeugdfilm en -media-
festival. Het thema is dit jaar 
‘Hallo wereld – Stel je voor!’. 
Laten we door die bril  naar de 
internationale competitie kijken. 

           DOOR LEO BANKERSEN

A COLONY



de kinderblik kan noemen. Dat maakt dat de fanta-
sierijke vorm en dicht bij de werkelijkheid blijvende 
verwikkelingen uitstekend op elkaar aansluiten.

Handig ook om van Binti een vlogger te maken. 
Dat soort mediagebruik is voor hedendaagse kinde-
ren een realiteit, terwijl het de film tegelijk een speels 
toefje geeft. Zo heb je nauwelijks nog in de gaten dat 
de basisformule – twee heel verschillende kinderen 
sluiten vriendschap en gaan samen een probleem te 
lijf – eigenlijk behoorlijk uitgekauwd is. Zelfs in deze 
competitie maakt bijna de helft van de films gebruik 
van dat stramien.

VADERS AAN DE DRANK
Zo gaat Te ver weg (Zu weit weg, Sarah Winkenstette) 
over een Duitse jongen die verhuist omdat zijn ver-
trouwde dorp wordt opgeslokt door de graafmachi-
nes van een dagbouwmijn. In de stad sluit hij na de 
nodige strubbelingen vriendschap met een uit Syrië 
gevluchte leeftijdgenoot die nog veel meer heeft moe-
ten achterlaten. Samen met klasgenoten bedenken ze 
een manier om de vermiste oudere broer van de jonge 
Syriër op te sporen.

Maar realistisch staat natuurlijk niet altijd voor 
problemen uit de grote wereld. Verhuizen, een nieuwe 
school, vrienden maken, zelfvertrouwen krijgen, dat 
zijn allemaal zaken die voor kinderen doorgaans een 
veel tastbaarder werkelijkheid zijn. En daarom ook 
onderwerpen die in jeugdfilms, ook in deze competi-
tie, regelmatig worden aangesneden. Film kijken als 
een vorm van levenservaring opdoen.

Ook de verhouding van kinderen met hun (in 
jeugdfilms vaak gescheiden) ouders en de daarbij be-

horende behoefte aan veiligheid en geborgenheid is 
een dankbaar onderwerp.

Zie bijvoorbeeld het innemende Mier (Fourmi, 
Julien Rappeneau), waarin de twaalfjarige Theo zich 
ernstig zorgen maakt over zijn vader, die na zijn 
scheiding aan de drank is geraakt. De zwaarte van dit 
gegeven wordt doeltreffend gecompenseerd door de 
soms hilarische gevolgen van een leugentje om best-
wil. Theo is een talentvol voetballertje dat zijn vader 
wil opvrolijken door te verzinnen dat hij door het 
beroemde Britse Arsenal is ontdekt. Alleen, het is niet 
waar. Vanuit volwassen perspectief mag dat wat ver-
gezocht lijken, het laat ook overtuigend zien hoe kin-
deren naar de wereld kunnen kijken. Plus dat de loya-
liteit van zo’n jongen jegens zijn vader een volstrekt 
reëel en hartverwarmend gegeven is. Een persoonlijk 
verhaal dus met een originele invalshoek.

Uit het verre Kirgizië komt Rennen naar de hemel, 
dat in psychologisch opzicht heel sterk op Mier lijkt. 
Ook over de loyaliteit van een jongen die zich zorgen 
maakt over zijn gescheiden en ook hier aan de drank 
geraakte vader. Serieus en aandoenlijk uitgewerkt, 
met minder nadruk op plot en meer op sfeer en dro-
merige momenten wanneer de jongen alleen is.

Vaders en bezorgde zoons, gecombineerd met het 
met veel bravoure opgeklopte vriendenthema, tref-
fen we ook aan in het Zuid-Afrikaanse Koningen van 
Mulberrystraat. In een Indiase wijk nemen een verle-
gen jonge nieuwkomer en een brutale deugniet het op 
tegen de plaatselijke gangster, wat doet denken aan de 
fantasie van een ouderwets jongensboekenavontuur. 
Op zich niet heel realistisch, maar die Bollywoodfilms 
die de jongens als voorbeeld nemen bestaan echt, net 

als de corrupte politie en de melancholie van een va-
der die zijn vrouw verloren is.

BERENINVASIE
En dan is er nog die ene film die zich aan alle min of 
meer vertrouwde jeugdfilmelementen en formules 
onttrekt. Maar wel een ware ode aan de verbeelding 
volgens het motto ‘Stel je voor!’.

Want stel je voor dat de beren bij de mensen komen 
wonen! Dat gebeurt namelijk in De beroemde berenin-
vasie van Sicilië (La fameuse invasion des ours en Si-
cile, Lorenzo Mattotti), een prachtige animatiefilm in 
een heel eigen, onder meer door Italiaanse schilder-
kunst geïnspireerde stijl. Een sprookje over beren die 
naar de mensenwereld trekken om de ontvoerde zoon 
van hun koning op te sporen en al doende de slechte 
gewoontes van de mensen overnemen.

Gebaseerd op een klassiek kinderboek uit 1945, 
maar toch een sprookje dat zich moeiteloos aan het 
onderscheid tussen films voor kinderen en volwasse-
nen onttrekt. De bereninvasie ging eerder dit jaar in 
Cannes in première in de sectie Un Certain Regard en 
kreeg op het animatiefestival Annecy een ovatie van 
het volwassen publiek. Voor kinderen is het een won-
derbaarlijk avontuur vol magie en verbeelding. Voor 
ouderen een rijke fabel vol betekenissen die met de 
tijd zijn veranderd – van communisme tot vluchtelin-
gen en milieusymboliek.

Cinekid Festival Amsterdam VINDT PLAATS VAN 

19 T/M 25 OKTOBER; Cinekid on Tour VAN 12 T/M 27 

OKTOBER |  OPENINGSFILM Binti DRAAIT VANAF 16 

OKTOBER OOK ELDERS IN DE BIOSOOP   
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DE BEROEMDE BERENINVASIE VAN SICILIË

Voor kinderen is 
De beroemde  
bereninvasie  
van Sicilië een  
wonderbaarlijk 
avontuur vol  
magie en ver- 
beelding. Voor 
ouderen een rijke 
fabel vol beteke-
nissen die met  
de tijd zijn veran-
derd, van com- 
munisme tot 
vluchtelingen en  
milieusymboliek.
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Op het Nederlands Film 
Festival zie je als eerste 
Nederlandse premièrefilms 
als Instinct, Bumperkleef 
en Grimm re-edit. Bestel 
je tickets, ook voor 
masterclasses van o.a. 
music supervisor Andy Hill 
(Disney), production 
designer Fiona Crombie 
(The Favourite) en regisseur 
Michael Engler (Downton 
Abbey), op filmfestival.nl

NAAR DE ROMAN VAN

R O B E R T O  S A V I A N O 

BESTSELLERAUTEUR VAN GOMORRA

Zilveren Beer

BESTE SCENARIO

Internationale
Filmfestspiele 
Berlin

EEN FILM VAN

CLAUDIO GIOVANNESI

GEBASEERD OP HET BOEK LA PARANZA DEI BAMBINI

NU IN DE BIOSCOOP
www.cherrypickersfilm.nl   facebook.com/cherrypickersfilm   @cpickersfilm
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Toronto is belangrijk als lanceer-
platform voor de Oscars, maar de 
echte ontdekkingen doe je eerder 
in de Platform-competitie, die 
voor zijn vijfde editie sterk en 
vrouwelijk was.    DOOR DANA LINSSEN

Het was van tevoren niet echt een film met een enor-
me buzz. Daarvoor is Jojo Rabbit van de Nieuw-Zee-
landse regisseur en acteur Taika Waititi (Hunt for the 
Wilderpeople, 2016; Thor: Ragnarok, 2017) eigenlijk 
teveel een artfilm. Alsof Wes Anderson een remake 
van La vita è bella heeft gemaakt, deze satire over een 
klein jongetje in nazi-Duitsland en zijn denkbeeldige 
vriendje Hitler. 

Je moet het zien om het te geloven, maar deze film 
won op het 44ste TIFF dus de publieksprijs. En dat is 
op het filmfestival van Toronto de belangrijkste prijs 
die er is, veel meer dan slechts een indicatie voor een 
bepaald soort populariteit en potentie voor de film. 
De afgelopen jaren wonnen Toronto-publieksfavorie-
ten Slumdog Millionaire, The King’s Speech, Twelve 
Years a Slave en vorig jaar Green Book namelijk enkele 
maanden later een Oscar voor Beste Film, en vele an-
deren sleepten nominaties of andere Academy 
Awards in de wacht. Dus van runners-up Marriage 
Story van Noah Baumbach (première in Venetië) en 
Bong Jong-hoo’s Parasite (Cannes) zullen we vast en 
zeker ook nog wel wat horen bij de Oscars. 

Doordat de druk van Hollywood en de daarmee sa-
menhangende financiële belangen op Toronto zo groot 
zijn, is het makkelijk te vergeten dat het festival ook 
een uitstekend lanceerplatform is voor een heel ander 
soort films. Precies daarom reizen er naast program-
meurs van festivals en filmtheaters ook steeds meer 
(kleinere) distributeurs naartoe, om ontdekkingen te 

doen die op de Europese, door pre-sales vaak al geheel 
‘uitverkochte’ festivals onmogelijk zijn geworden. 

GEEN GOUDEN ELAND
In tegenstelling tot de filmfestivals van Berlijn, Can-
nes en Venetië is dat van Toronto van oudsher niet 
competitief. Er is dus geen Gouden Eland of Gouden 
Esdoornblad met bijbehorende jury om de kijkrich-
ting van de selectie te stroomlijnen. Toronto is best 
of the fests en galapremières voor het meer dan loyale 
publiek, en wereldpremières voor de toegestroomde 
industrie (“Half Hollywood was er dit weekend”, zoals 
een anonieme bezoeker verzuchte; wie wil name-
droppen kan bezig blijven, van Tom Hanks tot Meryl 
Streep en van Renée Zellweger tot Joaquin Phoenix). 
Bovendien is er sinds vijf jaar ook de Platform-com-
petitie, voor films met een sterke artistieke stem, die 
met zijn prijzengeld van twintigduizend dollar een 
serieuze concurrent is voor vergelijkbare competities 
als de Tigers in Rotterdam, het Forum en de nieuwe 
sectie Encounters in Berlijn, en de Quinzaine des Réa-
lisateurs in Cannes.

Met name dit jaar was de Platform-selectie sterk. 
Openingsfilm Rocks van Sarah Gavron (Brick Lane, 
2007; Suffragette, 2015) zette de toon met een visueel 
doordacht drama over tienermeisjes in multicultureel 
Londen, de volwassen problemen waar ze voor komen 
te staan en de kinderlijke oplossingen die ze daarvoor 
vinden. Ken Loach meets Céline Sciamma, sociaal- 
realisme met een young female gaze, energiek en rauw 
door het gebruik van mobiele telefoonfilmpjes. Niet 
omdat dat hippig is, maar omdat het kleine momen-
ten van zelfexpressie en macht over de camera zijn 
van de jonge, niet-professionele acteurs.

ZWAARTEKRACHT
Platform selecteerde veel films van en over vrouwen. 
Twee daarvan werden door de jury (bestaande uit ar-
tistiek directeur van de Berlinale Carlo Chatrian, film-

maker Athina Rachel Tsangari en filmcriticus Jessica 
Kiang) beloond met een Special Mention: het breekba-
re Canadese coming-of-age-drama Anne at 13,000 ft 
van Kazik Radwanski en Alice Winocours astronauten-
film Proxima. Beide films gaan eigenlijk over hetzelfde, 
maar dan met geheel tegengestelde hoofdpersonen. De 
eerste draait om een jonge dagopvangmedewerker voor 
wie de zwaartekracht van deze wereld te sterk is; alleen 
tijdens het parachutespringen voelt ze zich in balans 
met haar omgeving. Ook voor de gescheiden moeder 
die centraal staat in Proxima is de aantrekkingskracht 
van de verte zwaarder dan de aardse beslommerin-
gen die moederschap en gezin millennialang hebben 
voorgeschreven. Het loskomen van de aarde is in beide 
gevallen niet alleen een metafoor, maar ook iets wat 
visueel ingezet wordt om op een andere manier naar de 
personages te kijken.

Winnaar Martin Eden was de enige niet-wereldpre-
mière in de selectie van tien films, en kwam met een 
Venetiaanse acteerprijs voor hoofdrolspeler Luca Ma-
rinelli op zak naar Toronto. Martin Eden heeft met Jojo 
Rabbit gemeen (toeval natuurlijk te midden van ruim 
250 films) dat het beide films zijn die gaan over de plek 
van een individu in de woelingen van de wereldge-
schiedenis. Regisseur Pietro Marcello doet dat tamelijk 
geniaal in zijn gelijknamige verfilming van Jack Lon-
dons schrijversbiografie. Hij verplaatste het verhaal 
van de Verenigde Staten naar Napels en maakte er door 
gebruik van archiefmateriaal ook een film van over de 
grotere politiek-sociale bewegingen van de twintigste 
eeuw. De film is actueel en prangend door de discussies 
die selfmade schrijver Martin Eden met zichzelf en an-
deren voert over vragen rondom individualisme en de 
groepssolidariteit van het socialisme. Maar de vorm en 
de rijkdom aan beeldassociaties bedden hem in in iets 
wat groter en mysterieuzer is. De zwaartekracht van de 
tijd.

ALLE GENOEMDE FILMS ZIJN AANGEKOCHT VOOR 

DISTRIBUTIE IN NEDERLAND   

 DI T  WEEK END ’

ROCKS

 ‘H A L F  HOL LY WO OD  WA S  ER
F IL MF E S T I VA L  T O R O N T O

MARTIN EDEN ANNE AT 13,000 FT



Geadopteerde kinderen, scheidende ouders, leugen-
achtige moeders, vaders in deep space. De meeste 
films in de competitie van het filmfestival van Venetië 
kozen voor compacte familieverhalen. Vanuit dat 
intieme perspectief kijken die films naar buiten, de 
grotere wereld in – en in het geval van Ad Astra (zie 
pagina 46) daar ver voorbij. 

Deze films kijken naar een wereld die dreigt in te 
storten, met economische malaise, ecologische ca-
tastrofes en politiek despotisme aan de horizon. Al-
leen nauwe familiebanden houden de boel dus nog bij 
elkaar, maar ook die lijken in deze films te verzuren. 
De 76ste editie van het filmfestival van Venetië liet 
zich kenmerken door de complexe dynamiek tussen 
het persoonlijke en het collectieve.

COMPACTE VERTELLINGEN
Mijn familie versus de wereld, dus. Geen wonder dat 
de personages in deze films zich vasthouden aan hun 

bloedverwanten. De wereld om hen heen is onover-
zichtelijk, overweldigend en genadeloos. 

In Haifaa Al Mansours The Perfect Candidate 
vecht een jonge dokter samen met haar zussen wel-
iswaar voor gelijke rechten van de vrouw door de 
politieke arena te betreden, maar de conservatieve 
maatschappij van Saudi-Arabië doet er ook alles aan 
om haar daar weer uit te duwen. Ook in Wasp Net-
work (Olivier Assayas), Gloria mundi (Robert Guédi-
guian), Martin Eden (Pietro Marcello), The Laundro-
mat (Steven Soderbergh) en No. 7 Cherry Lane 
(Yonfan) stuiten families op politieke en economi-
sche conflicten die de zorgeloosheid verbreken die 
hun levens tot dan toe hadden.

Deze strategie levert compacte vertellingen op; in-
tieme, specifieke verhalen die desondanks universele 
thema’s aanroeren. Maar door dit kleinere, overzich-
telijke perspectief op te zoeken, kiezen makers er ook 
voor om minder diepgaande observaties te maken 
over de staat van de wereld. Hoewel de urgentie om 
oplossingen te zoeken in de meeste van deze films 
voelbaar is, ontbreekt het aan een goede definitie van 
wat de problemen überhaupt zijn.

Neem Olivier Assayas’ Wasp Network, op papier 
een intrigerende mengeling van familiedrama en spi-
onagethriller, over Cubaanse overlopers tijdens de 
Koude Oorlog. Alle zeggingskracht die dat zou kun-
nen hebben, wordt tenietgedaan doordat Assayas de 
politieke ondertonen onderschikt maakt aan het kit-
chen sink-drama. Zelfs in de maatschappijkritische 
superschurkenfilm Joker (zie pagina 19) draait alles 
om emoties, en niet om de ideeën en ideologische 
overwegingen die zulke emoties oproepen.

FESTIVALFAMILIE
Als we de groep voor de competitie geselecteerde 
filmmakers ook als een familie beschouwen, wordt 
goed zichtbaar wie er in dit huis nog altijd met de 
scepter zwaait. Deze festivaleditie was er een voor 
le cinéma de papa, vertegenwoordigd door geves-
tigde namen als Assayas, Atom Egoyan, Hirokazu 
Kore-eda, Robert Guédiguian en Roman Polanski. 
De kwaliteit van hun films is wisseldend, maar één 

ding hebben ze met elkaar gemeen: ze proberen geen 
nieuwe dingen meer. Deze filmmakers werken op 
bekend terrein, op de manier waarop ze gewend zijn. 
In het geval van Assayas lijkt het zelfs alsof hij op de 
automatische piloot heeft gewerkt – voor het New 
York Film Festival keerde hij met zijn mislukte Wasp 
Network terug naar de montagetafel. 

GENERATIECONFLICT
In de filmfestivalfamilie van Venetië broeit een gene-
ratieconflict, want de (relatief) jongere makers kijken 
met een veel frissere blik naar de wereld. Zo durft 
Pablo Larraín met een verrassende kwetsbaarheid te 
verbeelden hoe mensen onlosmakelijk verbonden zijn 
aan de wereld om hen heen. Zijn Ema is een onge-
bruikelijk en moedig adoptiedrama dat genoeg ruimte 
openlaat om het (politieke, economische, culturele) 
leven binnen te laten.

Shannon Murphy’s Babyteeth – een van de schaar-
se debuten in de competitie – is het minder experi-
mentele, maar minstens even effectieve kleine zusje 
van Larraíns film. Martin Eden, Pietro Marcello’s ge-
waagde verfilming van Jack Londons gelijknamige li-
teraire klassieker, was een van de meest intelligente 
en zelfreflexieve films: een intrigerend, doelbewust 
tijdloos portret van een zeeman die schrijver wil wor-
den en zijn achtergrond in de arbeidersklasse pro-
beert te vereenzelvigen met zijn intellectuele honger 
naar woorden.

Omdat de films over familie gaan, gaan ze onher-
roepelijk ook over verlies. Over ouders (en kinderen) 
die sterven, relaties die in vechtscheiding eindigen en 
familieleden die kopje onder gaan. Een van de betere 
films van het festival gaat echter niet over wat verlo-
ren is, maar over wat weer herwonnen kan worden. 
Atlantis (winnaar van zijprogramma Orizzonti) van 
Valentyn Vasjanovytsj durft in de toekomst te kijken 
naar het Oekraïne van 2025 en vraagt zich af wat er 
nodig zal zijn om het land na de oorlog met Rusland 
weer op te bouwen. Het benoemen (en herstellen) van 
de ecologische en economische crisissen van de we-
reld staat voorop. Liefde, intimiteit en familie volgen 
dan vanzelf.     

GENER ATIE C ONF L IC T
ME T  C INÉM A  DE  PA PA

Familiedrama’s domi-
neerden de competitie 
van de 76ste editie van 
het filmfestival van 
Venetië. Vanuit intiem, 
huiselijk perspectief 
observeren ze hoe de 
wereld buiten op 
instorten staat. 

DOOR HUGO EMMERZAEL

F IL MF E S T I VA L  V E NE T IË
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“Pijn is waarheid. Al het andere moeten we wantrou-
wen.” Dat is de kern van de filosofie van de wrede ko-
lonel Joll (Johnny Depp) in Waiting for the Barbarians, 
een verfilming van het gelijknamige boek van J.M. 
Coetzee en de eerste Engelstalige film van Ciro Guerra. 
Joll vergoelijkt met zijn uitspraak dat hij foltering inzet 
tegen gevangen genomen “barbaren” – in feite de in-
heemse bevolking van de afgelegen streek die is geko-
loniseerd door het rijk waarvoor hij werkt. In Jolls visie 
betekent ‘waarheid’ vooral: datgene wat hij wil horen.

De waarheid stond vaker in dienst van het eigen ge-
lijk tijdens het afgelopen filmfestival van Venetië, dat 
grossierde in films die draaiden om de ongrijpbaarheid 
van de waarheid, en daar telkens ook hun vraagtekens 
bij zetten. Geen wonder in een wereld waarin de feiten 
op losse schroeven lijken te staan, en de waarheid er al-
leen toe doet als het je eigen wereldbeeld ondersteunt.

De zoektocht naar ontglippende waarheden begon 
meteen in openingsfilm La vérité, de eerste Franstalige 

film van de Japanse regisseur Hirokazu Kore-eda, 
waarin de oudere actrice Fabienne (Catherine Deneu-
ve) het in haar memoires niet zo nauw neemt met de 
realiteit, tot verdriet van haar dochter Lumir (Juliette 
Binoche). Fabienne’s losse omgang met de feiten (“De 
naakte waarheid is te saai”) vond een spiegelbeeld in 
de slotfilm van het festival, de thriller The Burnt 
Orange Heresy van Giuseppe Capotondi. De film 
draait om de meedogenloos ambitieuze kunstcriticus 
James Figueras (Claes Bang), die de kans krijgt een le-
gendarische, al decennia niet in het openbaar gesig-
naleerde schilder (Donald Sutherland) te ontmoeten. 
Dankzij de eindeloze ruimte voor interpretatie en ver-
valsing is de kunstwereld is natuurlijk de perfecte set-
ting voor filosofische overdenkingen rond waarheid, 
authenticiteit en oprechtheid. Begrippen waar ook 
Figueras het niet zo nauw mee neemt. Als zijn naïeve 
scharrel Berenice (Elizabeth Debicki) hem vraagt of de 
waarheid niet precies is waar kunst om draait, lacht 
hij haar recht in haar gezicht uit.

In de elf dagen tussen openings- en slotfilm volg-
den meer films die de waarheid relativeerden, zoals 
Steven Soderberghs The Laundromat (zie pagina 63), 
een mozaïekfilm rond de Panama Papers die zichzelf 
presenteert als een verzameling “waargebeurde 
sprookjes”. Of Noah Baumbachs emotionerende Mar-
riage Story, net als Soderberghs film een Netflix-pro-
ductie, waarin de “feiten” van een verbroken relatie 
gaandeweg het scheidingsproces steeds verder uit  
elkaar groeien in de eindeloze hij-zei-zij-zei tussen 
Nicole (Scarlett Johansson) en Charlie (Adam Driver).

DOOFPOT
Tegenwicht was er ook. Bijvoorbeeld in de films van 
Roman Polanski en Nate Parker, J’accuse en American 
Skin. Twee zeer verschillende films die er niettemin 
beide op mikken een grote waarheid bloot te leggen. 
Die films raakten nogal ondergesneeuwd door alle 
heisa rondom de makers, die beiden worden achter-
volgd door beschuldigingen van seksueel misbruik. In 
het geval van Polanski lijkt de jury de nadruk terug op 
de film te hebben willen leggen door hem de Zilveren 
Leeuw voor beste regie te overhandigen.

Polanski investeerde jaren onderzoek in zijn klassie-
ke, maar met vaart vertelde film over de Affaire-Drey-
fus, waarin een Franse legerofficier in 1894 ten onrech-
te wordt veroordeeld voor hoogverraad. Polanski’s film 
draait niet om Dreyfus, maar om diens meerdere Pic-
quart (Jean Dujardin), die door zijn pogingen om Drey-
fus’ onschuld te bewijzen zelf doelwit wordt van de 
autoriteiten die de hele boel liever in de doofpot hou-
den. Uiteindelijk betalen beide mannen een hoge prijs 
voor hun zoektocht naar de waarheid.

Dat geldt des te sterker voor de hoofdpersoon van 
Nate Parkers American Skin, een vader wiens tiener-
zoon wordt doodgeschoten door een politieagent. 
Wanneer die agent jaren later wordt vrijgesproken, 
gaat deze Linc (gespeeld door Parker zelf) op zoek naar 
gerechtigheid. In plaats van voor een gewelddadige cli-
max, zoals je van een wraakfilm zou verwachten, eta-
leert de film het (heel erg Amerikaanse) debat over ras 
en politiegeweld. Het resultaat is regelmatig tenen-
krommend didactisch, maar desondanks enerverend. 
Soms op allebei tegelijk, zoals wanneer Linc zegt: 
“Grootse naties zijn niet groots omdat ze mensen on-
derdrukken, maar omdat ze ze bevrijden.”

JAGEN OP DE FEITEN
De film die zich het meest nadrukkelijk hard maakte 
voor de waarheid, kwam ook het hardst aan. In zijn 
overdonderende documentaire Colectiv volgt Alex-
ander Nanau de meerdere groeperingen die de wijd-
verspreide fraude en corruptie binnen het Roemeense 
zorgstelsel aanvechten. Dat draait om slachtoffers, 
activisten, politici, maar vooral: om de journalisten 
van, nota bene, de sportkrant Gazeta Sporturilor.

Spil in het onderzoek is hoofdredacteur Catalin 
Tolontan. De eindeloze tegenwerping van een consor-
tium van corrupte politici, inhalige bedrijfsleiders en 
gewelddadige maffiosi ten spijt blijft hij onverstoor-
baar jagen op de feiten in een wereld vol leugens en 
desinformatie. Bijna tussen neus en lippen door biedt 
hij ook het ultieme weerwoord tegen kolonel Jolls  
cynische gelijkstellen van pijn en waarheid: “Wanneer 
de pers het hoofd buigt voor de autoriteiten, zullen de 
autoriteiten het volk misbruiken.”     

D OEN,  DURF 
OF  DE  WA A RHEID

Tussen een openings-
film die de term ‘waar-
heid’ als titel koos, en 
een slotfilm die be vroeg 
hoe kunst zich verhoudt 
tot de waar heid, bleek de 
ongrijp baarheid van die 
waar heid een rode draad 
door het programma van 
het filmfestival van 
Venetië.

DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

F IL MF E S T I VA L  V E NE T IË
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Kennis overdragen doe je als een oude man met een 
stok. Een paar stapjes en dan stop. Nog een paar stapjes 
en dan weer stop. Een boot bouw je immers ook niet 
uit één houw. Vertrouwen moet worden opgebouwd, 
informatie geef je nooit in één keer weg. Zo gaat een 
van de verhalen in Stones Have Laws, die de Marrons 
(nakomelingen van Afrikanen die zichzelf van slavernij 
hebben bevrijd) van generatie op generatie mondeling 
overdragen. Het is het verhaal van Kwasi Mukamba, 
ook een uit Afrika gehaalde man, die in hun gemeen-
schap in de jungle werd opgenomen maar een verrader 
bleek. Op een dag verdween hij om terug te keren met 
koloniale soldaten. Maar de Marrons hadden hem niet 
de juiste locatie van de bron van hun kracht aangewe-
zen. De soldaten werden gedood en Mukamba werd 
gestraft. Sindsdien wordt het verhaal verteld om de 
jongere generaties te waarschuwen. 

Dat zwijgen een belangrijk deel uitmaakt van de 
geschiedenis van de Marrons, blijkt ook uit hun ge-
zegde: ‘Als je je kennis deelt, kan dat je ondergang 
worden. Maar als je het niet doet, dreigt ze verloren te 
gaan.’ Als iemand deze vertrouwde paradox opwerpt 
bij een kampvuurtje onder een boom aan de rivier, 
wordt er gelachen.

SCHERVEN ONDER WATER 
Het was vanwege deze voorzichtige basishouding dat 
de Nederlandse kunstenaars Lonnie van Brummelen 
en Siebren de Haan in aanloop naar de opnames van 
hun documentaire over de Marrons meerdere gesprek-
ken voerden met de inwoners van een tiental Marron-
dorpen. Over wat er wel en niet verteld kon worden en 
wie de film te zien zouden krijgen. Over van wie de film 
dan eigenlijk was. De Surinaamse coregisseur Tolin  
Alexander, die van zijn mede-Marrons de eervolle taak 
van ‘bewaker’ kreeg, fungeerde niet alleen als collega- 
kunstenaar maar ook als intermediair. Als vertrou-

wensman was het zijn taak om te wijzen op ‘de scher-
ven onder water’: de heikele kwesties van het project. 

Van Brummelen en De Haan wilden geen film 
maken over maar met de Marrons. Van Brummelen: 
“Ze zijn gewend dat westerlingen iets bij hen komen 
halen: daarvan zien ze vaak niets meer terug. Op ons 
voorstel of zij de geschiedenis van Nederland in Su-
riname vanuit het perspectief van de Marrons wilden 
delen, zeiden sommigen: ‘Eerst hebben jullie ons tot 
slaaf gemaakt en nu moeten we jullie nog informeren 
ook!’ Daarmee werd het gesprek meteen op scherp 
gezet. Wij wilden daarom een film maken die door de 
gemeenschap werd gedragen. Zo zijn we al onderhan-
delend uitgekomen op een film die we allemaal wilden 
maken. De wereld van de Marrons is in transitie. Hun 
kinderen vertrekken naar de stad. Multinationals 
graven het bos af op zoek naar goud en andere grond-
stoffen. De komst van een stuwdam dwong hen uit 
hun dorpen te vertrekken.”

De Haan: “De film begint vrij mythisch, maar op 
een gegeven moment doet de moderniteit haar intre-
de. Het geldland – zoals zij dat noemen – rukt op. Het 
bos staat onder druk.”

KREKELS
Van Brummelen: “Toen we arriveerden hadden we 
een plan van aanpak met twee uitgangspunten: we 
wilden onze koloniale geschiedenis laten zien vanuit 
het perspectief van de Marrons. De witten kwamen 
daardoor in een bijrol terecht. En we waren nieuws-
gierig naar de nieuwe samenleving die zij in het bos 
hebben opgebouwd. In 2008 werd in Ecuador een 
nieuwe grondwet aangenomen gebaseerd op de in-
heemse kijk op de wereld. Daarin hebben niet-men-
selijke entiteiten ook rechten gekregen: dus het bos en 
de rivier, de dieren en de stenen. We wisten dat voor 
de Marrons het bos en de stenen ook door geesten 
zijn bezield. Ze zien de natuur als een bondgenoot in 
plaats van iets dat je je kunt toe-eigenen.” De Haan: 
“Zij zeggen: ‘Wij zorgen voor het bos en het bos zorgt 
voor ons.’”

De doorvoering van de perspectiefwisseling had 

consequenties voor de manier waarop de film is ge-
maakt en vormgegeven: in het ritme van de jungle 
wordt de kijker meegenomen in kalme trackingshots 
langs de rivier, in totalen ritselt de wind door de stati-
ge bomen, en als er iemand voor de camera verschijnt, 
laat die regelmatig pauzes vallen. Daarin hoor je het 
water, de wind, de vogels, maar bovenal de krekels die 
met hun ijle, hoge tonen de kijker in een soort trance 
lijken te brengen. Er is geen toegevoegde muziek. Ie-
mand bespeelt een keer een trommel. En er worden 
eigen liedjes gezongen. Over een overhaast vertrek 
uit Afrika, over mama Pansa die een rijststengel mee-
nam, over buitenstaanders die het bos vernielen en 
over stenen die wetten hebben. 

VELE STEMMEN 
Van Brummelen: “We kwamen er gaandeweg achter 
hoe mensgericht de cinema eigenlijk is. Toen we terug 
in Nederland aan het afwerken waren in de geluids-
studio, was de eerste reactie dat harde geluid van de 
krekels eruit te filteren. Maar toen realiseerden we ons 
dat de Marrons hun verhalen vertellen op het ritme 
van de krekels, in samenspraak met hun omgeving. De 
film is gemaakt in dialoog met het bos. Dus konden 
we die krekels er niet zomaar uitsnijden.”

De Haan: “Iets anders is dat bioscopen een centrale 
geluidsbox hebben midden onder het filmdoek – de 
center speaker – die aan de menselijke stem is toebe-
deeld. De andere speakers, die zachter staan, zijn voor 
het omgevingsgeluid. Omdat in onze film de omgeving 
zo’n belangrijke rol heeft, wilden we dat omdraaien. 
De menselijke stem is er wel, maar is een van de vele 
stemmen. Die hoeft niet alle aandacht te krijgen.”

Hun voor de hoofdcompetitie van IDFA 2018 ge-
selecteerde film, die het midden houdt tussen kunst, 
antropologie, documentaire en theater, noemen ze 
daarom ’etno-botanisch theater voor een biodivers 
publiek’. Want ja, als je zo doorredeneert kijken ook 
de bomen en de bosgeesten mee. In de traditie van de 
Franse filmmaker en antropoloog Jean Rouch, die zijn 
films ‘etnofictie’ noemde, spelen mens en bos hun 
onderlinge verhouding na voor de camera.

 FOTO LONNIE VAN BRUMMELEN
 32DE FILMKRANT  FOTO LONNIE VAN BRUMMELEN

#424 OKTOBER 2019  32

L O NNIE  VA N  BR UMME L E N  E N  S IE BR E N  D E  H A A N  O V E R  STO NES  HAVE  LAWS

Kunstenaarsduo Lonnie van 
Brummelen en Siebren de Haan 
werkte vier jaar in de Surinaamse 
jungle samen met de Marrons 
(nakomelingen van Afrikanen die 
zichzelf van slavernij hebben be-
vrijd) aan hun lange filmdebuut 
Stones Have Laws. Een theatrale 
documentaire over de actualiteit 
van het koloniale verleden, die 
een alternatieve kijk biedt op hoe 
westerse ‘geld-landers’ met de 
aarde omgaan. “De slavernij is 
weliswaar afgeschaft, maar het 
systeem is hetzelfde.”      DOOR KARIN WOLFS

WAT  HE T  G EL DL A ND 
K A N  L EREN  VA N  HE T

                        

L EREN  
B O S FILMOPNAMEN STONES HAVE LAWS,  2017



BREUK
Een andere belangrijke bron van inspiratie was het 
beroemde essay ‘The Artist as Producer’ (1934) van 
de Duits-Joodse cultuurfilosoof Walter Benjamin. 
Van Brummelen: “Daarin zegt hij eigenlijk dat het 
niet genoeg is wanneer je als auteur enkel positie kiest 
of opkomt voor een groep met wat je vertelt. Ook in 
de manier waarop je iets produceert moet je een voor-
beeld geven van hoe die betere wereld waar je voor 
pleit eruit zou kunnen zien. Dat wilden wij natuurlijk 
heel graag doen met deze film. Als kunstenaars zijn 
we gewend eigen baas te zijn. Maar we moesten de 
film maken binnen de productiestructuur van de 

filmindustrie en de regels van het Filmfonds. Dat 
betekende dat we moesten werken binnen een hiërar-
chisch model onder leiding van een producent. Het 
financiële belang om een film te kunnen vermarkten 
bleek leidend. Dat stelde ons voor een cruciaal pro-
bleem toen de producent mailde of we iedereen even 
de quitclaims konden laten tekenen. De Marrons 
moesten hun rechten overdragen, ‘om de producent 
in staat te stellen de film te exploiteren’. Dat is wel heel 
koloniaal en stond haaks op onze uitgangspunten van 
perspectiefwisseling en radicale democratie, waarin 
ook de dingen een stem krijgen.”

Fricties over de productiestructuur en de zoek-

tocht naar een andere oplossing leidden tot een  
breuk met de aanvankelijke producent. De Haan:  
“We hebben dus ook wel een beetje ondervonden  
hoe zo’n op macht gebaseerd, neokoloniaal systeem 
werkt.” Inmiddels werken ze aan de opzet van hun  
eigen productiehuis, dat meer ruimte wil vrijmaken 
voor kunstzinnige films. De Haan: “De slavernij is 
weliswaar afgeschaft, maar het systeem is hetzelfde, 
zij het geraffineerder. Dat is het marktsysteem. Er is  
nog steeds exploitatie van mensen en van land.  
De Marrons laten in de film zien dat het ook anders 
kan. Zij laten zich leiden door de wetten van de  
aarde.”      
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‘De wereld van de 
Marrons is in 
transitie. Hun 
kinderen vertrek-
ken naar de stad. 
Multinationals 
graven het bos af 
op zoek naar goud 
en andere grond-
stoffen. De komst 
van een stuwdam 
dwong hen uit 
hun dorpen te 
vertrekken’

S T O N E S  H AV E  L AW S

Gij zult niet zomaar oordelen
Het ontroerende en meditatieve Stones Have Laws belicht vanuit het heden een ontzag-
wekkende passage uit het Surinaamse slavernijverleden. De documentaire geeft een stem 
aan de Marrons, wier tot slaven gemaakte voorouders zich eeuwen geleden bevrijdden uit 
de plantages.

De voorouders van de Surinaamse Marrons 
waren afstammelingen van tot slaaf ge-
maakte Afrikanen. Degenen die zichzelf van 
slavernij wisten te bevrijden, vluchtten in de 
zeventiende en achttiende eeuw naar de Su-
rinaamse binnenlanden waar ze een nieuw 
leven begonnen. In Stones Have Laws blijkt 
dat deze leefgemeenschappen vandaag de 
dag onder druk staan, onder meer door in-
tensieve mijnbouw.  

In de openingsscène tonen kunstenaars 
Lonnie van Brummelen en Siebren de Haan 
en coregisseur Tolin Alexander het weerbar-

stige gebied dat de Marrons zich eigen heb-
ben gemaakt. Het zijn bezwerende beelden 
van een magisch, door geesten bewoond ne-
velwoud, waar mist langzaam voorbijtrekt 
over rotsen die hier al lijken te liggen sinds 
het begin der tijden. Wanneer een plotse re-
genbui losbarst, klinken de vallende drup-
pels als miljoenen speldenkoppen die tege-
lijkertijd uit de hemel vallen. En als het 
watergeweld voorbij is, dan zwellen de lok-
roepen uit de boomtoppen weer aan.

Dit is het bos waarin de Marrons in rela-
tieve vrijheid konden leven, al is overleven  

in deze broeierige valleien een beproeving. 
Maar alles beter dan de onderdrukking  
elders. In de voice-over en in treffende 
ensceneringen vertellen de Marrons over 
hun akelige geschiedenis, en over de rol van 
de witte mens hierin. Vroeger waren het de 
soldaten van de wrede slavenhouders die  
de Marrons beletten plantages aan te val- 
len en hen terughaalden naar slavernij; nu 
zijn het grote bedrijven die hun land ver-
woesten. 

Stones Have Laws draait om de botsing 
tussen deze twee werelden. Dat levert ook 
geestige scènes op, zoals wanneer twee 
mannen vertellen dat de kettingzaag toch 
echt wel een flinke stap beter is dan de bijl. 
Niet alle westerse uitvindingen verdienen 
een afkeurende blik. Sowieso zijn de wijshe-
den die de Marrons met de kijker delen bui-
tengewoon raak. Bijvoorbeeld het besef dat 
je pas mag oordelen als je iets met je eigen 
ogen hebt gezien, en niet als je het slechts 
hebt gehoord. Een boodschap die in de film 
op sublieme wijze wordt gebracht. 

Het regieduo Van Brummelen en De  
Haan weet voortdurend de juiste toon te 
treffen. Dat ligt misschien ook aan het feit 
dat ze de film in samenspraak met de  
Marrons hebben gemaakt, die veel inspraak 
kregen in het script. De documentaire pro-
beert een oprechte spiegel te zijn van hun 
cyclische leefwijze, bijvoorbeeld door in de 
montage een dag te laten beginnen met een 
fade-in.  De heerlijk lijzige cadans draagt 
hier ook aan bij: Stones Have Laws probeert 
de kijker deelgenoot te maken van een  
andere wereld met een pre-industrieel leef-
tempo. Dat sommige ensceneringen wat  
gekunsteld ogen en dat de makers zich af en 
toe schuldig maken aan mooifilmerij kun-
nen we dan voor lief nemen. 

OMAR LARABI

STONES HAVE LAWS   NEDERLAND/SURINAME, 

2018 |  REGIE LONNIE VAN BRUMMELEN, SIEBREN DE 

HAAN, TOLIN ALEXANDER |  100 MINUTEN |  DISTRIBUTIE 

WINDMILL FILMS |  TE ZIEN VANAF 10 OKTOBER   



In wat voor soort rollen worden 
vrouwen zoal opgevoerd? Is ze 
een stereotype of een rolmodel? 
In de reeks Ladygazing plaatst 
Basje Boer recente vrouwen-
rollen in perspectief. Dit keer: de 
vrouwen van het kostuumdrama.

DOOR BASJE BOER

 
 
Zeg ‘kostuumdrama’ en je denkt aan dromerige jur-
ken en broeierige blikken. Je denkt aan liefdesintriges, 
lang bewaarde geheimen, verzwegen gevoelens. Aan 
hartstocht, lust en andere ontembare emoties die 
schuilgaan achter een façade van beschaving. Zeg 
‘kostuumdrama’ en je denkt aan een wereld waarin 
de verschillen groter en onoverkomelijker zijn dan in 
de onze: de verschillen tussen klassen, tussen arm 
en rijk, tussen man en vrouw. De wereld van het kos-
tuumdrama is dan ook nadrukkelijk heteroseksueel. 
Man en vrouw spelen een spel van aantrekken en af-
stand houden. Ze willen hetzelfde maar spelen allebei 
een andere rol in de wereld. Voor hem gelden andere 
regels dan voor haar. Andere risico’s en andere beper-
kingen. 

Wat is er toch zo aantrekkelijk aan het kostuum-
drama? En waarom is het genre vooral populair on-
der vrouwen? (Waarmee ik overigens geenszins wil 
beweren dat álle vrouwen van het kostuumdrama 
houden, net zoals ik niet zou willen beweren dat het 
genre géén mannelijke liefhebbers kent. Tot zover de 
disclaimer.) Als ik een poging mag wagen: ik denk dat 
vrouwen, beter dan mannen, begrijpen hoe het is om 
zogenaamd ongepaste emoties, zoals lust, te moeten 
verbergen. Dat ze weten hoe het is om je ambitie te 
moeten beperken tot het huwelijk, en het voortbren-
gen van nageslacht. Wat in het echt frustrerend is, 
wordt in het kostuumdrama verheerlijkt. Het krijgt 
een glans van broeierig verlangen, van een spel met 
kijken en bekeken worden, gestolen momenten van 
passie. In het kostuumdrama is de beperking juist 
romantisch: de liefde is verboden, het verlangen is 
begrensd en dus des te heviger, de obstakels zijn ho-
ger en daarmee ook de winst. Precies dat geeft je een 
beter gevoel over de beperkingen in je eigen leven. 
En toch: terwijl mannen (opnieuw: heus niet álle 
mannen) schaamteloos wegdromen bij films die ze de 
kans geven zich te identificeren met de held, wordt 
er altijd een beetje smalend gedaan over vrouwen 
die van kostuumdrama’s houden. De voorkeur voor 
oorlogsfilms, westerns en misdaadfilms getuigt van 
goede smaak; de voorkeur voor het kostuumdrama is 
een guilty pleasure. 

WAANZIN
Zeg ‘kostuumdrama’ en je denkt aan Jane Austen. De 
Britse schrijfster (1775-1817) leverde het bronmateriaal 
voor menig kostuumdrama waarin man en vrouw om 
elkaar heen draaien in een plot vol huwelijksintriges. 
Halverwege de jaren negentig werd de Austen-verfil-
ming zo ongeveer een genre op zich, met alleen al in 
1995 Ang Lee’s populaire versie van Sense and Sensi-
bility en de tv-adaptatie van Pride and Prejudice en in 
1996 maar liefst twee filmversies van Emma (waarvan 
één voor televisie). ‘Austen-mania’ vond zelfs haar 
weg naar de verhaallijnen van Clueless (1995, geba-
seerd op Emma) en de Bridget Jones-boeken en -films 
(naar Pride and Prejudice en Persuasion).

Hoe lichtvoetig en geestig Austens romans en de 
daarop gebaseerde films ook zijn, ze zijn niet helemaal 
representatief voor het kostuumdrama an sich. Zie de 
romans van de zusjes Brontë: Wuthering Heights van 

Emily en Jane Eyre van Charlotte (beiden uit 1847). Dit 
zijn gothic novels die weliswaar vertellen over meesle-
pende romances maar ontegenzeggelijk duister van 
aard zijn. Verfilmingen van deze romans neigen dan ook 
naar het thrillergenre, met een beetje fantasie zelfs naar 
horror. De geheimen en weggestopte gevoelens waar 
kostuumdrama’s om bekend staan, krijgen hier de vorm 
van geestverschijningen, waanzin en de constante na-
bijheid van de dood. Deze films zijn vele malen minder 
troostrijk dan films van het Austen-type. Ze zijn ver-
ontrustend en beklemmend – maar daarmee natuurlijk 
niet per se minder romantisch. 

Trouwens, wat me altijd heeft verbaasd is dat we 
het kostuumdrama vereenzelvigen met films die zich 
afspelen in de achttiende of negentiende eeuw, en die 
vertellen over liefdesverwikkelingen onder de hogere 
klasse. Op de Nederlandse Wikipedia-pagina over 
het kostuumdrama wordt naar zowel de ‘historische 
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film’ als de ‘romantische film’ verwezen, terwijl het 
toch eigenlijk een term is die álle historische films zou 
moeten omvatten, dus bijvoorbeeld ook Schindler’s 
List (Steven Spielberg, 1993) of The Passion of the 
Christ (Mel Gibson, 2004). In het Engels, waar het 
genre meer algemeen period piece wordt genoemd, 
speelt dit probleem veel minder, maar in Nederland 
zit ons waardeoordeel over het genre al ingebakken 
in onze opvatting van de term, die we associëren met 
dwepen, met iets meisjesachtigs en frivools. Zit dat 
hem al in het woord ‘kostuum’? Kleding en verkleden 
wordt over het algemeen als iets nadrukkelijk vrou-
welijks gezien – met alle negatieve connotaties die 
daarbij horen: een rol spelen, doen alsof, liegen. 

BESCHEIDEN UTOPIE
Drie relatief recente kostuumdrama’s tornden elk op 
hun eigen manier aan de klassieke invulling van het 

genre. De eerste daarvan, Jane Campions Bright Star 
(2009), is gebaseerd op een waargebeurde geschie-
denis, namelijk de verhouding tussen dichter John 
Keats en zijn muze Fanny Brawne, en ook de uitvoe-
ring heeft realisme voor ogen. Ja, er zijn mooie jurken 
en ja, in de plot staat een tragische liefde centraal, 
maar die is zo onopgesmukt in beeld gebracht dat de 
film verfrissend tijdloos voelt. Meer dan een broeie-
rige kostuumdramaheldin is Fanny (Abbie Cornish) 
daardoor een doodgewone tiener met liefdesverdriet, 
een personage van alle tijden. Cary Fukunaga’s ver-
filming van Jane Eyre (2011) is veel klassieker, hoewel 
duisterder en gestileerder dan de meeste versies. Mia 
Wasikowska maakt van de titelfiguur een nuchtere, 
kordate vrouw, wat eens te meer benadrukt hoe grillig 
en emotioneel haar love interest, de illustere Mr. Ro-
chester, eigenlijk is. En dan is er nog Andrea Arnolds 
superieure Wuthering Heights (2009), een ruig en 
bezield drama over een allesverzengende liefde waar 
zelfs de dood niet tegen opgewassen is. Deze uitge-
beende filmadaptatie, waar de wind doorheen jaagt 
als over de heide waar het verhaal zich afspeelt, is 
allesbehalve troostrijk. 

In dit rijtje hoort ook Portrait de la jeune fille en 
feu thuis, de nieuwe film van Céline Sciamma. Dit 
Franse kostuumdrama speelt zich af aan het einde van 
de achttiende eeuw. Schilder Marianne reist af naar 
een kasteel op een afgelegen eiland bij Bretagne om 
een huwelijksportret te schilderen van Heloïse. Er zit 
wel een adder onder het gras: Marianne’s voorgan-
ger heeft zijn portret nooit kunnen voltooien omdat 
Heloïse simpelweg weigerde te poseren. Dus moet 
Marianne haar werk in het geheim doen: overdag be-
studeert ze Heloïses gezicht, in de avond werkt ze aan 
het schilderij. Met dat uitgangspunt wordt een van 
de vaste waarden van het kostuumdrama tot thema 
verheven: het kijken en bekeken worden, een thema 
dat Sciamma benadrukt met elegante symbolen, zoals 
de mythe van Eurydice en Orpheus die als een rode 
draad door de plot loopt. En ook de dood duikt al in de 
premisse op: als verloofde neemt Heloïse de plaats in 
van haar zus, die van een klif viel – of sprong. 

Kunstenaar en model worden, gaandeweg, voor-
zichtig, verliefd. Die liefde is natuurlijk verboden, en 
heeft dan ook geen toekomst, maar dat zijn externe 
obstakels. In wezen is het een liefde die opvallend 
vanzelfsprekend en gelijkwaardig is. Teruggetrokken 
op het eiland, met niemand anders dan een dienst-
meid om hen heen, leven de vrouwen in hun eigen, 
bescheiden utopie. Het is een wereld die louter uit 
vrouwen bestaat. Vrouwen die ontspannen, zelfs 
teder met elkaar omgaan, waarmee direct opvalt hoe 
vaak vriendschap tussen vrouwen wordt afgeschil-
derd als venijnig of nep. De vrouwonvriendelijke 
realiteit is echter nooit helemaal op afstand te hou-
den. Als er in de film dan eindelijk een man opduikt, 
weet je: de droom is voorbij. Toch is Portrait de la 
jeune fille en feu allesbehalve een sombere film, want 
Sciamma gunt haar personages iets van onschatbare 
waarde: een glimp van een ander soort realiteit. 

ZIE OOK PAGINA 12 VOOR ONZE RECENSIE VAN 
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STERFHUIS  
DE BUIS

Is er nog hoop voor televisie? In 2013 schreef ik 
een verhaal voor reclamevakblad Adformatie 
over de zware tijden die tv-zenders te wachten 
stonden door de opkomst van streaming-
diensten. Dat jaar jubelde de Stichting Kijk-
onder zoek nog dat Nederlanders meer tv keken 
dan ooit, gemiddeld wel 3,5 uur per dag. Het 
was de vooravond van de inzakking van een 
dominant massamedium. Ik liet onder andere 
een studente aan het woord die net op kamers 
ging en geen enkele behoefte voelde een tv mee 
te nemen. Er tekende zich toen al een scherpe 
generatie kloof af, met 65-plussers die dagelijks 
meer dan 4,5 uur voor de buis kleefden en 
jongeren die het hielden bij 1,5 uur. 

In juli dit jaar keken Nederlanders nog maar 2 
uur en 21 minuten per dag naar televisie-
zenders. Deze duik, ruim dertig procent minder 
dagelijkse kijktijd in zes jaar, doet flink pijn bij 
alle partijen die hiervan afhankelijk zijn, van 
zenders, kabelmaatschappijen en productie-
huizen tot mediabureaus en aanbieders van 
reclamezendtijd zoals de STER. De kijkminuten 
die nog over zijn, hebben we te danken aan onze 
vergrijzende bevolking, want dertien- tot 
negentienjarigen keken in 2018 minder dan een 
uur per dag televisie. Geen wonder dat we 
vooral commercials zien voor Kukident kleef-
pasta, uitvaartverzekeringen en trapliften. 

Het mooie aan zo’n crisis is dat er nieuwe 
dingen bedacht moeten worden om televisie 
relevant te houden. Al jaren roepen experts dat 
televisie nooit gaat verdwijnen zolang er 
breaking news en live sport is om naar te kijken. 
De laatste keer dat ik televisie keek werd ik 
verrast door een commercial voor ‘VoetbalTV’. 
Er worden camera’s opgehangen langs de 
velden van amateurvoetbalclubs die auto-
matisch tienduizenden wedstrijden vastleggen 
en online beschikbaar maken. In plaats van een 
eredivisiewedstrijd kun je nu je neefje of nichtje 
zien spelen of alvast het spel analyseren van 
het team waar jouw ploeg een week later tegen 
uit moet komen. VoetbalTV mixt de bewezen 
kracht van sport op televisie met de behoefte 
aan lokaal, persoonlijk en on demand. Maar voor 
de krimpende kijkcijfers zal het weinig verschil 
maken, want het is geen zender maar een app.

EBELE WYBENGA

De voorkeur voor 
oorlogsfilms, 
westerns en  
misdaadfilms  
getuigt van goede 
smaak, maar de 
voorkeur voor  
het kostuum- 
drama is een  
guilty pleasure

 HE T  KO S T UUMDR A M A
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU



‘Een mooie, meeslepende ballade 
over liefde in tijden van extremisme’

- KNACK FOCUS

SWALLOWS
over liefde in tijden van extremisme’

- KNACK FOCUS

SWALLOWS
THE

SWALLOWSSWALLOWS
OF KABULOF KABUL

een film van ZABOU BREITMAN en ÉLÉA GOBBÉ-MÉVELLEC

www.imaginefi lm.nl 3gwww.imaginefi lm.nl 3g

VANAF 26 SEPTEMBER
IN DE BIOSCOOP EN OP 

Adv_118x148_FilmKrant_Snelweg_NL.indd   1 12/09/2019   12:22



In beelden die reiken naar het mystieke vangt Carlos Reygadas de 
aardse strubbe lingen van een man en een vrouw in zijn vijfde 
speelfilm Nuestro tiempo.  DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

Dat het na de première van Nuestro tiempo op het 
filmfestival van Venetië in 2018 ruim een jaar geduurd 
heeft voor de film de Nederlandse bioscopen bereikt, 
heeft als prettig neveneffect dat de film nu tegelijk  te 
zien is met het Tarkovski-retrospectief in Eye Am-
sterdam. De Mexicaanse regisseur Carlos Reygadas 
betoont zich met zijn vijfde film namelijk opnieuw 
een waardig spiritueel opvolger van de Russische 
grootmeester.

Daarmee heb ik het niet over na-aperij of epigo-
nisme – al is Reygadas een verklaard bewonderaar 
van Tarkovski en is zijn filmische invloed op de tege-
lijk aardse als hemelse beelden die Reygadas ook in 
Nuestro tiempo weer wist te maken onmiskenbaar. 
Wat de twee makers delen is hun nietsontziende 
zoektocht naar het unieke en eigene van het medium 
cinema, en daarbinnen naar het unieke van hun eigen 
cinema.

Die zoektocht leidt Reygadas in Nuestro tiempo 
naar zijn meest intieme film tot nu toe. Tegelijk heeft 
hij nog nooit zo’n grootse film gemaakt. De ambitieu-
ze titel doet die grootsheid al vermoeden, net als de 
speelduur van bijna drie uur. Reygadas neemt inder-
daad een van de heetste hangijzers van ‘onze tijd’ tot 
onderwerp: hoe vrouwen en mannen zich tot elkaar 
verhouden. Voor dat grote onderwerp kiest hij ver-
volgens de meest intieme arena denkbaar: één man, 
één vrouw.

JUAN EN ESTHER
Dat centrale echtpaar wordt gespeeld door de regis-
seur zelf en zijn echtgenote, actrice Natalia López. 
De twee jonge kinderen van het stel worden gespeeld 
door hun eigen jonge kinderen, en de film werd gro-

tendeels gedraaid op hun eigen ranch in de wilde na-
tuur van de Mexicaanse staat Tlaxcala.

De kinderen en het huis van de filmmaker waren 
ook al te zien in zijn vorige film Post tenebras lux 
(2012), wat sommige critici ertoe leidde te stellen dat 
zijn werk steeds autobiografischer wordt. Maar dat is 
volgens de regisseur te simplistisch – zijn films wor-
den persoonlijker, misschien, en zeker intiemer. Maar 
Carlos is niet Juan, en Natalia is niet Esther, zoals 
hun personages in Nuestro tiempo heten – niet toe-
vallig variaties op de namen van de hoofdpersonages 
van Reygadas’ Stellet licht (2007). Die film, over een 
getrouwde Mennoniet wiens geloof wordt beproefd 
wanneer hij valt voor een andere vrouw, is nog altijd 
zijn meest autobiografische werk, zo vertelde Reyga-
das me in een interview.

De Esther en Juan van Nuestro tiempo hebben een 
open relatie, dus wanneer duidelijk wordt dat  
Esther zich aangetrokken voelt tot Phil (Phil Burger), 
een Amerikaanse gast op hun ranch, moedigt Juan 
haar aan om toe te geven aan dat verlangen. Maar al 
snel blijkt dat hun rationele afspraak om elkaar vrij te 
laten zich moelijk verhoudt tot de emoties die losko-
men als theorie praktijk wordt. Juans jaloezie voert 
hem naar paranoia, het onophoudelijk ondervragen 
van zijn vrouw, masochistische impulsen om haar te 
bespioneren en eindeloze kleinzielige wraakacties. 
Van die neerwaartse spiraal worden we door Reygadas 
genadeloos deelgenoot gemaakt.

MYSTIEK
Voor zover er verlossing is, ligt die – zoals altijd bij 
Reygadas – in de natuur, totaal onverschillig voor het 
menselijk geploeter. En hoewel Nuestro tiempo een 

taliger film is dan we van Reygadas gewend zijn, ligt 
die verlossing misschien nog wel meer in de weergave 
van die natuur, in de naar het mystieke reikende beel-
den van cameraman Diego García. Die werkt voor het 
eerst met Reygadas samen en was eerder onder meer 
verantwoordelijk voor de al even imponerende beel-
den van Cemetery of Splendour (Apichatpong Weer-
asethakul, 2015) en Neon Bull (Gabriel Mascaro, 2015).

Daarvan is de openingsscène direct al een hypno-
tiserend mooi voorbeeld. Simpel observerend toont 
Reygadas eerst de jonge kinderen, onschuldig spelend 
aan de waterkant. Dan zweeft de camera door naar 
iets verder op het strand, waar bij hun oudere neefjes 
en nichtjes, vroege tieners, de lijnen tussen jongen en 
meisje, tussen veroveraar en prooi zichtbaar worden. 
Nog weer iets verder zitten de ouders die tevergeefs 
doen alsof zie die biologische driften onder controle 
hebben.

Alleen al Reygadas’ continue zoektocht naar 
nieuwe manieren om de wereld in bewegend beeld 
en geluid te vangen, maken van Nuestro tiempo een 
eindeloos enerverende film. Zelfs een vliegtuig dat 
aanvliegt op een grote stad weet hij in beeld te bren-
gen op een manier die ik niet eerder heb gezien, in 
een shot dat tegelijk verwondert en verontrust. Ik zal 
niet het cliché van stal te halen dat de drie uur van de 
film voorbijvliegen zonder dat je het doorhebt. Dat 
zou onterecht zijn – het verstrijken van de tijd is in de 
cinema van Reygadas ten diepste voelbaar. Maar elke 
seconde ervan is onmisbaar.

NUESTRO TIEMPO   MEXICO, 2019 |  REGIE CARLOS 

REYGADAS |  MET CARLOS REYGADAS, NATALIA LÓPEZ | 

177 MINUTEN |  DISTRIBUTIE CONTACT FILM |  TE ZIEN 

VANAF 3 OKTOBER, OOK VIA picl.nl   

 NUESTRO TIEMPO   FILMSCHUUR 

HAARLEM, 5 OKTOBER 15.30 UUR, 

GERLINDA HEYWEGEN
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K E-X I  W U  O V E R  NINA  WU

Wanneer Nina Wu in Nederland uitkomt is het twee 
jaar geleden dat #MeToo uitgroeide tot wereldwijd fe-
nomeen. Actrices en ander talent uit de filmindustrie 
traden toen in groten getale naar voren met schrikwek-
kende verhalen van intimidatie, verkrachtingen en tal-
loze andere vormen van (seksueel) misbruik. Vrouwen 
over de hele wereld, uit elk carrièrepad en economische 
klasse, volgden met hun eigen versie van #MeToo. 

Een ellenlange geschiedenis van misbruik door 
(vooral) mannen werd zo deel van ons publieke debat. 
Zelfs de meest machtige, schijnbaar onaantastbare 
mannen werden berecht, met filmproducent Harvey 
Weinstein als meest prominente voorbeeld. 

Sommige van die mannen, bijvoorbeeld regisseur 
Roman Polanski, claimen dat ze onterecht worden ge-

fileerd in een publiek proces. De realiteit is vooral dat 
veel meer mensen toegang hebben tot de woorden om 
grensoverschrijdend gedrag te benoemen. En tegen-
woordig zijn er, dankzij het harde werk van ontelbaar 
veel vrouwen – en non-binaire personen – over de 
hele wereld steeds meer mensen die daarnaar willen 
luisteren.

LUISTEREND OOR
Toen #MeToo een nieuwe beweging inluidde was de 
Taiwanese actrice Ke-xi Wu zo’n luisterend oor. “Het 
nieuws over Harvey Weinstein maakte mij vooral 
nieuwsgierig naar alle andere verhalen uit Holly-
wood”, vertelt ze in een gesprek tijdens het filmfestival 
van Cannes, waar Nina Wu in première ging. Wu 

speelt niet alleen de hoofdrol maar schreef ook het 
scenario voor de film van regisseur Midi Z – haar eer-
ste. “Ik speurde al het nieuws af, deed zoveel mogelijk 
onderzoek. Ik leefde mee met alle stemmen en verha-
len van die vrouwen.”

Het nieuws bereikte haar op een moment waarop 
ze zelf ook vraagtekens zette bij de ondergeschikte 
positie van de vrouw in de filmindustrie. Wu twijfelde 
of het überhaupt nog wel realistisch voor haar was om 
topactrice te worden. De Birmees-Taiwanese filmma-
ker Midi Z gaf haar weliswaar mooie rollen in Poor 
Folk (2012), Ice Poison (2014) en The Road to Mandalay 
(2016), maar die leverden weinig geld en amper ander 
werk op. “Ik krijg maar twee soorten rollen aangebo-
den: Barbies of plattelandsvrouwen”, stelt Wu met 
hoorbare teleurstelling. “In het eerste heb ik geen in-
teresse en dat tweede heb ik al genoeg gespeeld. Ik wil 
mezelf niet blijven herhalen. Maar dan blijft er vrijwel 
niets over.” 

Een ding was voor haar zeker: er moest iets veran-
deren. “Sommige regisseurs hebben me de afgelopen 
jaren gepest en getreiterd”, vertelt Wu over haar slech-
te ervaringen op de set. “Toen zat ik dus thuis, in mijn 
eer gekrenkt en werkeloos. Uit frustratie begon ik te 

Geïnspireerd door het momentum achter #MeToo schreef de 
Taiwanese actrice Ke-xi Wu een woedend, nachtmerrie-achtig 
filmscenario dat deels is gebaseerd op haar eigen ervaringen op 
filmsets. Ze vroeg de Birmees-Taiwanese filmmaker Midi Z voor de 
regie. “Dit hele proces was als therapie voor mij.”           DOOR HUGO EMMERZAEL

‘IK  WIL DE  MI JN  T R AUM A  EN  D AT  VA N
 A L L E  A NDERE  AC T RIC E S  V ERBEEL DEN’

‘IK  WIL DE  
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schrijven aan mijn eigen scenario.”
Dit was al jaren voor het eerste grote nieuws van 

#MeToo. Het script dat later Nina Wu zou worden was 
in eerste instantie volledig autobiografisch en ging 
over de barre werkomstandigheden van een ambitieu-
ze figurant in de Taiwanese filmsector. “Ook ik heb te 
vaak voor dilemma’s gestaan”, zegt Wu. “Alwéér een 
aanbod voor een rol waarvoor ik naakt moet gaan, ter-
wijl ik liever echt uitdagende rollen wil spelen.”

ANDER PERSPECTIEF
Ze hoopte op een verandering na haar succesvolle rol 
in Ya-che Yangs misdaadthriller The Bold, the Corrupt, 
and the Beautiful, die in 2017 meerdere Golden Horse 
Awards won – min of meer de Taiwanese Gouden Kal-
veren. Maar alsnog bleven dezelfde rollen binnenstro-
men: sexy vrouw in genrefilm, naakt.

Rond de première van The Bold, the Corrupt, and 
the Beautiful barstte ook #MeToo los. In eerste in-
stantie leverde dat voor Wu echter vooral nog meer 
frustratie op: “In Taipei kwam dit nieuws niet echt op 

gang. In Azië verspreidde het zich sowieso langzamer. 
Samenlevingen hier zijn nog behoorlijk conservatief: 
als je als vrouw jouw #MeToo-verhaal deelt vindt 
men je niet puur genoeg meer.” 

Dat zet de wereldwijde beweging van #MeToo in een 
ander perspectief. In Azië blijkt de strijd om erkenning, 
bevestiging en gerechtigheid nog zwaarder dan in 
West-Europa of Noord-Amerika. Vrouwen worden er 
nog minder snel geloofd, terwijl er behoorlijk wat 
voorbeelden zijn van high profile mannen die misbruik 
maken van hun machtspositie. Al in 2009 werden veel 
Koreaanse topmensen in de entertainmentindustrie 
beschuldigd door wijlen actrice Jang Ja-yeon (Sear-
ching for the Elephant, Seung-koo Jhung, 2009), die in 
haar zelfmoordbrief een lijst namen opvoerde van 
mannen die haar misbruikt hadden. Ook de hypercom-
petitieve industrie achter een internationaal fenomeen 
als K-Pop (Koreaanse boy-/girlbands) blijkt een ge-
vaarlijk klimaat voor jonge talenten, die vaak seksuele 
handelingen moeten verrichten om bij de besten te 
mogen horen.

DEMONEN VERDRIJVEN
Al het onrecht, alle woede, alle frustraties en alle ver-
halen van al die vrouwen over de wereld stopte Wu na 
het eerste #MeToo-nieuws in haar eigen script. “De 
inspiratie was overweldigend. Ik schreef twee weken 
non-stop.” Ze mailde een eerste versie van Nina Wu 
naar haar inmiddels vaste regisseur Midi Z, die al de 
volgende dag vroeg of hij het mocht produceren, fi-
nancieren en regisseren. 

De film is een huiveringwekkende duik in het on-
derbewuste van een hevig getraumatiseerde actrice. 
Na een succesvolle hoofdrol in een prestigieuze ge-
nrefilm zit ze aan de top van de Taiwanese indus-
trie, maar er is iets mis. Iets met een hotelkamer, 
een auditie en een concurrerende actrice. Of de 
stalkers en andere indringers in haar persoonlijke 
leven deel zijn van haar nachtmerries is niet meteen 
duidelijk. Wel is zeker dat Nina Wu haar demonen 
moet verdrijven. Zoals Wu op haar beurt haar eigen 
demonen verdreef met dit script: “Dit hele proces 
was als therapie voor me. Ik raakte getraumatiseerd 
door wat mij is aangedaan achter de schermen. Ik 
wilde mijn trauma en dat van alle andere actrices 
verbeelden in deze film.” 

Wu belichaamt dit trauma ook opnieuw, want ze 
speelt zelf de hoofdrol in haar scenariodebuut. Haar 
aanwezigheid in Nina Wu maakt de film des te inten-
ser: het is voelbaar dat een deel van dit scenario ook 
autobiografisch is.

Met haar moedige, woedende film hoopt Wu drie 
dingen te bereiken: meer aandacht voor misstanden in 
de filmindustrie, meer aanleiding voor Aziatische 
vrouwen om ook naar buiten te treden en meer begrip 
voor wat vrouwen doormaken in momenten van mis-
bruik. “Tijdens de première kon ik niet ophouden met 
huilen”, vertelt Wu over de catharsis die ze ervoer in 
Cannes. “Toen ik zat te schrijven kon ik alleen maar 
denken aan al die vrouwen over de hele wereld en hoe 
zij zich gevoeld moesten hebben. Ik wil dat alle men-
sen zich daarin kunnen verplaatsen, zodat mensen 
meer empathie kunnen hebben met de slachtoffers 
van dit soort misbruik.”     

N I N A  W U

Privé en film worden één lange nachtmerrie
De vrouwenhaat druipt van het doek in het 
bij vlagen surrealistische Nina Wu. Het 
overdonderende Taiwanese drama, over de 
ellende die een jonge actrice moet door-
staan om haar eerste hoofdrol te bemachti-
gen, is een ondubbelzinnig j’accuse aan het 
patriarchaat.

De jonge actrice Nina Wu staat voor een 
moeilijke keuze. Ze krijgt de kans om auditie 
te doen voor een rol in haar eerste speelfilm, 
maar in het script staat dat ze daarvoor wel 
volledig uit de kleren moet. Haar manager 
vindt naakt gaan de gewoonste zaak van de 
wereld, maar Wu twijfelt en wil geruststel-
ling: hoe gaat de regisseur de scène filmen? 
Na zes jaar sappelen met rollen in korte films 

en reclamespotjes gaat ze toch overstag, met 
gruwelijke gevolgen. 

Tijdens het auditieproces blijken de pro-
ducenten nauwelijks geïnteresseerd in Wu’s 
acteertalent. De actrice is in hun ogen een 
gebruiksvoorwerp dat ze zonder scrupules 
op een hotelkamer kunnen vernederen en 
verkrachten. In de film symboliseren dump- 
lings – gevulde deegballetjes uit de Aziati-
sche keuken – de wijze waarop actrices als 
Wu worden gezien door hun verkrachters: 
als een gerecht dat je in één hap wegwerkt.

Nina (gespeeld door Ke-xi Wu, die ook het 
scenario voor de film schreef) krijgt wel de 
hoofdrol, maar wordt vervolgens mishan-
deld door de regisseur. Wanneer de opnames 
zijn afgerond verzekert hij haar dat ze een 

ster wordt. Maar de lokroep van faam blijkt 
niet zaligmakend, want ze heeft al enige tijd 
last van waanbeelden. “Jij leeft in een film-
wereld”, zegt een vriendin. Privé en filmleven 
lopen steeds meer in elkaar over. Zoals wan-
neer ze na een lange draaidag over straat 
loopt, en er ineens ‘cut’ wordt geroepen. Zo 
wordt de kijker voortdurend op dwaalsporen 
gezet. 

De vraag welke scènes zijn ontsproten uit 
Nina’s fantasie doet er op den duur ook niet 
meer toe. Hoewel het voor de actrice eerst 
nog lijkt alsof ze de herinneringen aan haar 
trauma kan ontlopen door te acteren, door te 
veinzen dat het allemaal maar een droom 
was, wordt al snel duidelijk dat de film haar 
nimmer de kans biedt om op adem te komen. 

Cinema fungeert hier niet als escapisme; Ni-
na’s leven op en buiten de set zijn van liever-
lee beide verworden tot een nachtmerrie. 

De aanleiding hiervoor, de traumatische 
ervaring zelf, wordt pas in de derde akte ge-
toond, in een beklemmende scène zonder 
enige terughoudendheid. Hier confronteert 
de film de kijker met de perverse misvatting 
dat (artistiek) succes voor vrouwen steevast 
gepaard zou moeten gaan met offers; met het 
idee dat wie wil werken, pijn moet lijden. 
Het zijn precies dit soort abjecte denkbeel-
den waar de #MeToo-beweging tegen 
strijdt. In haar buitengewoon ingenieuze 
script wijst Wu degenen aan die deze afgrij-
selijkheden in stand houden: de manager, de 
regisseur, de producent en de vader. 

OMAR LARABI

NINA WU   TAIWAN, 2019 |  REGIE MIDI Z |  MET KE-XI 

WU, VIVIAN SUNG |  112 MINUTEN |  DISTRIBUTEUR DE 

FILMFREAK |  TE ZIEN VANAF 10 OKTOBER  
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Dat de jeugd van tegenwoordig nog nooit heeft 
gedeugd, is bekend. Fijn voor de filmwereld, want 
films met ontsporende jongeren doen de kassa 
rinkelen. Hoe ruiger en sensationeler, hoe beter.  
De Italiaanse jongeren maffiafilm Piranhas staat in 
een lange traditie van exploitatiefilms over 
criminele jongeren.  DOOR JOS VAN DER BURG

Even drie jaar terug in de tijd naar Barry Jenkins’ 
Oscarwinnaar Moonlight, over een tienjarig jochie 
dat met zijn moeder in een kansloze zwarte achter-
standswijk in Miami woont. Al snel in de film is er 
een loeispannend moment als het jongetje zich op de 
vlucht voor pestende klasgenootjes verstopt in een 
vervallen pand. Slechte timing, want binnen bevindt 
zich een zwarte drugsdealer, die niet uitstraalt dat hij 
behoefte heeft aan pottenkijkers. Arm jochie, dacht ik 
toen ik de film zag: op de verkeerde tijd op de verkeer-
de plaats. Die vervaarlijk ogende zwarte man, onge-
twijfeld een meedogenloze crimineel, zal hem als een 
vliegje wegblazen. Dat pakt dus anders uit, want de 
man ontfermt zich over het jochie en neemt hem mee 
naar huis, waar hij en zijn vrouw een soort liefdevolle 
surrogaatouders voor hem worden. 

Daar zat ik dan met mijn clichébeelden over zwarte 
drugsdealers. In Moonlight nu eens geen met gouden 
behangen cliché van een zwarte crimineel, maar een 
man vol tegenstrijdigheden. Als drugsdealer helpt hij 
verslaafde arme zielen de vernieling in, maar hij heeft 
ook een zachte en liefdevolle kant. Logisch, want geen 
mens is eenduidig. Veel filmmakers lijken dat niet te 
weten. Ze houden het leven overzichtelijk met arche-
typen en karikaturen waardoor hun films geen inzicht 
geven in de complexiteit van mensen.

VOETVOLK
Op de vraag of een personage realistisch is, volstaat 
een simpele lakmoesproef: als het meerdere, mis-
schien zelfs tegengestelde, eigenschappen heeft is het 
antwoord ja. Bij die proef valt de Italiaanse jongeren-
maffiafilm Piranhas door de mand. Even de voorge-
schiedenis. Elf jaar geleden maakte Matteo Garrone 
veel indruk met Gomorra. De op het gelijknamige 
boek van onderzoeksjournalist Roberto Saviano 
gebaseerde film toont met vijf uit de werkelijkheid 
gegrepen verhalen hoe de maffia het leven in Napels 
beheerst. Het draait in Gomorra niet om een paar 
criminelen, maar om een sluitend systeem, waarin 
de onder- en bovenwereld verweven zijn. Verplet-
terend is de episode over twee twintigers, die in de 
maffiahiërarchie proberen op te klimmen. Zij vinden 
zichzelf heel wat, maar de kijker ziet twee zichzelf 
overschattende jongens, die in hun zucht naar cri-
mineel aanzien en rijkdom het zicht op de werkelijke 
machtsverhoudingen zijn kwijtgeraakt. Het loopt dan 
ook slecht met hen af.

De maffia is in Go-
morra geen exotisch 
crimineel gezelschap 
met erecodes, maar een 
meedogenloos misda-
dig systeem. Bijzonder 
is dat de film niet over 
de Don Corleones in de 
maffia gaat, maar over 
het voetvolk, door Gar-
rone de slaven in het 
maffiasysteem genoemd. 
Belangrijk voor de re-
gisseur was dat Gomorra geen glamourbeeld van de 
maffia zou geven. In een interview in Het Parool zei 
hij er dit over: “Ik wil de werkelijkheid laten zien, 
zodat iedereen begrijpt dat je de filmpersonages niet 
moet navolgen. Daarom toon ik geweld niet op een 
entertainende maar realistische manier. Ik wil dat het 
jongens afschrikt om de stap naar de criminaliteit te 
zetten.” Daarin slaagt Gomorra uitstekend, want je 
moet suïcidaal zijn om na het zien van de film carrière 
bij de maffia te willen maken.

 
RONDVLIEGENDE KOGELS
Gomorra leidde in 2014 met de succesvolle tv-se-
rie Gomorra tot een spin-off, die inmiddels aan het 
vijfde seizoen bezig is. De serie schetst een net zo 
anti-glamoureus beeld van de maffia als de speelfilm. 
Dat is niet vreemd met Saviano als coscenarist. In 
een interview in de Volkskrant noemde hij maffiosi 
‘kakkerlakken’. “Ze zijn meedogenloos, hebben geen 
medelijden en krijgen daarvoor in ruil ook geen me-
delijden of mededogen terug. Zij moorden en worden 
vermoord vanwege geld, een paar woorden of een 
blik. Ze vermoorden hun eigen broeders. Er is geen 
loyaliteit, geen eer.”

Saviano, die na de publicatie van zijn boek Go-
morra in 2006 beveiligd wordt na doodsbedreigingen 
van de maffia, schreef na Gomorra een journalistiek 
onderzoeksboek over de internationale cocaïnehan-
del (Zero, zero zero), waarna hij met De kinderen in 
de sleepnetten en Wrede kus de overstap maakte naar 
romans. Beide boeken gaan over jongerenbendes in 
Napels, die steeds vaker de plaats van oudere maf-
fiabendes overnemen, De reden ligt curieus genoeg 
in het succes van de strijd tegen de maffia: doordat 
steeds meer oudere criminelen achter slot en grendel 

verdwijnen, duiken jongeren in het machtsvacuüm. 
En net als bij de jonge Mocro-maffia in Amsterdam 
leidt dat tot wilde afrekeningen op straat, waarbij de 
schutters geen rekening houden met omstanders. Dit 
voorjaar raakte in Napels een oma en haar driejarige 
kleinkind zwaargewond door rondvliegende kogels bij 
een liquidatiepoging.

JONGE MONSTERS
Filmproducenten staan bij elk boek van Saviano in 
de rij, zodat het niet verbaast dat De kinderen in de 
sleepnetten het ook tot film heeft geschopt. Maar an-
ders dan Gomorra geeft het resultaat, La paranza dei 
bambini (internationale titel: Piranhas), een gelikt 
glamourbeeld van tienermaffiosi. Centraal staat de 
vijftienjarige Nicola, die wordt opgevoed door zijn 
alleenstaande moeder, die met een stomerij het hoofd 
boven water probeert te houden. Zoals elke winkelier 
in Napels moet zij wekelijks protectiegeld (lees: af-
troggelgeld) betalen aan de maffia. De slimme Nicola 
wil geen sappeltoekomst zoals zijn moeder, maar 
rijkdom. Met vrienden duikt hij succesvol in het cri-
minele gat dat na arrestatie van oudere maffiabazen 
ontstaat. Al snel zwemmen de tieners in het drugs- en 
afpersingsgeld, dat ze met bakken uitgeven in peper-
dure clubs en modewinkels. Hoe het afloopt met deze 
tieners, die met automatische wapens rondlopen als-
of het speelgoed is, kan iedereen wel raden.

Piranhas had een schokkende film moeten zijn over 
gewetenloze criminaliteit van tieners zonder grein-
tje empathie. Een film over knullen die veranderen 
in meedogenloze jonge monsters. Saviano’s roman 
schetst volgens literaire critici die realiteit, maar de 
makers van Piranhas, onder wie regisseur Claudio 
Giovannesi, zijn niet geïnteresseerd in de gruwelijke 
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werkelijk, maar in een geromantiseerde versie. Nicola 
en zijn vrienden zijn geen bikkelharde criminelen, 
maar impulsieve tieners die de consequenties van hun 
daden niet overzien. Een liefdeslijntje benadrukt Ni-
cola’s zachte kant.

 
VERLEKKERD
Anders dan Gomorra doet Piranhas meer denken aan 
misdaadfilms dan aan de tragische werkelijkheid in 

Napels. Met zijn geromantiseerde beeld staat de film 
in een lange traditie van exploitatiefilms over crimi-
nele tieners. Het zijn films die ach en oh roepen over 
jeugdcriminaliteit, maar die er vooral verlekkerd naar 
kijken. De traditie gaat terug naar de motorbende-
films in Hollywood in de jaren vijftig. Marlon Brando 
zette met The Wild One (Laslo Benedek, 1953) de toon. 
Als leider van een gewelddadig zooitje ongeregeld op 
motors jaagt hij de burgerij de stuipen op het lijf. Erg 
snugger is hij niet, want op de vraag waartegen hij re-
belleert, antwoordt hij: “What do you got?” 

Na The Wild One volgde een stroom 
films die zogenaamd waarschuwde te-
gen de verloedering van de jeugd, terwijl 
het echte doel was het door de stijgende 
welvaart groeiende tienerpubliek de 
bioscoop in te lokken. Hoe afschrikwek-
kender de paniekslogans op filmaffiches, 
hoe harder de kassa rinkelde: ‘Zie met 
eigen ogen de verruïneerde levens in de 
tienerjungles van het huidige Amerika’, 
luidde de wervende tekst op het affi-
che van The Delinquents (1957), Robert 
Altmans debuutfilm over een jongen 
die zich aansluit bij een bende als de 
ouders van het meisje op wie hij verliefd 
is hem verbieden om met hun dochter 
om te gaan. Veel beter in het genre van 
rebellerende tieners is Rebel Without a 
Cause (Nicholas Ray, 1955), de klassieker 
met James Dean die het exploitatiegenre 
overstijgt. Volgens het affiche is de film 
‘een uitdagend drama over het huidige jeugdgeweld’, 
maar Rebel Without a Cause gaat veel meer over de in 
de jaren vijftig opkomende generatiekloof. Onbegrip 
van zijn ouders drijft de door Dean gespeelde tiener tot 
eenzaamheid en wanhopige rebellie. 

De (motor)bendefilms van de jaren vijftig lieten zien 
dat er een gretig tienerpubliek is voor 
geromantiseerde misdaadverhalen 
over rebellerende jongeren. De film- 
industrie is dat nooit vergeten, met 
misschien als meest illustere voor-
beeld Bonnie and Clyde (Arthur Penn, 
1967), een romantische versie van het 
leven van het in 1934 doodgeschoten 
gangsterstel, dat gewelddadige over-
vallen en dertien moorden pleegde. 
De status van die film zal Piranhas 
nooit krijgen. In de geschiedenis van 
exploitatiefilms over jeugdcrimina-
liteit zal deze film niet meer dan een 
voetnoot zijn.

PIRANHAS (LA PARANZA DEI BAMBINI)   ITALIË, 

2019 |  REGIE CLAUDIO GIOVANNESI |  MET FRANCESO 

DI NAPOLI, VIVIANA APREA |  105 MINUTEN | 

DISTRIBUTIE CHERRY PICKERS |  TE ZIEN VANAF 26 
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RAMPEN-
FILMELARIJ
Carmen Felix schrijft over mainstream, 
genre en niche en gaat heus haar mening 
niet onder bioscoopstoelen of lounge-
banken steken. 

Ik ben altijd door het dolle heen als ik zie dat er 
nog steeds studio’s zijn die eens in de zoveel 
jaar investeren in een lompe, dure rampenfilm. 
Hoewel, ik discrimineer niet: ik word ook blij van 
een lompe, goedkope rampenfilm. De rampen-
film is een van mijn favoriete genres. En nee, 
dit wordt geen zielig riedeltje over guilty 
pleasures, die term is voor mensen vol zelfhaat 
die niet zonder ironie voor hun eigen smaak uit 
durven te komen.

Ik hou oprecht van het vaste regime waar de 
rampenfilmelarij zich al jaren aan houdt: er is 
altijd een flinke dreiging, of het nou een alien- 
invasie, het weer of een buitenlandse vijand is. 
Er zijn ook altijd allerlei mensen, die elkaar niet 
kennen maar wiens levens uiteindelijk keihard 
verstrengeld blijken te zijn, in paniek over deze 
dreiging. De dreiging is altijd wereldwijd, maar 
laten we wel wezen: de hoofdrol is wel altijd 
weggelegd voor een grote Amerikaanse stad, 
het liefst LA of New York. 

Een paar scènes die ik sowieso in een ram-
penfilm wil terugzien: ik wil dat er een ernstig 
kijkende maar vriendelijke Amerikaanse presi-
dent wordt gebeld met slecht nieuws over de 
wereld die aan gort wordt getrapt door een 
reuze- alien of zondvloed van bijbelse propor-
ties. Ik wil minstens één keer zien hoe een kleu-
ter, met favoriete teddybeer in d’r hand, vol 
angst naar de lucht boven haar kijkt terwijl er 
om haar heen mensen in paniek wegrennen voor 
het gevaar. Ik wil dat er een paniekerige mede-
werker van wat voor een belangrijke dienst dan 
ook, vol zenuwen door het beeld stapt en 
iemand anders mededeelt dat “Tokio is geval-
len”.  Ik wil een wetenschapper als held, die 
eerst niet wordt geloofd en dan tóch de belang-
rijkste mensen achter zich krijgt. Ik wil dat een 
oud en tikkie insignificant persoon zichzelf 
opoffert om bijvoorbeeld op een gekke, rode 
knop onderwater te drukken waarna hij helaas 
niet meer terug kan zwemmen om door te gaan 
met z’n leven. Ik wil een bad guy maar dan het 
liefst een vrouw waarvan ik in het begin al dacht 
dat ze niet te vertrouwen was, want hoezo 
werkt ze de wetenschapper zo tegen en wat 
fluisterde ze net tegen haar assistent? Ik wil 
dat er tegen het eind een vermiste en vooral 
doodgewaande hond levend van onder het puin 
wordt gehaald. Ik wil bekende landmarks in bij-
voorbeeld New York volledig naar de tering 
geholpen zien worden door horrorhagel of een 
leger aan op hol geslagen drones. Maar boven 
alles wil ik dat de protagonisten, ondanks alle 
logica, het overleven. Misschien op één persoon 
na, als ze maar niet aan het aantrekkelijke 
hetero stelletje komen waarvan je al de hele film 
hoopt dat ze elkaar een dwarslaesie pompen.

Hoe heerlijk is het om te genieten van de 
adrenaline van een neerstortend vliegtuig vol 
schoolkinderen op weg naar een museum in 
Washington D.C. als je daarna rustig op de wc 
kan gaan zitten om door je Instagram te scrol-
len terwijl je geniet van hoe zorgeloos je eigen 
leven is? 

CARMEN FELIX

Volgens het 
affiche is de film 
‘een uitdagend 
drama over het 
huidige jeugd-
geweld’, maar 
Rebel With out a 
Cause gaat veel 
meer over de in de 
jaren vijftig 
opkomende 
generatiekloof.
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De maffia is te zien als een van de oudste bedrijven ter 
wereld. En zoals elk ‘gezond’ bedrijf investeert het in 
de toekomst. Terwijl oudgedienden achter de tralies 
verdwijnen of in het heetst van de strijd om het leven 
komen, moet het stokje steeds jonger worden overge-
geven. De oplossing is gevonden in zogeheten baby 
gangs, groepen jongens van soms niet ouder dan der-
tien die de Italiaanse straten bestormen in dienst van 
de oude garde. Door hun jeugdige uiterlijk worden ze 
nauwelijks verdacht van de grote misdaden die ze  
begaan.

Met zijn vierde speelfilm Piranhas duikt Claudio 
Giovannesi in het leven van deze jongeren. Hij baseert 
zich daarbij op de roman La paranza dei bambini (in 
Nederland uitgegeven als De kinderen in de sleepnet-
ten) van de befaamde journalist Roberto Saviano, eer-
der verantwoordelijk voor de internationale bestseller 
Gomorra, succesvol verfilmd door Matteo Garrone.

Saviano nodigde Giovannesi persoonlijk uit voor 
dit gezamenlijke project, een losse bewerking van het 
boek. Een film over opgeschoten jongeren in Napels 
die terechtkomen in een veel te volwassen leven.  
Ze worden gespeeld door jonge niet-professionele  
acteurs uit de streek, die stuk voor stuk het leven  
van de straat kennen. “De acteurs in mijn film heb-
ben zelf niks te maken met criminaliteit. Maar ze  
komen wel uit probleemwijken, en weten dus uit 
eerste hand hoe de situatie en dynamiek van de baby 
gangs is.”

Het nieuws uit Italië dat Nederland bereikt, gaat tegen-
woordig voornamelijk over de migratiestroom. Staat het 
probleem van de baby gangs wel op de Italiaanse politieke 
agenda?  “Het punt is dat Italië helemaal geen pro-
bleem heeft met migranten. Dat probleem is door de 
politici bedacht om mensen angst in te boezemen, om 

stemmen te winnen. Alles wat onze politici zeggen 
over migranten die hardwerkende Italianen het werk 
zullen ontnemen en onze vrouwen zullen verkrach-
ten, zijn leugens. Het daadwerkelijke probleem van 
Italië is de georganiseerde misdaad. Dat zie je overi-
gens niet alleen in Napels, maar in alle steden in 
West-Europa: daar waar de staat niet aanwezig is, 
waar schooluitval hoog is, waar geen geld en geen 
werk is, is de stap naar de criminaliteit en de misdaad 
klein. Alleen daar heb je de zekerheid om snel geld te 
krijgen voor wat je doet.

“Eigenlijk is het een vanzelfsprekend proces. Als 
de staat geen werkgarantie kan geven, dan biedt de 
misdaad die wel. De jongens die de misdaad in gaan, 
hebben eigenlijk geen alternatief. Ze hebben niet de 
opleiding of de achtergrond om te kunnen begrijpen 
dat het een verkeerde stap is, een stap die alleen maar 
kan leiden tot de gevangenis of het kerkhof. Ze willen 
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C L A UDIO  G IO VA NNE S I  O V E R  PIRANHAS

‘DI T  I S  GEEN  F IL M  O V ER  DE 
M A F F I A’

Piranhas is gemakkelijk weg te zetten als de 
zoveelste maffiafilm. Regisseur Claudio Giovannesi 
was echter niet geïnteresseerd in de georganiseerde 
misdaad, maar juist in de gevoelens van jongeren 
die erin belanden. “Deze problemen spelen overal 
ter wereld waar de staat wegkijkt.”           DOOR ALEXANDER ZWART



hetzelfde als al hun leeftijdsgenoten: mooie kleding 
van een goed merk, een scooter, een auto, geld in hun 
zak.”

Het is eigenlijk een paradox, de misdaad als sociaal vang-
net.  “Dat had je niet beter kunnen verwoorden. Het is 
een slecht verzorgingssysteem. Stel: je werkt in een 
bar en je verdient 60 euro per week en iemand stelt je 
voor om drugs te verkopen voor 200 euro per dag. Die 
keuze is voor iemand met een wankele achtergrond 
snel gemaakt.”

Wat interesseerde u vooral in dit onderwerp? Was dat juist 
de criminaliteit of die jongeren die dat vangnet missen?  
“Het laatste. We wilden geen film over criminaliteit of 
maffia maken, we wilden een film maken over jonge-
ren. Wat gebeurt er met een jongen van zestien, die 
mijn zoon zou kunnen zijn, als hij in aanraking komt 

met criminaliteit? Dat traject wilde ik volgen. Verder 
is het nooit mijn bedoeling geweest om het publiek 
een boodschap mee te geven. Ik geloof niet in een film- 
industrie met een morele taak, maar in één met een 
neutrale houding. Wat film kan doen, is empathie op-
wekken, een band creëren tussen de kijker en het per-
sonage. Als je leest over dit soort jongeren in sociolo-
gische artikelen of nieuwsberichten is dat afstande-
lijk. Wij wilden juist die empathie opzoeken, een ge-
voel meegeven.”

Klopt het dat u de niet-professionele acteur die u castte 
verbood om het boek van Roberto Saviano te lezen?  “Ja, ik 
heb ze zelfs geen script gegeven. Ik wilde dat ze iedere 
dag fris in de schoenen van de personages konden 
stappen, dat ze niet wisten wat er die dag zou gebeu-
ren. Van tevoren hadden we ze natuurlijk wel verteld 
tegen welke achtergrond het zich afspeelt, dat het over 
de maffia en de baby gangs gaat, maar daar konden zij 
ons meer over vertellen dan wij hen. Zij leven daar per 
slot van rekening, voor hen is het dagelijkse kost. Wij 
vertelden ze dus alleen wat ons idee was. Ik leerde ze 
hoe ze moesten acteren voor een camera, puur voor 
het beeld dat ik interessant vond, en voor de rest kre-
gen ze iedere ochtend dat deel van het script dat ze die 
dag moesten doen. Zo zijn we te werk gegaan.”

Als zij zelf de situatie beter kenden dan jullie als filmma-
kers, corrigeerden ze u dan ook weleens?  “Jazeker. Dit 
zijn eerlijke jongeren, die op eerlijke wijze hun geld 
verdienen, en die de kracht en de moed hebben gehad 
om in deze film te acteren. Maar waarschijnlijk kennen 
ze allemaal wel leeftijdgenoten die andere keuzes heb-
ben gemaakt. Wat je bijvoorbeeld in de film ziet over 
de sociale en economische systemen binnen de mis-
daad, wie het geld aan wie geeft en dergelijke, dat zijn 
dingen die zij heel goed wisten. Dat konden ze ons dus 
vertellen.”

Piranhas is weliswaar gebaseerd op een boek, maar u vangt 
het leven van deze jongeren bijna op documentaire wijze. 
“Als je een boek verfilmt moet je het boek eigenlijk op 
een andere manier herschrijven. Wat we gedaan heb-
ben is het leven van de jongeren tonen. Het boek was 
gebaseerd op ware gebeurtenissen, voorvallen in Na-
pels. Die waren ons uitgangspunt. Vervolgens hebben 
wij daar weer ons verhaal op gebaseerd. We hadden 
dus eigenlijk het verhaal uit het boek, we hadden de 
werkelijkheid die zich in Napels afspeelt én we hadden 
de jonge acteurs, jongeren uit Napels die de werkelijk-
heid goed kennen. Die drie dingen hebben we samen-
gebracht.”

Het boek was dus meer een blauwdruk waarbinnen de ver-
halen van de jongeren werden gevolgd?  “Wat we uit het 
boek hebben gebruikt zijn bepaalde beelden die het 
schetst. Het boek vertelt over mensen die elkaar wan-
trouwen, die met elkaar bevriend zijn, die elkaar ver-
moorden. In de film wilden we de breekbaarheid van 
de gevoelens die daarachter zitten laten zien.”

Hoe werd uw film in Italië onthaald? Was er geen scepsis 
dat er opnieuw een film over de maffia werd gemaakt, zoals 
men die in het buitenland graag ziet?  “We kregen inder-

daad de kritiek dat het de zoveelste film over de maffia 
is, al waren er gelukkig ook andere geluiden. Mensen 
vroegen ons bijvoorbeeld waarom we niet de schoon-
heid van Napels lieten zien maar alleen de Camorra. 
Terwijl we het eigenlijk helemaal niet over de maffia of 
de Camorra hebben. Zoals gezegd, ik ben absoluut niet 
geïnteresseerd in het maken van een film over maffia. 
Ik ben geïnteresseerd in het maken van een film over 
gevoelens, over jongeren van zestien en wat er gebeurt 
als zij de verkeerde keuzes maken. Wat doet dat met je 
gevoelens? Wat dat betreft had dit verhaal zich overal 
ter wereld kunnen afspelen. De kern zit hem in het 
verliezen van je onschuld.”     

DE FILMKRANT  PORTRET DOUGLAS KIRKLAND
#424 OKTOBER 2019   43

CLAUDIO GIOVANNESI

 ‘De jongens die de 
misdaad in gaan, 
hebben eigenlijk 
geen alternatief. 
Ze hebben niet de 
opleiding of de 
achtergrond om 
te kunnen  
begrijpen dat het 
een stap is die  
alleen maar kan 
leiden tot de  
gevangenis of het 
kerkhof. Ze willen 
hetzelfde als al 
hun leeftijds- 
genoten: mooie 
kleding van een 
goed merk, een 
scooter, een auto, 
geld in hun zak’
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Dat een film over de bezetting van Afghanistan door de Taliban ook 
beeldschoon kan zijn klinkt misschien vreemd, maar de Franse 
regisseurs Zabou Breitman en Eléa Gobbé-Mévellec vinden dat 
schoonheid in hun animatiefilm The Swallows of Kabul een 
belangrijke functie heeft: “Het dwingt je om in te zien hoe fragiel de 
mooie dingen in het leven kunnen zijn.” DOOR HUGO EMMERZAEL

In zijn documentaire Kabul, City in the Wind (2018) 
toont Aboozar Amini hoe de hoofdstad van Afghani-
stan na decennia van oorlog, conflict en onderdruk-
king haast tot stilstand is gekomen. En toch rijden de 
karakteristieke bussen nog hun diensten, spelen jonge 
kinderen nog op straat, en waait de wind nog door de 
zanderige heuvels. “Mijn idee is om juist het leven te 
laten zien”, vertelde Amini eerder aan de Filmkrant 
over hoe hij Kaboel wilde vastleggen. “Maar ik laat je 
het geweld wel voelen, als een grote donkere schaduw 
die continu boven de stad hangt.”

De animatiefilm The Swallows of Kabul (Les hiron-
delles de Kaboul) gaat twintig jaar verder terug in de 
tijd en toont hoe de donkere schaduw van de Taliban 
steeds groter wordt. Kabul, City in the Wind toont een 
onzeker leven na de onderdrukking van de Taliban en 
IS. The Swallows of Kabul verbeeldt de onmiddellijke 

invloed van de Taliban op Kaboel. 

WITTE GLOED
Knap dat je het Kaboel van Amini nog wel kan her-
kennen in deze film van Franse regisseurs Zabou 
Breitman en Eléa Gobbé-Mévellec. Zij hebben na-
melijk zelf nooit voet gezet op Afghaanse grond. 
Deze hele film – fictie gebaseerd op de gelijknamige 
bestseller van Yasmina Khadra – is in Frankrijk geani-
meerd. De grootste uitdaging voor hun team was dus 
om Kaboel in beeld, geluid en beweging te vangen, 
vertelt Breitman aan een klein groepje journalisten 
in Cannes. “We betreuren dat we de plek niet konden 
bezoeken. Daarom deden we zo veel mogelijk rese-
arch: documentaires, televisiereportages, fotodocu-
menten, filmopnames. In die vele beelden viel ons 
steeds één ding op waar we eerder ook al over hadden 

gelezen: het licht. Die prachtige witte glans die deel is 
van het stadsgezicht.”

Door te werken met gedetailleerde aquarelschil-
deringen kon animatieregisseur Gobbé-Mévellec 
(die werkte aan het even oogstrelende Ernest & Ce-
lestine uit 2012) de witte gloed en andere details uit 
Kaboel op bijzonder overtuigende wijze animeren. 
The Swallows of Kabul is daardoor een beeldschone 
animatiefilm geworden. En daar begint het natuurlijk 
te schuren, want schoonheid is geen idee of gevoel dat 
je associeert met de noodlottige toestanden van Af-
ghanistan. Precies dat was de intentie van de makers: 
“Omdat het op zo’n delicate wijze wordt verbeeld, is 
de wreedheid van de situatie nog meer invoelbaar”, 
vindt Breitman. Gobbé-Mévellec valt haar bij: “Er is 
een wezenlijke schoonheid aan deze plek die daardoor 
nog sterkere emoties oproept.” 

JONG EN VERLIEFD 
Die spanning tussen wat mooi en wat wreed is, 
bepaalt het verhaal van deze film. The Swallows of 
Kabul volgt twee stellen die op eigen manier pro-
beren te overleven onder het regime van de Taliban. 
Mohsen en Zunaira zijn nog jong en verliefd, maar 
zij voelen dat het religieus fanatisme van de Taliban 
hun hoop op een humane toekomst wegneemt. Die 
hoop is Atiq al verloren. Deze norse cipier van een 
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vrouwengevangenis piekert over zijn ongeneeslijk 
zieke vrouw Mussarat. Zijn maatjes die nu bij de 
Taliban horen vinden dat een man zich niet hoeft te 
bekommeren om het lot van een vrouw. Wanneer 
Zunaira ook in zijn cel belandt begint hij toch – en 
misschien te laat – in te zien dat geen enkele vrouw 
zomaar inwisselbaar is. Zo ontvouwt zich een dra-
matisch portret van twee generaties die schommelen 
tussen wanhoop en hoop.

De nadruk op het leven van Afghaanse vrouwen is 
een van de interessantste aspecten aan The Swallows 
of Kabul. Zunaira weigert bijvoorbeeld een boerka te 
dragen. Daarom is ze veroordeeld tot een leven in haar 
krappe appartement, waar ze prachtige tekeningen op 
de muur maakt. Gobbé-Mévellec: “Onder de Taliban 
was tekenen ook verboden, al helemaal als het om af-
beeldingen van het menselijk lichaam ging. Zunaira’s 
voorliefde voor schoonheid is dus een grote daad van 
verzet.” 

ZWALUWEN 
Een van de indrukwekkendste scènes is wanneer 
Zunaira toch eropuit gaat, in de oude boerka van 
haar buurvrouw. Ineens zien we Kaboel vanuit een 

beklemmender perspectief: onder het blauwe gaas 
van een boerka. “Dit was een van de belangrijkste 
beelden voor ons”, zegt Breitman. “Wij hadden een 
boerka geïmporteerd om zelf te ervaren hoe het leven 
eruitziet onder dat gaas. Je houdt niet voor mogelijk 
wat voor een deel van je gezichtsveld erdoor wordt 
weggenomen. Voor deze point of view-shots raakten 
we geïnspireerd door Burka Band, een elektronische 
punkband uit Kaboel die gehuld in boerka’s muziek 
speelt. De videoclip van ‘Burka Blue’ is ook vanuit dat 
perspectief gefilmd.” 

Het uiteindelijke gevoel dat Breitman en Gob-
bé-Mévellec met hun animaties willen oproepen is 
vooral melancholie. “Neem de zwaluwen die blijven 
vliegen over Kaboel”, zegt Breitman. “Zij verbeelden 
een schoonheid die nooit weggenomen kan worden. 
Tegelijkertijd ben je er getuige van hoeveel schoon-
heid wordt vernietigd. Met melancholie bedoel ik 
dus eigenlijk een soort treurig gevoel voor de dingen 
die hadden kunnen zijn. Het moment dat ik dat echt 
voelde was toen Afghaanse acteurs naar ons theater 
kwamen om stemmen op te nemen. Zichtbaar geroerd 
door wat ze zagen zeiden ze: ‘Dat is ons thuis’. Hoe zij 
naar die beelden kijken zal ik nooit vergeten.”     

T H E  SWA L L OW S  O F  K A B U L 

Alternatieve Handmaid’s Tale
Beeldschone animaties bieden weerwoord 
aan het wat gekunstelde verhaal van The 
Swallows of Kabul over het dagelijks leven 
onder de Taliban.

Kapotte televisies achter een gebroken win-
kelruit. Vernielde boeken in de ruïnes van de 
universiteit. Gesluierde vrouwen met  
machinegeweren achterin een jeep. In de 
animatiefilm The Swallows of Kabul (Les 
hirondelles de Kaboul) krijgen we een water-
verfi  mpressie van de horror onder het Tali-
banregime in Afghanistan. Zwart omlijnde 
personages verplaatsen zich stram door 
aquarelomgevingen, terwijl hun gezichtsuit-
drukkingen en bewegingen specifiek en na-
tuurlijk zijn. Harde, realistische geluiden 
herinneren je eraan dat deze plek en situatie 
niet verzonnen zijn. Er waren hier auto’s, 
kippen, een fietsbel. En ja, openbare execu-
ties op het voetbalveld waren er ook. De ani-
matie zet broodnodige abstractie tegenover 
een gruwelijke vertelling. 

De film moet het van die schilderingen 
hebben, met betoverende lichtval en uitge-
kiende camerastandpunten, want het ver-

haal wordt gaandeweg te anekdotisch. De 
Franse regisseurs Zabou Breitman en Eléa 
Gobbé-Mévellec verfilmden de populaire 
roman The Swallows of Kabul van de Alge-
rijnse schrijver Yasmina Khadra, het eerste 
deel van haar trilogie over het conflict tussen 
Oost en West. De filmversie wordt een alter-
natieve The Handmaid’s Tale. Breitman en 
Gobbé-Mévellec vragen zich af: wat bete-
kent het als je vrijheid je plotseling wordt af-
genomen?

Het is 1998 en sinds twee jaar staat de  
Afghaanse hoofdstad Kaboel onder de heer-
schappij van de Taliban. We volgen twee 
stellen – het één jong en vrijgevochten, het 
ander ouder en traditioneler – die zich moe-
ten voegen naar de regels en verboden van 
het nieuwe bewind. Geen muziek, geen witte 
schoenen. De Taliban kruipt onder hun huid. 
Af en toe vang je een glimp op van hoe het er 
voor de bezetting geweest moet zijn: een 
willekeurige man komt samen met twee 
vrouwen een roodkleurige, bakstenen bio-
scoop uit. Ze lachen. Het hoofd van de vrou-
wen is onbedekt en ze dragen een rokje tot op 
de knie. Voor je er erg in hebt, is de bioscoop 

grijs en vervallen, en snellen de vrouwen in 
boerka weg.

Breitman en Gobbé-Mévellec baseerden 
hun filmstijl op documentaires en fotomate-
riaal. Boerka’s zijn in The Swallows of Kabul 
puur een manier om vrouwen te anonimise-
ren. Zodra mensen geen gezicht hebben, zijn 
ze inwisselbaar. Zodra ze hun emoties niet 
kunnen tonen, is het gemakkelijk om ze iets 
aan te doen. Bij een publieke steniging twij-
felen passanten geen moment om een steen 
te gooien. Kinderen klimmen zelfs op een 

tank om beter te kunnen mikken. Het slacht-
offer valt op de grond. Even is het stil. Bloed 
sijpelt door haar boerka heen. Het zal ieders 
hart doen bloeden. 

LAURA VAN ZUYLEN

THE SWALLOWS OF KABUL (LES 

HIRONDELLES DE KABOUL)   FRANKRIJK/LUXEMBURG/

ZWITSERLAND, 2019 |  REGIE ZABOU BREITMAN, ELÉA 

GOBBÉ-MÉVELLEC |  MET SIMON ABKARIAN, ZITA 

HANROT |  82 MINUTEN |  DISTRIBUTIE IMAGINE |  TE ZIEN 

VANAF 26 SEPTEMBER, OOK VIA picl.nl   
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MISFIT 2
Erwin van den Eshof | De eerste film rond tie-
ner-influencer Djamila was in 2017 een door-
slaand succes, met meer dan een miljoen 
Nederlandse bezoekers en inmiddels remakes in 
Duitsland en Polen. Dit vervolg doet opnieuw 
een gooi naar de ruim 1,2 miljoen online volgers 
van Djamila met nieuwe muzikale avonturen 
voor haar personage, het buitenbeentje Julia. 
TE ZIEN VANAF 25 SEPTEMBER   

47 METERS DOWN: UNCAGED
Johannes Roberts | Nog een vervolg op een 
onverwacht succes uit 2017. De werktitels 48 
Meters Down en 47 Meters Down: The Next 
Chapter werden afgeschoten voor dit verhaal, 
dat los staat van de eerste film maar wel de 
premisse herhaalt: mooie jonge vrouwen raken 

onder water opgesloten en worden belaagd door 
reusachtige witte haaien. 
TE ZIEN VANAF 26 SEPTEMBER   

DOMINO
Brian De Palma | ‘Een geplaagde productie her-
ken je van ver. Zo ook: Domino, de nieuwste film 
van Brian De Palma, met Carice van Houten. Een 
politieke wraakfantasie die op elk vlak onder-
maats is, al ontwaar je bij vlagen toch de hand 
van de meester.’ Guus Schulting in de Filmkrant 
#423.
TE ZIEN VANAF 26 SEPTEMBER   

THE KITCHEN
Andrea Berloff | ‘Het meest prikkelende thema 
dat The Kitchen aanstipt, is de tegenstelling 
tussen kwetsbaarheid en kracht. Wat betekent 

het om zacht te zijn? Of hard? [...] In haar film 
over vrouwen in een mannenwereld roept Ber-
loff de vraag op wat harde en wat zachte eigen-
schappen precies zijn, om vervolgens niets 
interessants met die kwestie te doen, zoals ook 
de ontwikkelingen die de vrouwen doormaken 
eenduidig en clichématig zijn.’ Basje Boer in de 
Filmkrant #423. 
TE ZIEN VANAF 26 SEPTEMBER   

F*CK DE LIEFDE
Lodewijk van Lelyveld & Appie Boudellah | 
Een romkom ‘met een bite’, stelt het persmate-
riaal – op de poster staat er geen sterretje in het 
scheldwoord, maar een gebroken hartje. De film 
verweeft drie verhaallijnen rond gebroken en 
weer open gezette harten, waarvan een deel 
zich op de zonnige stranden van Curaçao MISFIT 2

KORT

A D  A S T R A

Schokgolven door de ruimte
In dit ruimte-epos sjeest Brad Pitt door het 
heelal om de schepping van zijn vader te 
stoppen. Ondanks spectaculaire actiescè-
nes is James Grays eerste sciencefiction-
film vooral een introspectieve zoektocht 
naar de zingeving van de mens. 

Sir Arthur Charles Clarke, onder andere 
scenarist van 2001: A Space Odyssey, schreef 
ooit: ‘Of we zijn niet alleen in het universum, 
of we zijn dat wel, en beide opties zijn even 
angstaanjagend.’ Ad Astra, de nieuwste film 
van de Amerikaanse regisseur James Gray 
(The Immigrant,2013; The Lost City of Z, 

2016), gaat over dit verontrustende besef: 
dat het niet uitmaakt wat we in de uithoeken 
van het sterrenstelsel zullen vinden, onze 
menselijke natuur zal er toch nooit door ver-
anderen. Enter Brad Pitt als de laconieke as-
tronaut Roy McBride die nog aardig wat soul 
searching heeft te doen. Zijn aardse leven is 
finaal verpest sinds zijn huwelijk met Eve 
(Liv Tyler) is gestrand. Daarom moet de 
emotioneel afgestompte man weer vliegen, 
weer de ruimte in, op zoek naar afleiding, 
naar zingeving, naar iets. 

Gelukkig krijgt hij een gevaarlijke ruimte-
missie naar het verste puntje van Neptunus 
om zijn vader te confronteren. Deze legen-
darisch astronaut (een vervallen Tommy Lee 
Jones) is er heilig van overtuigd dat buiten-
aards leven bestaat. Zijn religieus fanatieke 
queeste is echter volledig uit de hand gelo-
pen: levensgevaarlijke schokgolven stralen 
vanuit zijn ruimtelaboratorium door de 
ruimte. Roy McBride moet deze ruimtebasis 
vernietigen, en in dat proces waarschijnlijk 
ook zijn vader vermoorden.

Gray maakt een melancholisch ruimte- 
avontuur van deze sterrentrip. De analoge 
beelden van Nederlands cameraman Hoyte 
van Hoytema (die zijn sci-fi-sporen ver-
diende met Interstellar) zijn doordrenkt van 
expressieve kleuren, contrastrijke belichting 
en beklemmende vignetten. Ze vangen de 
mentale en lichamelijk isolatie van McBride. 
In de ruimte is hij veroordeeld tot zichzelf, 

een emotioneel opgekropte hoop ellende. De 
soms sluimerende en dan weer onrustige 
composities van Max Richter weten dat ge-
voel ook in muziek te vangen. Alleen de el-
lendige voice-over waarin McBride expliciet 
al zijn twijfels uitspreekt – alsof hij in een 
tweedehands Terrence Malick zit – is totaal 
overbodig. Ad Astra lijkt erdoor op de eerste 
bioscoopversie van Blade Runner (1982): er 
schuilt een klassieker in deze film, maar deze 
versie is dat nog niet. 

Wie Ad Astra deze montage-ingrepen (in-
gegeven door filmstudio Disney en filmpro-
ducent Brad Pitt) kan vergeven zal beloond 
worden met een intelligent ruimtespektakel 
dat al de goede vragen durft te stellen: 
waarom gaan we de ruimte in en wat hopen 
we daar te vinden dat we nog niet weten? 
Vanwege die vragen is God nooit ver weg in 
dit epos. Bijna alle ruimtereizigers bidden nog 
tot hem. Roys vader wijdt zijn levenswerk 
zelfs aan de almachtige. Dit zijn de laatste 
missionarissen van aarde, laat Gray ons zo 
zien. De grap is: als ze toch buitenaards leven 
vinden zijn ze ineens de eerste missionarissen 
van het heelal. 

HUGO EMMERZAEL

AD ASTRA   VERENIGDE STATEN, 2019 |  REGIE JAMES 

GRAY |  123 MINUTEN |  MET BRAD PITT, TOMMY LEE 

JONES, RUTH NEGGA, LIV TYLER, DONALD SUTHERLAND 

|  DISTRIBUTIE WALT DISNEY |  TE ZIEN VANAF 19 
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A F T E R  T H E  W E D D I N G

Uit het lood geslagen melodrama
Bart Freundlich draait de gender-rollen om 
voor zijn glossy remake van Susanne Biers 
After the Wedding. Dat is reuze-interessant 
voor het sterke acteursensemble, maar 
pakt inhoudelijk niet goed uit.

Er zijn films waar je in elk shot voelt dat je in 
handen van een vakkundig verteller bent. 
Waar elke schnitt, elke camerapositie duide-
lijk maakt dat de regisseur de boel onder 
controle heeft. Susanne Biers Efter bryllup-
pet uit 2006 was zo’n film. Vakkundig ver-
mengde Bier daarin de spartaanse Dogme 
95-stijl met een expressieve montage die het 
melodramatische verhaal complexiteit en 
een scherp randje gaven, geholpen door 
ijzersterk acteerwerk. Het leverde haar een 
nominatie voor de Oscar voor beste niet-En-
gelstalige film op.

After the Wedding, de Amerikaanse re-
make van Biers film, geschreven en geregis-
seerd door Bart Freundlich, is nadrukkelijk 

níét zo’n film. Zeker, hij is geschoten met een 
basale glossy competentie en zo af en toe 
komt er een shot voorbij waar de betekenis 
vanaf druipt. Maar tussen die schaarse mo-
menten in pruttelt het allemaal maar zo’n 
beetje voort, een schijnbaar willekeurige op-
eenvolging van drone-shots en close-ups 
zonder duidelijk gevoel voor ritme of stilisti-
sche zeggingskracht.

Blijven over: het melodrama en het ac-
teerwerk, dat ook hier weer uitstekend is. 
Dat laatste zal een belangrijke reden zijn ge-
weest dat Freundlich op deze remake gedo-
ken is, want de emotionele achtbaan die de 
drie centrale personages doormaken biedt 
flink wat om op te kluiven voor de acteurs: 
Freundlichs echtgenote Julianne Moore (met 
wie hij drie eerdere films maakte), Billy Cru-
dup (twee eerdere films) en Michelle Wil-
liams (in hun eerste samenwerking). Zij spe-
len respectievelijk Theresa en Oscar, een rijk 
New Yorks stel, en Isabel, die door Theresa 

naar New York wordt gehaald om een zeer 
gulle donatie  aan haar Indiase weeshuis in 
ontvangst te nemen. Maar als Theresa Isabel 
uitnodigt om de bruiloft van haar dochter 
Grace (Abby Quinn) bij te wonen, blijkt al 
snel dat de dingen ingewikkelder liggen: Isa-
bel en Oscar hadden ooit een relatie, en 
Grace is niet Theresa’s maar Isabels dochter. 
Het is de eerste van een reeks verwikkelingen 
en druppelsgewijs onthulde geheimen.

Wie het origineel kent, valt het wellicht 
op dat de man-vrouw-verhouding van de 
drie acteurs anders ligt dan in de Deense 
film. Freundlich voerde een gender-swap uit 
voor zijn versie, waarmee de film meer na-
druk legt op verschillende vormen van moe-
derschap. Maar die verwisseling heeft ne-
veneffecten waar Freundlich zich geen raad 
mee lijkt te weten. Melodrama vereist een 
zekere mate van clichématigheid om de 
emoties te kunnen bespelen, maar dat is hier 
uit het lood geslagen doordat in een deel van 

de handelingen van de personages in de ver-
ste verte geen normaal menselijk gedrag her-
kenbaar is. Nog pijnlijker is hoe Freundlich 
Isabels altruïstische leven in India vooral ge-
bruikt voor wat kleurrijk contrast, terwijl het 
onbedoeld extra duidelijk maakt hoe pietlut-
tig het centrale drama is: first world pro-
blems.

JOOST BROEREN-HUITENGA

AFTER THE WEDDING   VERENIGDE STATEN, 2019 

|  REGIE BART FREUNDLICH |  MET MICHELLE WILLIAMS, 

JULIANNE MOORE, BILLY CRUDUP, ABBY QUINN |  112 

MINUTEN |  DISTRIBUTIE DUTCH FILMWORKS |  TE ZIEN 

VANAF 3 OKTOBER   
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YO U R  M U M  A N D  D A D

Van je ouders 
moet je het 
hebben
Fijn als je ouders een warm zonnetje voor je 
zijn in je kindertijd, maar vervelend als ze 
een rugzak stenen aan je doorgeven. 
Klaartje Quirijns ontrafelt in Your Mum and 
Dad haar familiegeschiedenis. Wat minder 
psychoanalyse zou fijn zijn geweest.

Voor gezellige familiequotes kunnen we altijd 
bij Freud terecht. ‘Elk gezinsleven is georgani-
seerd rond de meest beschadigde persoon 
erin’, is een fijne van de Weense uitvinder van 
de psychoanalyse en patroonheilige van di-
vanverkopers. In Your Mum and Dad draait 
het om de divan. Letterlijk, want we zijn gere-
geld aanwezig bij divansessies, maar ook fi-
guurlijk, want de geest van Freud waart con-
stant rond in de film. Klaartje Quirijns (The 
Dictator Hunter, 2007; Anton Corbijn Inside 
Out, 2012) is meteen in het begin van Your 
Mum and Dad helder over de strekking van 
haar film. Onder gezellige homevideobeelden 
van kinderen (zoals altijd voortreffelijk werk 
van beeldresearcher Gerard Nijssen) horen we 
Philip Larkin de eerste strofen voorlezen van 
zijn gedicht ‘This Be the Verse’:

‘They fuck you up, your mum and dad
They may not mean to, but they do
They fill you with the faults they had
And add some extra, just for you’

Larkin eindigt met de oproep om geen kin-
deren op de wereld te zetten. 

De toon is gezet: we gaan kijken naar een 
filmbetoog over de desastreuze invloed van 
ouders op hun kinderen. Die begint niet met 
Quirijns’ eigen familiegeschiedenis, maar 
met die van een vriend in New York, wiens 
therapiesessies ze vijftien jaar (!) lang filmde. 
Waarom ze dat deed, horen we niet, maar de 
gesprekken van deze Michael op de divan bij 
een psychoanalyticus onthullen een door de 
Holocaust uit het lood geslagen familieleven. 
Het drukte een zwaar stempel op Michaels 
leven en riep bij Quirijns de vraag op wat er 
in haar familie aan de hand was. Met Your 
Mum and Dad geeft ze het antwoord. De film 

ontrafelt het familieverleden, met een vader, 
die er al snel na haar geboorte vandoor ging, 
en een moeder, die Quirijns als achtjarige 
met een foto in de hand voor het eerst zag 
huilen. Het riep bij haar het unheimische ge-
voel op dat er iets verschrikkelijks was dat zij 
niet mocht weten. Inmiddels weet ze het en 
wij als kijkers na de film ook.

Your Mum and Dad onthult een verzwegen 
familietragedie, maar Quirijns is vooral geïn-
teresseerd in de overdacht van psychische el-
lende van ouders op kinderen, door Michaels 
behandelaar in psychoanalytisch jargon ‘in-
tergenerational transfer of trauma’ genoemd. 
Quirijns is bang dat zij de van haar ouders ge-
kregen rugzak stenen ook weer doorgeeft aan 
haar twee tienerdochters. Het levert gefor-
ceerde, onbeholpen scènes op waarin zij aan 
haar dochters vraagt hoe ze haar als moeder 
vinden. Lekker spontaan, maar niet heus.

Your Mum and Dad is een moedig egodo-
cument, maar het was fijn geweest als Qui-
rijns er wat minder Freud in had gestopt. Dan 
keken we niet geregeld naar een inleidend 
exposé over psychoanalyse en overdracht 
van trauma’s, maar greep de tragische fami-
liegeschiedenis ons echt naar de strot.

JOS VAN DER BURG 

YOUR MUM AND DAD   NEDERLAND, 2019 |  REGIE 

KLAARTJE QUIRIJNS |  76 MINUTEN |  DISTRIBUTIE 

CINEMA DELICATESSEN |  TE ZIEN VANAF 3 OKTOBER, 

OOK VIA picl.nl   

L I G H T  O F  M Y  L I F E

De ziekte die vrouwen laat 
verdwijnen
Casey Afflecks fictiedebuut als regisseur is 
een mooie, sobere vertelling die langzaam 
prijsgeeft wat er aan de hand is, terwijl hij 
als vader met z’n dochter door de bossen 
zwerft en zich schuil lijkt te houden.

Vader en dochter liggen in een tent, zaklamp 
op hun gezicht. Hij vertelt een verhaal over 
een stoere vrouwenvos dat hij verzint terwijl 
hij vertelt. Casey Affleck neemt in z’n fictie-
debuut als regisseur de tijd voor de openings-
scène, die meer dan tien minuten duurt. Als 
de vader klaar is met vertellen, vraagt dochter 
Rag waarom het verhaal toch weer over een 
mannenvos ging, terwijl hij had gezegd dat 
het over een vrouw zou gaan. Ze heeft gelijk 
en hij had niet eens door dat ’ie het deed. 

In de wereld van Light of My Life is het 
verhaal over vrouwen verdwenen, wordt in 
de scènes die volgen langzaam duidelijk. De 
vrouwen zelf zijn ook verdwenen. Uit korte 
flashbacks en een ontmoeting met een onbe-
kende blijkt dat dit niet zomaar een kam-
peertripje is. Met summiere schetsen laat 
Affleck weten dat we in een postapocalypti-
sche wereld zijn beland, waarin een ziekte 
alle vrouwen heeft weggevaagd. Nu snap je 
ook waarom Rag er als een jongetje uitziet. 
God weet wat mannen doen als ze ontdekken 
dat er nog vrouwen in leven zijn. 

Het is een sobere en ontnuchterende ver-

telling, gedragen door de twee acteurs. De 
jonge Rag (Anna Pniowsky), nog net een 
meisje maar al bijna een puber, onderdrukt 
haar nieuwsgierigheid naar de wereld omdat 
ze de gevaren ook wel ziet. Affleck zwerft als 
acteur zoals altijd door z’n zinnen, mompe-
lend, struikelend, soms moet hij tegen de 
woorden opklimmen om er overheen te ko-
men. Het past dat hij als regisseur ook zo’n 
soort verhaal schreef: met personages zwer-
vend door uitgestrekte bossen, weg van de 
wereld. Het verhaal vormt zich zoals het ver-
haal over de vos dat hij in die openingsscène 
vertelt: scène na scène krijgt het vorm terwijl 
je nooit weet wat het volgende moment zal 
brengen. 

Af en toe struinen hij en Rag een stadje in 
omdat ze nou eenmaal proviand moeten 
hebben. Het zijn de gevaarlijkste momenten 
en omdat het verhaal nou eenmaal ergens 
heen moet, neemt de spanning toe. Ook om-
dat Rag ondanks haar korte haar steeds min-
der op een jongetje lijkt. Mensen zijn niet 
blind. Dat Afflecks personage haar be-
schermt tegen een wrede wereld kun je ge-
zien de beschuldigingen van seksuele inti-
midatie aan zijn adres een vervelende draai 
vinden, maar Affleck is niet veroordeeld en 
het blijft lastig om alles wat de acteur/regis-
seur vervolgens doet in dat licht te blijven 
zien. Bovendien ziet de film dat het hier niet 
om zijn personage draait. Uiteindelijk gaat 
dit verhaal niet over de vader. Het gaat over 
Rag. Zij is de toekomst.

RONALD ROVERS

LIGHT OF MY LIFE   VERENIGDE STATEN, 2019 | 

REGIE CASEY AFFLECK |  119 MINUTEN |  MET ANNA 

PNIOWSKY, CASEY AFFLECK, TOM BOWER | 

DISTRIBUTIE THE SEARCHERS |  TE ZIEN VANAF 

24 OKTOBER   
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afspeelt. De prettig diverse cast is alsnog uni-
form in zijn schoonheid. 
TE ZIEN VANAF 3 OKTOBER   

PAVAROTTI
Ron Howard | Na in 2016 met Eight Days a Week 
over The Beatles voor het eerst aan de muziek-
documentaire te hebben geproefd, richt Holly-
wood’s beste werkpaard Ron Howard ( Apollo 
13; A Beautiful Mind) zich nu op een muzikale 
grootheid in een heel ander genre. Via uniek 
archiefmateriaal en interviews met betrokke-
nen brengt hij een ode aan het roemrijke leven 
van Luciano Pavarotti (1935-2007). 
TE ZIEN VANAF 3 OKTOBER   

ROXANE
Mélanie Auffret | Deze charmante Franse 

komedie draait om een kleine kippenboer in 
Bretagne, die steeds verder in de verdrukking 
komt door de agro-industrie. Met de moed der 
wanhoop grijpt hij terug op zijn liefde voor het 
theater, en begint hij met zijn kippen klassie-
kers als Cyrano de Bergerac op te voeren in film-
pjes die al snel viral gaan. Debuterend regisseur 
Auffret toont tussen de regels van haar komedie 
door het echte drama van de kleine boer. 
TE ZIEN VANAF 3 OKTOBER   

CATVIDEOFEST 2019
Diverse regisseurs | Na een stijf uitverkocht 
handjevol voorvertoningen op Internationale 
Kattendag afgelopen augustus, is deze compi-
latie van online kattenfilmpjes in oktober in 
meer dan dertig theaters in het hele land te zien 
– op dierendag, uiteraard. Het kattenfestival 

vindt over de hele wereld plaats, waarbij de 
opbrengsten overal naar lokale kattenopvang-
centra gaan. 
TE ZIEN VANAF 4 OKTOBER   

ABOMINABLE
Jill Culton & Todd Wilderman | Deze animatie-
film van de makers van How to Tame Your Dra-
gon is een Chinees-Amerikaanse coproductie 
(in Nederlandse versie te zien als Everest: De 
jonge yeti), die draait om een meisje in Shang-
hai dat een jonge yeti op haar dak vindt. Wan-
neer ze met twee vriendjes probeert hem terug 
naar zijn thuis op de Everest-berg te brengen, 
wordt dat een barre tocht. 
TE ZIEN VANAF 9 OKTOBER   

DE BRIEF VOOR SINTERKLAAS
Lucio Messercola | Op de Wikipedia-pagina van 
acteur Bram van der Vlugt staat een spoiler- 
waarschuwing bij het lemma ‘Sinterklaas’. U 
bent gewaarschuwd. Van der Vlugt hing zijn 
mijter officieel in 2010 aan de kapstok maar 

YOUR MOM AND DAD

ABOMINABLE

LIGHT OF MY LIFE
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People’s Choice Award

De European Film Academy nodigt u, voor de PEOPLE’S CHOICE 
AWARD 2019, uit te stemmen op uw meest favoriete Europese film van 
het jaar. Doe mee en maak kans op een reis voor twee personen naar 
Berlijn en toegangskaarten voor de European Film Awards-ceremonie! 
Genomineerd zijn:

H BORDER 
H COLD WAR 
H DOGMAN 
H FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD 
H GIRL 
H HAPPY AS LAZZARO
H MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN 
H PAIN AND GLORY
H SINK OR SWIM
H THE BREADWINNER 
H THE FAVOURITE 
H THE PURITY OF VENGEANCE

Stemmen kan tot  1 november 2019.
Verantwoordelijk voor het tellen van 
de stemmen is Ernst & Young GmbH, 
waar ook op aanvraag het officiële 
verkiezingsreglement verkrijgbaar is.

STEM ONLINE:
www.europeanfilmawards.eu
32nd EUROPEAN FILM AWARDS
7 December 2019
Berlijn
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voor deze jeugdfilm, waarin een prangend tekort 
aan Pieten de aanstichter van allerhande avon-
turen is, trekt hij nog één keer de rode tabberd 
aan. 
TE ZIEN VANAF 9 OKTOBER   

DE CLUB VAN LELIJKE KINDEREN
Jonathan Elbers | In 2012 maakte regisseur 
Elbers al een korte tv-verfilming van het jeugd-
boek van Koos Meinderts uit 2002. In deze 
speelfilm kan hij het grootser aanpakken, met 
een verhaal dat in de tussentijd alleen maar 
actueler is geworden – ergens tussen Annie 
M.G. Schmidt en The Hunger Games. In een 
dystopische toekomst besluit president Isimo 
om alle lelijke kinderen op te sluiten in kampen. 
De elfjarige Paul, afgevoerd vanwege zijn flapo-
ren, wordt een verzetsleider. 
TE ZIEN VANAF 9 OKTOBER   

LOTTE OP ZOEK NAAR DE DRAKEN
Heiki Ernits & Janno Põldma | Het Estlandse 
regisseursduo Ernits en Põldma presenteert zijn 
derde licht-surrealistische animatiefilm over 

het hondenmeisje Lotte. Ditmaal gaat ze, 
samen met haar kersvers geboren zusje Roosi, 
in het kielzog van een wasbeer-wetenschapper 
op zoek naar vuurspuwende draken. 
TE ZIEN VANAF 9 OKTOBER   

SHAUN HET SCHAAP: HET RUIMTESCHAAP
Richard Phelan & Will Becher | In zijn tweede 
bioscoopfilm krijgt het schaap Shaun, een van 
de populaire figuren van de Britse klei-anima-
tie-studio Aardman, het te stellen met een bui-
tenaards wezen op zijn boerderij. Gelukkig is de 
nieuwsgierige Lu-La eerder schattig dan 
bedreigend. 
TE ZIEN VANAF 9 OKTOBER   

SOLAN & LUDWIG GAAN NAAR DE MAAN
Rasmus A. Sivertsen | Het houdt niet op met 

de geanimeerde ruimteavonturen in de herfst-
vakantie: ook dit derde Noorse bioscoopavon-
tuur rond ekster Solan en egel Ludwig verlaat de 
aardse atmosfeer. Dankzij de briljante uitvinder 
Reodor worden de twee beesten de eerste die-
ren in de ruimte. Als alles goed gaat, ten min-
ste... 
TE ZIEN VANAF 9 OKTOBER   

TROUBLE
Kevin Johnson | Van de studio die eerder onder-
maatse lopende-band-animatie als Space 
Chimps (2008) en Valiant (2005) voortbracht 
krijgen we nu deze computeranimatie over het 
hondje Trouble, dat zijn rijkeluisleventje kwijt-
raakt wanneer zijn eigenares, een barones, 
overlijdt. 
TE ZIEN VANAF 9 OKTOBER   

S N E LW E G  N L

Begaan met het asfalt
De snelweg is doorgaans geen plek om bij 
stil te staan, en verdient als vergeten stukje 
land juist daarom wel eens aandacht. Ben 
van Lieshout had onderweg uitsluitend de 
opdracht om te kijken.

Vergeten stukjes land zijn bij filmmaker Ben 
van Lieshout in goede handen. Autoslope-
rijen, caravanstallingen en achterafplekken 
voor patatkarren mochten al een hoofdrol 
spelen in zijn korte film Locatie tusseNLand 
(2006). Hij filmde stukjes land die hun 
schoonheid niet snel prijsgeven, ingeklemd 
tussen almaar oprukkende infrastructuur 
langs spoorlijn, snelweg en industrieterrein, 
in Lapje grond (2003). In zijn meanderende 
films zijn mensen vaak onderweg, zoals in 
Sketches of Siberia (2015), waarin ploete-
rende vrachtwagens en goudgravers zich een 
weg door de onmetelijke taiga banen.

In zijn nieuwe documentaire Snelweg NL, 
geproduceerd door Digna Sinke, komen 
beide fascinaties samen. Hij nam de woor-
den van H.J.A. Hofland ter harte, die schreef 
dat iedereen eigenlijk een paar keer per jaar 
een studiereis binnen de grenzen moet ma-
ken om over het heden, verleden en de toe-

komst van zijn land mee te kunnen praten. 
Dus draait Van Lieshout zijn oude camper de 
oprit van de snelweg op. Af en toe stopt hij 
bij een van de vele bedrijfjes op een van de 
vele amorfe industrieterreinen. Zo filmt hij 

op een plek waar hotellakens worden gewas-
sen, bij bedrijfjes die puinruimen, op een 
pleisterplaats waar vrachtwagenchauffeurs 
kunnen douchen, en spreekt hij een geluk-
kige werknemer van De Caravanspecialist. 
Elders zien we dat de directeur van een 
maiskolvensorteerbedrijf als tijdverdrijf 
pro-Russische teksten in de wei heeft ge-
plaatst.

Wij nemen plaats op de passagiersstoel 
van zijn camper, starend uit het raam naar 

spiegelende geluidswallen, vrachtwagens 
met Eimskip-containers uit IJsland en dis-
tributiecentra van transportreus Rhenus Lo-
gistics. Lelijkheid troef onderweg maar een 
oordeel wordt niet geveld, het is rijden zon-
der bespiegelingen, met uitsluitend de op-
dracht om te kijken, hoewel de moordende 
concurrentie in de transportwereld en hon-
gerlonen van zeshonderd euro in de maand 
nog wel even worden aangekaart. 

In vergelijking daarmee is het belette-
ringsbedrijf dat plaatsnaamborden maakt – 
van de werkbank rolt een nieuwe van Hen-
drik-Ido-Ambacht – de onschuld zelve: 
richtingaanwijzers zijn broodnodig op de 
snelweg, die geen andere functie heeft dan 
vervoeren; utiliteitsdenken ten top. De snel-
weg, waar een ander tijdsbesef heerst, is niet 
iets om bij stil te staan, en verdient juist 
daarom wel eens aandacht. Theo Baart 
maakte in 1996 al eens een fotoboek over 
snelwegen en Martin Parr fotografeerde al 
felbegeerde ‘laatste parkeerplekken’. Van 
Lieshout voegt misschien geen heel nieuwe 
inzichten toe over het asfalt maar is er wel 
oprecht mee begaan, zelfs met de geluids-
wallen vol roet.

MARISKA GRAVELAND

SNELWEG NL   NEDERLAND, 2019 |  REGIE BEN VAN 

LIESHOUT |  91 MINUTEN |  DISTRIBUTIE CINEMA 

DELICATESSEN |  TE ZIEN VANAF 10 OKTOBER, OOK VIA 

picl.nl   SNELWEG NL

F Ø R  F R O S T E N

Woeste 
laagten van 
het barre land
Striemende wind slaat over het onwillige 
land in het Denemarken van 1850, waar een 
oude boer zijn gezin in leven probeert te 
houden. Intens, fysiek drama met mooie 
beelden.

Før frosten is een intens en fysiek gefilmd 
drama over een trotse zelfstandige boer die 
een barre strijd voert tegen winters en groot-
grondbezitters. Een weduwnaar in een guur 
stuk donker Denemarken die thuis vier lijven 
in leven moet houden maar net genoeg heeft 
om ’s avonds een bord pap op tafel te zetten. 
Het zijn niet eens bijbelse plagen die de ze-

ventigjarige Jens te verduren heeft. Dit is hoe 
het was. Geen Wuthering Heights maar 
Wuthering Lows. De groeven in het ver-
weerde gezicht van acteur Jesper Christen-
sen zijn als de groeven in het barre land. 

Het begint met een koe die verkocht moet 
worden omdat er niet genoeg voer is. Met 
nog maar twee koeien moet Jens in de kerk 

een paar banken naar achteren plaatsnemen, 
in de rij voor de dagloners en de zuiplappen, 
klaagt hij. Het kastesysteem is overal aanwe-
zig in negentiende-eeuws Denemarken. Een 
huwelijksaanzoek van de tweede zoon van 
een boer uit de buurt aan zijn dochter wijst 
hij af, want als tweede zoon neemt de jongen 
geen bruidsschat mee. Een regenbui op een 

verkeerd moment dreigt de hele wintervoor-
raad hooi te verpesten. Een aanbod van twee 
rijke Zweden om een deel van zijn land te ko-
pen, wijst hij af maar tegen een hoger bod 
kan hij onmogelijk nee zeggen. Wat drasti-
sche gevolgen heeft voor het gezin. 

In de winterse duisternis blijft de camera 
dicht bij Jens. Hij bewerkt het land, hij haalt 
een kalf ter wereld dat niet geboren wil wor-
den, hij probeert zich te beheersen, hij is 
voor altijd in gevecht met de elementen. De 
film laat het zien als een titanenstrijd van 
een kleine man, zonder te zwelgen in de el-
lende. De intense camerastijl zorgt ervoor 
dat je de beproevingen ervaart en er niet van 
een afstandje naar kijkt alsof het een soort 
keuterboerenporno is. Dit is de klei waaruit 
Denemarken is opgetrokken. Voor de vorst 
kwam.

RONALD ROVERS

FØR FROSTEN   DENEMARKEN, 2018 |  REGIE 

MICHAEL NOER |  104 MINUTEN |  MET JESPER 

CHRISTENSEN, CLARA ROSAGER, MAGNUS KREPPER | 

DISTRIBUTIE PARADISO |  TE ZIEN VANAF 17 OKTOBER  
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A  F O O L’ S  PA R A D I S E

Achter de witte sprookjeswereld
Zwart en wit leefden gescheiden in het 
Zuid-Afrika van Saskia Vredevelds jeugd. In 
haar documentaire A Fool’s Paradise keert 
ze terug naar het land om de balans op te 
maken: is er iets veranderd?

Een witte sprookjeswereld. Zo ogen de home 
video’s uit haar jeugd voor documentaire-
maker Saskia Vredeveld. Al het materiaal dat 
haar vader eind jaren zeventig draaide in 
Zuid-Afrika toont alleen maar witte mensen. 
Op het strand, in de parken, bij hun thuis in 
de achtertuin. Nu de documentairemaker er 
op latere leeftijd op terugkijkt doet ze dat 
met een dubbel gevoel. De townships, Man-
dela, de apartheid – dat alles leerde ze pas 
kennen toen haar gezin in de jaren tachtig 
weer terug naar Nederland verhuisde. Moet 
ze zich daar schuldig over voelen?

Die ontboezeming vormt het beginpunt 
voor A Fool’s Paradise, een essayfilm annex 
reisdocumentaire waarin de filmmaker te-

rugkeert naar haar geboorteland. Ditmaal op 
zoek naar de mensen die ze destijds door het 
apartheidsregime gemist heeft. Ze bezoekt 
townships, zwarte studenten die kritisch zijn 
op de huidige regering en het koloniale ver-
leden, maar ook afgelegen dorpjes vol ar-
moede – juist ook onder witte Afrikaners – 
en grote landerijen waar de eigenaren zich 
wapenen tegen het geweld uit de buurt. 
Overal heerst onvrede en angst, iets dat ze 
zich niet herinnert uit haar jeugd. 

A Fool’s Paradise kijkt zodoende als een 
trip in de overblijfselen van het apartheids-
regime. Gemaakt door iemand wier blik des-
tijds door die witte sprookjesbril gekleurd 
werd, maar zich daar tegenwoordig aan pro-
beert te onttrekken. Die worsteling is soms 
spannend om te zien: wanneer Vredeveld 
door de groep studenten retorisch om de 
oren geslagen wordt, keert haar open hou-
ding zich meteen naar binnen; wanneer ze 
haar oude huis bezoekt herinnert ze zich een 

zwarte penvriendin die ze door haar schuld 
uit het oog verloor.

Maakte het racistische systeem van mij een 
racist, vraagt Vredeveld zich gedurende de reis 
geregeld af. Toch maakt het stellen van die 
vraag de film nog geen geslaagde intro- 
spectie van haar vermeende medeplichtigheid 
in een verkeerd regime. Dat ligt aan de ene kant 
aan de gekozen vorm: door er een roadmovie 
van te maken, krijgen we weinig kans om bij si-
tuaties stil te staan. Pijnlijker is dat Vredeveld 
soms juist in de valkuil stapt die ze wil 
aankaarten. Wanneer een witte vrouw een 
vernederende uiteenzetting over het privéle-
ven haar zwarte huishoudster begint, draait de 
camera rond om de stug doorwerkende vrouw. 
Op de weg terug beseft Vredeveld zich ineens 
dat ze die huishoudster ook iets had moeten 
vragen. Juist het antwoord op de vraag waarom 
ze dat niet gedaan heeft, blijft de film ons 
schuldig. 

GUUS SCHULTING 

A FOOL’S PARADISE   NEDERLAND/ZUID-AFRIKA, 

2019 |  REGIE SASKIA VREDEVELD |  78 MINUTEN | 

DISTRIBUTIE AMSTELFILM |  TE ZIEN VANAF 17 

OKTOBER, OOK VIA picl.nl   

A FOOL’S PARADISE
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WHITESTAR
Jamel Aattache | ‘Mediapersoonlijkheid’ Britt 
Dekker (dixit Wikipedia) maakt haar acteerde-
buut in deze paardenfilm, samen met de schim-
mel George, het peperdure dressuurpaard dat ze 
eerder dit jaar van John de Mol kreeg als beta-
ling voor haar overstap naar zijn bedrijf Talpa. 
Dekker speelt de volwassen versie van hoofd-
persoon Megan, die als jong meisje een bijzon-
dere band opbouwt met het voor anderen 
onhandelbare paard Whitestar. 
TE ZIEN VANAF 9 OKTOBER   

GEMINI MAN
Ang Lee | Het scenario voor deze filosofische 
actiefilm deed al sinds 1997 de ronde in Holly-
wood, maar jarenlang was de techniek nog niet 
klaar voor de speciale effecten die nodig zijn 

voor het centrale gegeven: een oudere huur-
moordenaar wordt achterna gezeten door een 
jongere kloon van zichzelf. Will Smith speelt 
zowel de oudere versie als de jonge kloon, die in 
de trailers ongemakkelijk veel lijkt op Smith in 
zijn Fresh Prince of Bel Air-jaren. 
TE ZIEN VANAF 10 OKTOBER   

GRIMM RE-EDIT
Alex van Warmerdam | Terwijl hij ook werkt aan 
zijn tiende speelfilm, keerde Alex van Warmer-
dam terug naar zijn vijfde – de enige film waar-
over hij niet honderd procent tevreden was. 
Deze nieuwe montage moet de film, die aan de 
haal gaat met klassieke sprookjesfiguren, nu 
maken wat hij in 2005 eigenlijk al had moeten 
zijn. Lees de recensie op filmkrant.nl. 
TE ZIEN VANAF 10 OKTOBER, OOK VIA  picl.nl   

PUCK & HANS – MADE IN HOLLAND
Peter Wingender | Met een overzichtstentoon-
stelling in het Amsterdam Museum in 2017 als 
rode draad, vertelt deze documentaire over het 
leven en werk van de roemruchte modepioniers 

Puck Kroon en Hans Kemmink, die tussen 1968 
tot 1998 meedraaiden in de hoogste regionen 
van de modewereld. 
TE ZIEN VANAF 10 OKTOBER   

BINTI
Frederike Migom | Zonder papieren besta je 
niet, drukt de vader van de twaalfjarige Binti 
haar op het hart in deze Vlaamse familiefilm, de 
openaar van CInekid (zie pagina 26). Nonsens, 
denkt de YouTube-ster in spe: “Ik vlog, dus ik 
besta.” Maar dan wordt haar vader, die illegaal 
in het land is, opgepakt. Zouden zij en haar 
vriendje Elias een oplossing kunnen vinden? 
TE ZIEN VANAF 16 OKTOBER   

MALEFICENT 2
Joachim Rønning | De eerste Malificent was in 

K A P S A L O N  R O M Y

‘Hee, waar is de thee?’
Deze bitterzoete familiefilm over een tien-
jarig meisje dat haar dementerende oma 
beter leert kennen is een schoolvoorbeeld 
van Hollandse reaal-romantiek. Maar is die 
inmiddels niet achterhaald?

Geen berg zo hoog, geen dal zo diep of je 
komt er gesterkt overheen. De Koreaans- 
Duitse filosoof Byung-chul Han noemt dit 
‘het geweld van de positiviteit’: positief om-
gaan met alles wat niet leuk is. Die basishou-
ding lijkt in belangrijke mate de toon te heb-
ben bepaald van het in oudroze gedrenkte 
Kapsalon Romy, waarin de tienjarige Romy 
(Vita Heijmen) om moet gaan met de de-
mentie van haar oma Stine (Beppie Melis-
sen). En dus heeft Alzheimer hier ook leuke 
kanten: oma geeft opeens veel geld uit, 
checkt met kleindochter in bij een chique 
hotel en ze gaan samen met gekke zonnebril-
len over straat. 

In het vakkundige, redelijk genuanceerde 
scenario – geschreven door Tamara Bos, die 
eerder met regisseur Mischa Kamp samen-

werkte aan Het paard van Sinterklaas – staan 
drie generaties flinke vrouwen centraal. 
Romy die na school opvang nodig heeft om-
dat haar net gescheiden moeder (Noortje 
Herlaar) in een truckerscafé werkt, en de 
straffe, zelfstandige oma Stine die een 
kapsalon runt. Oma en Romy zitten aanvan-
kelijk met elkaar opgescheept, maar als oma 
Stine vergeetachtig wordt, is ze op Romy’s 
hulp aangewezen. Ze ontdooit en de twee 
bouwen een band op. Dat is een slimme op-
zet. Niet alleen zet het de groeiende zelf-
standigheid van het meisje tegenover de af-
nemende zelfstandigheid van oma, het biedt 
ook optimistische mogelijkheden bij het pa-
troon waarin Alzheimer zich doorgaans vol-
trekt: je lieve oma wordt snibbig en in zich-
zelf gekeerd en de band die er ooit was 
verdwijnt.

De regie is zelfverzekerd en gedoseerd. 
Shots hebben soms verrassende composities 
en perspectieven, wat al best bijzonder is 
voor een hoofdzakelijk dialoog- en plotge-
stuurde familiefilm. ‘Oma’ Beppie Melissen 

steelt de show met blikken die boekdelen 
spreken. In zinnetjes als “Hee, waar is de 
thee?” en “Wat heb ik ook weer?” laat 
scenariste Bos haar gevoel voor humor door-
schemeren. Er wordt rond het Alzheimer- 
vraagstuk van alles aangekaart zonder pas-
klare antwoorden. Pijnlijke momenten 
worden niet vermeden, hoewel de wijsneu-
zerige voice-over steeds opduikt om rimpels 
glad te strijken met voorgekookte wijsheden, 
opgediend met akoestische, feelgood singer- 
songwriter-gitaren.

Decennialang bepaalde dit de succesfor-
mule van de Nederlandse familiefilm: vanuit 
het perspectief van een kind stevige onder-
werpen aankaarten met een lichte toets. In 

die school is Kapsalon Romy een topstuk, 
maar de vraag dringt zich op of die reaal-ro-
mantiek, die al zo’n drie decennia meegaat, 
nog wel voldoet nu zich – denk aan Greta 
Thunberg – een generatie aandient die zich 
niet langer laat afschepen met ‘het komt wel 
goed’, als alles op het tegendeel wijst.  

KARIN WOLFS

KAPSALON ROMY   NEDERLAND/DUITSLAND, 2019 

|  REGIE MISCHA KAMP |  MET VITA HEIJMEN, BEPPIE 

MELISSEN, NOORTJE HERLAAR |  92 MINUTEN | 

DISTRIBUTIE CINEMIEN |  TE ZIEN VANAF 2 OKTOBER | 

LEES ONS INTERVIEW MET MISCHA KAMP OP 

filmkrant.nl   

BINTI

KAPSALON ROMY



A N  O C E A N  S T O R Y

Arme onderwaterwereld
Een belerende maar sympathieke Neder-
landse documentaire brengt de vervuiling 
van de oceaan in beeld, met een activis-
tisch slotakkoord.

An Ocean Story begint rampzalig. Het leven 
onder water gaat eraan. Koraal ontkleurt en 
sterft af; vissoorten verdwijnen; overal 
zwerft plastic, van flessen en slippers tot on-
zichtbare maar net zo schadelijke micro-
deeltjes. Allemaal de mens z’n schuld. Die 
bebouwt en bevist maar, spuit gif op z’n ak-
kers en ronkt per vliegtuig of cruiseschip 
naar tropische oorden om daar dan weer af-
val in het rond te smijten. De stranden van 
Riviera Maya in Zuidoost-Mexico lijken ha-
gelwit, maar dat is schijn: hotels en resorts 
huren vuilnisploegen in die de rotzooi voor 
dag en dauw aan het oog onttrekken. De oce-

aan spreekt andere taal.
In Riviera Maya werd vorig jaar de World 

Ocean Summit gehouden. Regisseur Sander 
van Weert – zelf een kustbewoner met zor-
gen over de toekomst, legt hij uit in een na-
drukkelijk Britse voice-over – reisde erheen 
in het gezelschap van twee ernstige, jonge 
‘eco-warriors’, Thomas van Thiel en Nanne 
van Hoytema, om verslag te doen en de zee 
ter plaatse te onderzoeken.

Van de deelnemers aan de World Ocean 
Summit springen vooral de vertegenwoordi-
gers van het bedrijfsleven in het oog. Choco-
laderepen-gigant Mars bijvoorbeeld blijkt 
het grootste deel van zijn winst tegenwoordig 
uit huisdierenvoer te halen. Voor al die blikjes 
Whiskas en Sheba is vis nodig. Beschadigd 
koraal betekent minder of geen vis: een 
rechtstreekse bedreiging voor de inkomsten. 

En dus houdt Mars zich sinds 2011 bezig met 
koraalrestauratie, waarbij rekken met stekjes 
door duikers aan de zeebodem worden beves-
tigd, in de hoop dat de komende decennia 
groei en herstel zullen brengen.

Het kán dus, maar het vergt geld en toe-
wijding en een gevoel van urgentie dat bij de 
meeste regeringsleiders nog ver te zoeken is. 
Van Weert c.s. hebben meer vertrouwen in 
lokale initiatieven als het recyclebedrijfje 
aan huis van een jong Mexicaans stel, of de 
‘koraalkraamkamers’ van een hoteleigenares 
met gewetensbezwaren. Tussendoor wordt 
er met twee camera’s gedoken – prachtige 
beelden natuurlijk, maar in deze context 
stemmen ze droevig.

Om verlamming te voorkomen sluit Van 
Weert zijn film af met een speels vormgege-
ven lijstje met gedragstips. Word ook 
eco-warrior! Met z’n geringe lengte van ze-
ventig minuten is An Ocean Story vooral een 
pamflet, geschikter voor kantoor en klaslo-
kaal dan voor de bioscoop.

SANDRA HEERMA VAN VOSS

AN OCEAN STORY   NEDERLAND, 2019 |  REGIE 

SANDER VAN WEERT |  MET THOMAS VAN THIEL, NANNE 

VAN HOYTEMA |  70 MINUTEN |  DISTRIBUTIE IN THE AIR | 

TE ZIEN VANAF 3 OKTOBER   
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2014 de aftrap van Disney’s almaar groeiende 
reeks live action remakes van hun eigen anima-

tieklassiekers, die afgelopen zomer met The 
Lion King zijn meest lucratieve en minst crea-
tieve uiting kreeg. In dit vervolg wordt het 
geduld van boze stiefmoeder Malificent getart 
wanneer haar stiefdochter Aurora wil trouwen 
met haar Prins Phillip. 
TE ZIEN VANAF 16 OKTOBER   

WAAR IS HET GROTE BOEK VAN SINTER-
KLAAS?
Armando de Boer | Als tv-programma is De club 
van Sinterklaas inmiddels aan zijn twintigste 
verjaardag toe. Dat wordt gevierd met deze 
achtste bioscoopfilm in de reeks, met Carlo 
Boszhard als kwaadaardige speelgoedfabrikant 
die er niet alleen vandoor gaat met het boek van 
de Sint, maar ook dat van de Kerstman inpikt. 
Om hun beider feesten te redden, moeten de 

rivalen de handen ineen slaan. 
TE ZIEN VANAF 16 OKTOBER   

AN UNEXPECTED LOVE
Juan Vera | Wanneer hun zoon op zichzelf gaat 
wonen, blijkt het huwelijk van vijftigers Marcos 
en Ana misschien toch niet zo stabiel als het al 
25 jaar leek. Maar na hun scheiding blijkt het 
leven als single óók niet alles in deze Argen-
tijnse romkom, die drijft op de chemie tussen 
hoofdrolspelers Ricardo Darín en Mercedes 
Morán. 
TE ZIEN VANAF 17 OKTOBER, OOK via picl.nl   

HAUNT
Scott Beck & Bryan Woods | Killer clowns 
komen nooit alleen, dus met de hype rond de 
remake van It en de heisa rond Joker was het 

wachten op een volgende moorddadige lol-
broek. De schrijvers van A Quiet Place doken in 
het gat en nestelden zich in de regiestoel voor 
deze op het oog minder ‘volwassen’ horrorfilm, 
over een groep tieners die vast komen te zitten 
in een luguber spookhuis. 
TE ZIEN VANAF 17 OKTOBER   

WAT IS DAN LIEFDE
Aniëlle Webster | Deze Nederromkom-variant 
op Intolerable Cruelty (Joel en Ethan Coen, 
2003) draait om twee echtscheidingsadvoca-
ten die, hoewel ze lijnrecht tegenover elkaar 
staan in hun aanpak, zich toch steeds meer tot 
elkaar aangetrokken voelen. 
TE ZIEN VANAF 17 OKTOBER   

JOOST BROEREN-HUITENGA

T H E  G O L D F I N C H

Geketend aan 
het boek
De woordspelingen waren niet van de lucht 
na de première in Toronto: de prestigieuze 
Donna Tartt-verfilming The Goldfinch is zo 
plat als het schilderij dat erin figureert. 
Maar dat is een misvatting over het be-
roemde schilderij van Carel Fabritius.

Er is een reden waarom The Secret History 
(1992) van Donna Tartt nooit is verfilmd, en 
die reden begrijp je na het zien van  de film 
die er nu van The Goldfinch is gemaakt. Haar 
derde boek uit 2013 (een veelschrijfster is ze 
niet) ging afgelopen maand in een bewerking 
van regisseur John Crowley (Brooklyn) en 
scenarist Peter Straughan (Tinker Tailor Sol-
dier Spy) in première op het filmfestival van 
Toronto. De film is het bewijs dat er geen on-
verfilmbare boeken bestaan, maar dat je niet 
zonder makers met visie kunt. 

Films die alleen maar een verhaal vertel-
len zijn meestal al behoorlijk inwisselbaar en 
saai, maar als er dan vervolgens nog eens een 
visie op dat verhaal ontbreekt, dan krijg je, 
nou ja, een plaatjesboek. Of wat formeler ge-
zegd: een film die alleen maar zichzelf af-
beeldt. Dat kan prachtig gebeuren zoals in 
The Goldfinch (hulde voor het camerawerk 

van Roger Deakins die textuur aanbrengt 
waar hij kan). Maar dat is gewoon niet ge-
noeg, zeker niet bij bronmateriaal dat gaat 
over vragen rondom kunst en werkelijkheid, 
en de authenticiteit van kunst en het leven. 
De film is zo plat als het schilderij dat erin fi-
gureert, schreven de eerste recensies, maar 
dat is een misvatting over het beroemde 
schilderij van Carel Fabritius.

The Goldfinch ontleent zijn naam aan het 
gelijknamige zeventiende-eeuwse schilderij 
Het puttertje waarop een distelvink is afge-
beeld die met een kettinkje om zijn pootje 
aan een voederbakje vastzit. Het is een van 
de beroemdste schilderijen van de jong ge-
storven leerling van Rembrandt, niet alleen 

omdat Tartt erover schreef, maar omdat er 
van meet af aan iets magisch uitging van dat 
trefzekere nederige beeld van een gevangen 
vogeltje. In Tartts bijna duizend pagina’s tel-
lende roman is het schilderij een leidmotief 
en McGuffin ineen. Maar het is ook het 
hoofdthema: hoe kan iets wat ogenschijnlijk 
realistisch is ook abstract zijn? Het is een 
boek over kijken. Hoofdpersoon Theo Dec-
ker ziet het schilderij voor het eerst als puber 
op de tentoonstelling ‘Noordelijke meester-
werken uit de Gouden Eeuw’ in het New 
Yorkse Metropolitan Museum of Art vlak 
voor zijn moeder omkomt bij een aanslag. 
We volgen Decker van Las Vegas naar Am-
sterdam, door koortsachtige drugsdromen 

en in de ban van surrogaatmoeders en vam-
pierachtige kunsthandelaren. Maar uitein-
delijk draait alles om de vraag hoe groot de 
troost van de kunst is, en wat een authen-
tieke ervaring.

Die veelheid aan gebeurtenissen gekop-
peld aan een meer existentiële vraag leent 
zich goed voor literaire bespiegelingen, of 
voor een vertaling in filmtaal. Dan kun je 
heen en weer bewegen tussen concreet en 
abstract, tussen kijken en zien, tussen detail 
en groter geheel. The Goldfinch ontsnapt 
echter niet aan de ketenen die het zichzelf 
heeft opgelegd: zoveel mogelijk plotelemen-
ten vertellen in een door elkaar gehusseld 
avonturenverhaal waarin het schilderijtje 
bijzaak wordt. Het is aan de toeschouwer om 
al kijkend de ideeën van Tartts roman te re-
construeren, en met een beetje verbeel-
dingskracht lukt dat best. Maar de hoofd-
vraag blijft waarom Crowley van een 
complexe roman een halffabricaat heeft ge-
maakt, in plaats van alle filmische middelen 
die hij tot zijn beschikking had in te zetten 
om de wereld van het boek tot leven te bren-
gen en boven zichzelf uit te laten stijgen. 
Waar Donna Tartt de goudvink in haar be-
paald niet toegankelijke boek laat vliegen, 
slaagt John Crowley er niet in hem uit de plot 
te bevrijden.

DANA LINSSEN

THE GOLDFINCH   VERENIGDE STATEN, 2019 | 

REGIE JOHN CROWLEY |  MET OAKES FEGLEY, ANSEL 

ELGORT, NICOLE KIDMAN, LUKE WILSON |  149 MINUTEN 

|  DISTRIBUTIE WARNER |  TE ZIEN VANAF 10 OKTOBER   

THE GOLDFINCH

AN OCEAN STORY

HAUNT



I T Z H A K

Aanstekelijke anekdotes
Itzhak Perlman wordt gezien als een van de 
grootste violisten van de wereld, maar do-
cumentairemaker Alison Chernick is meer 
geïnteresseerd in de persoonlijkheid van de 
vioolvirtuoos.

Vijfenzeventig en still going strong. Dat is 
het beeld van Itzhak Perlman dat opdoemt 
uit de documentaire Itzhak, waarvoor Alison 
Chernick de violist een paar jaar volgde. Niet 
zozeer op de bühne, waar Perlman speelt 
met de meest prestigieuze orkesten en ook 
optredens met popmuzikanten als Billy Joel 
niet schuwt. Chernick stapt in zijn dagelijks 
leven: een tripje naar zijn favoriete honkbal-
team de Mets of wat rondhangen met zijn 
vrouw Toby in de keuken van hun apparte-
ment in Manhattan. Perlman doet alles 
schijnbaar met een ongedwongen plezier, 
dat erg aanstekelijk is.

Mede daardoor is Itzhak een speels en op-
gewekt portret geworden. En dat terwijl Perl-
man wel de nodige hordes heeft moeten over-
winnen in zijn leven. Hij werd in 1945 in Israël 
geboren als zoon van twee arme Poolse immi-
granten. Om het vioolspel van zijn zoon te 
bekostigen deed Itzhaks vader allerlei baan-
tjes, ook met het oog op de toekomst, want 
het talent van zijn zoon bood kans op een uit-
weg. Toch werd dat talent in Israël niet me-
teen herkend. Als gevolg van polio liep Itzhak 
sinds zijn vierde met beugels en krukken, wat 
een muziekcarrière volgens zijn leraren daar 
onmogelijk zou maken. Na jaren van zelfstu-
die verhuisde het gezin uiteindelijk naar New 
York, waar conservatorium Julliard wachtte. 
Daar zette Perlman door.

In een mooi vertelde anekdote herinnert 
hij zich die eerste Israëlische jaren: “Ze zagen 
alleen de beperking, maar dat telt natuurlijk 
niet op het podium. Daar is alleen maar 
spel.” Jammer genoeg geldt het ook voor zijn 
doorbraakoptreden als dertienjarige bij de 
The Ed Sullivan Show in 1958 – waar men 
meer geïnteresseerd was in het human-inte-
restverhaal dan in zijn spel, vermoedt zijn 
vrouw. “En dat terwijl iedereen die je hoorde 
spelen meteen verliefd op je werd.” Toby 
Perlman (ook violist, maar naar eigen zeggen 
“in een andere klasse”) hoorde Itzhak een 
stuk van Strauss spelen en vroeg hem daarna 
ten huwelijk. Het stel is nog altijd gelukkig 
getrouwd.

Zo laveert de film op een ongedwongen 
manier tussen anekdotes, concertregistra-
ties en af en toe wat archiefmateriaal. En al 
vraag je je soms af waar het allemaal toe 
dient, probeer maar eens niet te vallen voor 
een scène als deze: Itzhak Perlman met twee 
statige muziekvrienden na een oefensessie 
aan de keukentafel. Er is Chinees gehaald. 
“Alles is lekker”, verzekert de gastheer en 
met wat tegenzin beginnen zijn tafelgenoten 
te eten. Wanneer ze klaar zijn friemelt Perl-
man nog wat met een gelukskoekje. “U moet 
uw plannen bijstellen?! Ai, dat wordt dan 
toch geen Tsjaikovski morgen jongens.” Bul-
derlach.

GUUS SCHULTING 

ITZHAK   ISRAËL/VERENIGDE STATEN, 2017 |  REGIE 

ALISON CHERNICK |  MET ITZHAK PERLMAN, TOBY 

PERLMAN |  82 MINUTEN |  DISTRIBUTIE PINK MOON |  TE 

ZIEN VANAF 10 OKTOBER   

F I S H E R M A N ’ S  F R I E N D S

Echte kerels zingen en zuipen
Een yuppie ontdekt een traditioneel 
vissers koor en bezorgt ze hun grote door-
braak in deze losjes op ware gebeurtenis-
sen gebaseerde feelgood-film.

Het is echt gebeurd – zo’n beetje. De Fisher-
man’s Friends, een amateurkoor van zee-
mannen uit Port Isaac, Cornwall, werden in 
2010 bij toeval ontdekt door een deejay. Een 
platendeal, tv- en live-optredens en natio-
nale roem volgden. De Friends zingen nog al-
tijd hun sea shanties – aanstekelijke traditi-
onele vissersliederen van het type ‘allemaal 
inhaken’, zoals het ook hier bekende ‘What 
Shall We Do with a Drunken Sailor?’ – ‘Put 
him in a bunk with the captain’s daughter’, 
luidt een van de coupletten; de teksten zijn 
van voor #MeToo, zullen we maar zeggen.

In deze losjes op de werkelijkheid geba-
seerde film nemen alleen jonge, gestresste 
stadsmensen aanstoot aan dat seksisme. Die 
wonen in Londen en leven voor hun baan, ze 
zijn hip en multiculti maar asociaal, ze ken-
nen geen gemeenschapszin. Muziekprodu-
cent Danny (Daniel Mays) is de intermediair 
die dit soort verhalen altijd nodig hebben om 
op gang te komen. Hij woont alleen in een 
ijselijk lege luxeflat en vindt monogamie 
“iets voor pinguïns”, totdat hij op een vrijge-
zellenweekend in Port Isaac wordt gedropt. 
Daar hoort hij de Fisherman’s Friends zingen 
en raakt hij gecharmeerd van alleenstaande 
moeder Alwyn (Tuppence Middleton). Te 

gast in haar bed & breakfast krijgt Danny bij 
wijze van wekker een glas water in z’n ge-
zicht, en prompt is hij verliefd.

Groot obstakel vormt nog wel Alwyn’s va-
der Jim, die met zulke bezitterige ogen naar 
zijn dochter loert dat je er ongemakkelijk van 
wordt. Uiteindelijk blijkt Jim slechts overbe-
zorgd vanwege eerdere romantische kwets-
uren, maar acteur James Purefoy schmiert 
hem onbedoeld naar duistere hoogten. Zo 
wringt er wel meer in Fisherman’s Friends. 
Port Isaac komt met z’n gierende wind, steile 
rotstrappen en macho pubcultuur niet erg 
paradijselijk over. Mannen zijn er helden die 
de buit binnenhalen, vrouwen vouwen de 
was en tappen het bier. Vreemden worden 
gewantrouwd. Een goeie grap is met z’n allen 
toekijken hoe iemands auto door opkomende 
vloed in zee verdwijnt. 

De film wordt gered door hoofdrolspeler 
Daniel Mays, van wiens ogenschijnlijk naïeve 
gezicht en volstrekt open speelstijl regisseur 
Mike Leigh eerder goed gebruik wist te ma-
ken. Danny is een geloofwaardige lieverd. Te 
lief voor Port Isaac, eigenlijk.

SANDRA HEERMA VAN VOSS

FISHERMAN’S  FRIENDS   VERENIGD 

KONINKRIJK, 2019 |  REGIE CHRIS FOGGIN |  112 MINUTEN 

|  MET DANIEL MAYS, TUPPENCE MIDDLETON, JAMES 

PUREFOY |  DISTRIBUTIE SPLENDID FILM |  TE ZIEN 

VANAF 10 OKTOBER   
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Paul  Ruven & Marian Batavier
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LEES HET
VANDAAG!

Iedereen kan door 1 zinnetje schatrijk worden. Vandaag nog. Het enige dat je nodig 
hebt is een gouden film-idee. Dan staat Hollywood in de rij om dat ene zinnetje van je 
te kopen, vaak voor miljoenen dollars. 

Je hoeft er niets eens voor naar Hollywood, je kunt het gewoon vanuit je luie stoel 
doen. En het maakt ook niets uit of je nog nooit iets in de film gedaan hebt. Als dat 
zinnetje maar goud is. 

Een man verkocht het volgende zinnetje voor 600.000 dollar: “Een politieagent, die in 
1985 per ongeluk is ingevroren in ijs, ontdooit nu en denkt dat alles nog als in 1985 is.”

Dezelfde man las in de krant een artikel over een bloemen-man, die in het geheim 
discreet bloemen aflevert aan maitresses van overspelige filmsterren. Hij noemde het 
THE FLOWER GUY en verkocht het voor 2,5 miljoen dollar. 

Het lijkt simpel, en dat is het ook, als je weet uit welke elementen een gouden 
film-idee bestaat. Dan kun je het ook zelf verzinnen, en daarna heel eenvoudig verkoop-
baar maken. 

Hollywood-kenners Paul Ruven en Marian Batavier schreven na hun succesvolle 
boek HET GEHEIM VAN HOLLYWOOD deze unieke handleiding over hoe je je idee kunt 
testen en omwerken tot een gouden film-idee.

RIJK DOOR 1 ZIN: HET GOUDEN FILMIDEE staat vol met succes-voorbeelden, trucs, tips, 
en speciale adressen. Als extra een hoofdstuk over Nederlandse gouden film-ideëen. 

Paul Ruven & Marian Batavier het gouden
FILMIDEE
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ALKMAAR
4 Filmhuis Alkmaar
Pettemerstraat 3 | 072-520 
2022 | filmhuisalkmaar.nl
Cracking the Frame Duchamp 
di 22.10 | Movies That Matter 
The Feminister di 8.10 | Crime & 
Punishment di 15.10 | Muziek in 
film Pink Floyd: The Wall di 1.10 
| Nederlandse Filmnacht In-
stinct vr 27.9 

ALMELO
4 Filmhuis Almelo
Elisabethhof 4 | Informatie/
reserveren 0546-850 264 | 
filmhuisalmelo.nl | 
De dirigent wo 16.10 | Made-
moiselle de Joncquières vr 
11.10 | Queen of Hearts vr 25.10 
| Ray & Liz vr 4.10 | Take Me 
Somewhere Nice wo 2.10 | Tel 
Aviv on Fire vr 27.9 | Overijssels 
Film Festival Yesterday vr 
18.10 

ALMERE
4 Het nieuwe filmhuis/De 
nieuwe bibliotheek
Stadhuisplein 101 | 036-548 
6000 | denieuwebibliotheek.
nl /hetnieuwefilmhuis
Ask Dr. Ruth za 12.10, di 15.10, 
wo 16.10 | Downton Abbey vr 
18.10, za 19.10, di 22.10, wo 
23.10 
Fisherman’s Friends vr 25.10, 
za 26.10, di 29.10, wo 30.10 | 
Howl’s Moving Castle za 28.9 
| Lotte op zoek naar de dra-
ken ma 21.10, di 22.10 | Poké-
mon Detective Pikachu za 28.9 
| El Reino di 1.10, wo 2.10 | The 
Violin Player vr 4.10, za 5.10, di 
8.10, wo 9.10 | Wall-E za 5.10 
| Halloween Midsommar do 
31.10 | Wereldmeisjesdag Sold 
vr 11.10 

ALMERE HAVEN
4 Corrosia
Markt 43 | 036-521 5929 | 
corrosia.nl 

Le grand bain vr 27.9 | Gräns vr 
18.10 | Lazzaro felice vr 25.10 | 
Mary Queen of Scots vr 4.10 | 
Three Indentical Strangers vr 
11.10 | Mijn dinsdagmiddag De 
kleine prins (met workshop en 
voorlezen) di 22.10

ALPHEN A/D RIJN
4 Filmhuis Parkvilla
Cornelis Geellaan 2 (Park 
Rijnstroom) | 0172-493 737 | 
parkvilla.nl /filmhuis/ 
Au bout des doigts za 12.10, di 
15.10 | Ballon zo 6.10, di 8.10, do 
10.10, vr 11.10 | Blinded by the 
Light zo 20.10 | CatVideoFest vr 
4.10, za 5.10 | The Little Com-
rade zo 13.10, di 15.10, do 17.10 
| Queen of Hearts vr 27.9, zo 
29.9, di 1.10, do 3.10 | Qui m’ai-
me me suive! do 10.10, zo 13.10, 
wo 16.10, zo 20.10 | A Rainy Day 
In New York za 19.10 | Roger 
Waters: Us + Them wo 2.10, zo 
6.10 | Tel Aviv on Fire za 5.10, di 
8.10, wo 9.10 | Wallay zo 20.10 
| Yesterday do 26.9, za 28.9, 
zo 29.9, di 1.10, vr 4.10 | Yuli do 
26.9 | Zooks zo 20.10 | Cursus 
Filmgeschiedenis ma 30.9, ma 
7.10, ma 14.10

AMERSFOORT
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 
033-422 6555 | lievevrouw.nl 
Premières After the Wed-
ding do 3.10 | Fête de famille do 
24.10 | The Goldfinch do 10.10 
| Instinct do 3.10 | De Liefheb-
bers do 24.10 | Nuestro tiem-
po do 3.10 | Official Secrets do 
24.10 | De Patrick do 26.9 | Pi-

ranhas do 26.9 | Portrait de la 
jeune fille en feu do 17.10 | An 
Unexpected Love do 17.10 | Nog 
te zien Dolor y gloria | Downton 
Abbey | The Swallows of Kabul 
Cinesingle Portrait de la jeu-
ne fille en feu zo 6.10 | Docu-
mentaires Pavarotti vanaf 3.10 
| Snelweg NL vanaf 10.10 | Gay 
Film Taxi zum Klo ma 7.10 | In-
ternational Cycling Film Fes-
tival Diverse korte films met 
de fiets in de hoofdrol. zo 6.10 | 
Movies That Matter The Femi-
nister ma 14.10 | Nederlandse 
Filmnacht Instinct vr 27.9 | One 
Way Ticket to Mars (i.h.k.v. de 
tentoonstelling in KadE) Blade 
Runner (director’s cut) do 3.10 
| Interstellar do 17.10 | Royal 
Opera House Don Giovanni di 
8.10 | Tarkovski Andrej Roebljov 
| De jeugd van Ivan | Het offer | 
Solaris | De spiegel 

AMSTERDAM
4 Cinema De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 
| Info: 020-553 5151 | Reserve-
ren: 020-553 5100 | debalie.
nl /cinema
Mystify do 24.10 | Pavarot-
ti do 3.10 | Snelweg NL do 10.10 
| Your Mum and Dad do 3.10 | 
De Balie x ADE Beats zo 20.10 | 
DeBalie kijkt Pavarotti zo 6.10 
| Black Achievement Month 
Amazing Grace di 22.10 | Mama 
Africa 12.10 | Soundtrack for a 
Revolution zo 13.10 
4 Filmhuis Cavia
Van Hallstraat 52-1 | 020-681 
1419 | filmhuiscavia.nl 
Il Conformista do 26.9 | George 
wo 9.10 | Interior do 10.10 | The 
Teachers’ Protest vr 27.9
Provocative Cinema x Italy za 
28.9 | Screening Brazil Filmfes-
tival over Brazilië wo 2.10 t/m 
zo 6.10
4 Cinecenter
Lijnbaansgracht 236 | 020-
623 6615 (vanaf 15.45) | cine-
center.nl 
Premières After the Wedding 
do 3.10 | The Goldfinch do 10.10 
| Pavarotti do 3.10 | Cine Ex-
pat Piranhas do 26.9 | Speci-
al CatVideoFest vr 4.10, za 5.10 
| The Goldfinch (met inleiding) 
wo 16.10 | Voorpremières After 
the Wedding zo 29.9, wo 2.10 | 
Pavarotti ma 30.9, wo 2.10
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400 
| eyefilm.nl
Falling Leaves do 7.11 | Japón 
di 15.10, zo 20.10 | Long Day’s 
Journey Into Night wo 9.10 | 
Melancholia za 9.11| Nazarin 
ma 14.10, za 19.10 | One Day in 
the Life of Andrei Arsenevich 
vr 11.10, vr 18.10 | The Return vr 
1.11 | Tempo di viaggio zo 17.11 | 
Ugetsu monogatari ma 28.10, 
vr 15.11 | Andrej Tarkovski And-
rej Roebljov za 28.9, zo 6.10, zo 
13.10, vr 18.10 | Digital Tarkov-
ski di 5.11 | De jeugd van Ivan ma 
30.9, di 1.10, wo 9.10, di 15.10 

| Nostalghia zo 29.9 | Het of-
fer ma 30.9, di 8.10 t/m vr 11.10 | 
Solaris do 26.9, vr 4.10, vr 11.10, 
zo 13.10 | De spiegel ma 30.9, vr 
4.10, zo 6.10, za 12.10 | Stalker 
wo 2.10, za 12.10, ma 14.10 | De 
moordenaars + De stoomwals 
en de viool za 5.10 | Buddhist 
Film Festival Europe vr 27.9 
t/m zo 29.9 | Cinemini In een 
bootje van papier vanaf 29.9 | 
Eye on Art Transnatural di 1.10 
George di 8.10 | Film en muziek 
City Lights zo 6.10 | La coquille 
et le clergyman zo 20.10 | Stal-
ker za 5.10 | De keuze van Kool-
hoven Neo Noir Night do 26.9 
| Kinderactiviteiten Kapsalon 
Romy za 28.9 | Lotte op zoek 
naar de draken za 12.10 | Shaun 
het Schaap 2 wo 9.10 | Solan & 
Ludwig gaan naar de maan za 
12.10 | Restored & Unseen Le 
journal d’un curé de campag-
ne ma 7.10, vr 18.10 | Skammen 
ma 21.10, zo 27.10 | Tales of the 
Future Drive di 8.10 | Scarface 
do 17.10 | Voorpremière Portrait 
de la jeune fille en feu (Q&A) 
za 12.10
4 FC Hyena
Aambeeldstraat 24 | 020-363 
8502 | fchyena.nl
Premières Joker do 3.10 | Nina 
Wu do 10.10 | Shaun het Schaap 
2 wo 9.10 | Disney Animation 
Classics Lady en de Vagebond 
zo 13.10, wo 16.10 | Peter Pan zo 
29.9, wo 2.10 | A Female Direc-
tion RBG za 12.10 | Special Dok-
ter Zhivago (i.s.m. The House of 
Books) di 8.10 
4 Het Ketelhuis
Westergasfabriekterrein | 
Pazzanistraat 4 | 020-684 
0090 | ketelhuis.nl
Premières De belofte van Pisa 
do 10.10 | De Club van Lelij-
ke Kinderen wo 9.10 | A Fool’s 
Paradise do 17.10 | Everest: De 
Jonge Yeti wo 9.10 | Grimm do 
10.10 | Instinct do 3.10 | Kapsa-
lon Romy do 3.10 | Lotte op 
zoek naar de draken wo 9.10 | 
De Patrick do 26.9 | Piranhas 
do 26.9 | Shaun het Schaap 2 
wo 9.10 | Snelweg NL do 10.10 | 
The Swallows of Kabul do 26.9 
| Wat is dan liefde do 17.10| Nog 
te zien Celle que vous croyez | 
In fabric | Rojo | Hoe lees ik een 
film? Instinct wo 23.10 | Psy-
choanalyse & Film I Daniel Bla-
ke wo 16.10 | Het schimmen-
rijk Maandelijkse wandeling van 
Hans Beerekamp door de film-
geschiedenis ma 7.10
4 Kriterion
Roetersstraat 170 | 020-623 
1709 | kriterion.nl
Premières Grimm (re-edit) do 
10.10 | Instinct do 3.10 | Joker do 
3.10 | Nina Wu do 10.10 | Piran-
has do 26.9 | Portrait de la jeu-
ne fille en feu do 17.10 | Shaun 
het Schaap 2 wo 9.10 | Kriteri-
on Kiest Save and Protect (Ma-
dame Bovary) do 26.9 | Moder-
ne Klassiekers Let The Right 
One In ma 7.10 | Trouble Every 

Vroege speelfilm Titanic
Het vervelende van schepen 
is dat ze kunnen zinken. Het 
kostte 1522 passagiers en be-
manningsleden van de Tita-
nic in 1912 het leven. Nog in 
hetzelfde jaar werd met In 
Nacht und Eis de eerste speel-
film over de ramp gemaakt. 
De ruim een half uur durende 
curiositeit is 13 oktober een-
malig te zien in Wenneker Ci-
nema in Schiedam.

IJs moet je smelten als het 
warm is, zal de Roemeense 
regisseur Mime Misu in 1912 
hebben gedacht. Al een paar 
weken na de ramp met de Ti-
tanic schreef de twintiger, die 
in Berlijn naam had gemaakt 
als acteur, een script over het 
drama, dat hij zelf verfilmde. 
Bijzonder is dat de nadruk 
niet ligt op de sensationele 
ondergang van het schip, 
maar op de heldenmoed van 
de kapitein en een telegrafist. 

In Nacht und Eis, dat in 
Wenneker Cinema te zien is 
onder de Nederlandse titel De 
ramp van de Titanic, begint 
met het vertrek van de Tita-
nic uit Southampton. Vervol-

gens toont de film, waarin 
veel scènes sepia-gekleurd 
zijn, de zee blauw getint is en 
de machinekamer met zijn 
vuurketels fel rood opgloeit, 
het luxueuze leven van de 
beau monde aan boord, die 
zich benedendeks te goed 
doet aan champagne. Als het 
schip (een dobberend schaal-
model) ijsbergen ramt, blijft 
de telegrafist moedig op zijn 
post om de buitenwereld te 
proberen te bereiken. Curieus 
is het gedrag van de kapitein, 
die als hij overboord slaat en 
door een reddingssloep gered 

kan worden, terug zwemt 
naar het zinkende schip. “Mit 
ihn gehe ich unter”, laat een 
tussentitel hem zeggen. Her-
kennen we in zijn quasi-her-
oïsche optreden het suïcidale 
gedrag van een latere Duitse 
tiran? Michael Wedel, die het 
boek Kollision im Kino - 
Mime Misu und der Unter-
gang der Titanic (2012), 
schreef en In Nacht und Eis in 
Wenneker Cinema inleidt, 
kan er vast iets zinnigs over 
zeggen. De film wordt live be-
geleid door piano en viool en 
zang van het Koninklijk 
Schiedams Mannenkoor 
Orpheus. 

WENNEKERCINEMA.NL
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Agenda

Dolor y gloria is 
boven alles een 
toonbeeld van 
mooi oud worden. 
Banderas, win
naar van de trofee 
voor beste acteur 
in Cannes, is op 
het mooist van 
zijn kunnen als 
fragiele, dolende 
ziel in een prachti
ge Almodóvar.
Omar Larabi in de Filmkrant

IN NACHT UND EIS

Programmagegevens voor de Filmkrant van november moeten 
vóór vrijdag 11 oktober (schriftelijk of per email agenda@film
krant.nl) bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet 
verantwoordelijk voor onjuiste vermeldingen of wijzigingen. 
Aanvangstijden en nadere informatie vindt u op de websites 
van de betreffende theaters. De volgende Filmkrant verschijnt 
op donderdag 24 oktober en loopt t/m woensdag 20 november.



Day ma 21.10 | Vampyr ma 30.9 
| Sparkly Teen Special Twilight 
do 10.10 | Special 16 feMMe zo 
29.9 | Vampier Docu Woensdag 
What We Do in the Shadows 
wo 23.10
4 Lab111
Arie Biemondstraat 111 | 020-
616 9994 | info@lab111.nl | 
lab111.nl
Almodóvar Dolor y gloria do 
26.10, za 5.10 | Hable con ella za 
28.9, zo 6.10 | Julieta wo 2.10, 
za 5.10 | Todo sobre mi mad-
re zo 29.9, di 1.10, za 5.10 | Vol-
ver zo 29.10, vr 4.10 | Amster-
dam Dance Event 24 Hour Par-
ty People do 17.10, zo 20.10 | 
Beats, Rhymes & Life vr 18.10, 
za 19.10, zo 20.10 | Interstel-
la 5555 do 17.10, za 19.10 | Mid-
night Frontier wo 16.10 | Wild 
Combination za 19.10, zo 20.10 
| Italian Cineclub Copperman 
vr 27.9 | Lab Classics Eternal 
Sunshine of the Spotless Mind 
za 28.9 | The Matrix zo 29.9 | 
Ltd111 Prints Series The Love 
Witch do 3.10, za 12.10 | Se-
cond Chance Sundays Duke of 
Burgundy zo 29.9 | Elle zo 29.9 
| Tarkovski Andrei Roebljev vr 
27.9, do 3.10 | De jeugd van Ivan 
zo 29.9, wo 9.10 | Het offer wo 
2.10, zo 6.10 | Solaris ma 30.9, 
ma 7.10 | De spiegel do 26.9, vr 
4.10 | Stalker za 28.9, di 8.10
4 The Movies
Haarlemmerdijk 161 | 020-
638 6016 | themovies.nl
After the Wedding do 3.10 | The 
Goldfinch do 10.10 | Joker do 
3.10 | Pavarotti do 3.10 | Por-
trait de la jeune fille en feu do 
17.10 | Arts in Cinema Van Gogh 
& Japan zo 29.9, di 1.10, wo 2.10 
| Concertregistratie Roger Wa-
ters: Us + Them wo 2.10, zo 6.10 
| Royal Opera House Don Gio-
vanni di 8.10 |
4 Oxville Cinema
Meer en Vaart 300 | www.
oxville.nl
Bohemian Rhapsody do 3.10 | 
The Favourite zo 13.10

4 Rialto
Ceintuurbaan 338 | 020-676 
8700 | rialtofilm.nl
Nina Wu do 10.10 | Cracking the 
Frame Barbara Rubin wo 16.10 | 
Kinderfilms Kapsalon Romy wo 
2.10 | Het molletje in de herfst 
za 19.10 | Shaun het Schaap 2 
wo 9.10 | Queer Pioneers Por-
trait de la jeune fille en feu di 
8.10 | Tarkovski Het offer za 
5.10 | Solaris za 28.9 | Stalker 
ma 30.9 
4 Studio/K
Timorplein 62 | 020-692 0422 
| studio-k.nu 
Everest: de jonge yeti do 10.10 
| The Goldfinch do 10.10 | Jo-
ker do 3.10 | De Patrick do 26.9 
| Pavarotti do 3.10 | Amster-
dam Dance Event Metropolis 
wo 16.10 | Parool Film Fest 10.10 
t/m 13.10 | Specials CatVideo-
Fest wo 2.10 | The Killing 28.9 | 

Out of Sight 28.9
4 Filmtheater De Uitkijk
Prinsengracht 452 | 020-223 
2416 | uitkijk.nl
Klassieker L’année dernière à 
Marienbad zo 29.9 | Specials Yi 
Yi di 1.10
4 ZuidAfrikahuis
Keizersgracht 141-C | 020-
624 9318 | Reserveren: evene-
menten@zuidafrikahuis.nl | 
zuidafrikahuis.nl
Het Zuid-Afrikahuis heeft voor 
deze periode geen film inge-
pland.

APELDOORN
4 Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055-521 
6346 | gigant.nl
Ballon Elke maandag in okto-
ber | Før frosten do 17.10 t/m wo 
23.10 | De belofte van Pisa do 
10.10 t/m wo 23.10 | The Big-
gest Little Farm Elke maandag 
in september | Diego Maradona 
wo 23.10 | Dolor y Gloria do 26.9 
t/m wo 9.10 | Downton Abbey 
wo 26.9 t/m wo 23.10 | Fisher-
man’s Friends do 3.10 t/m wo 
23.10 | The Goldfinch do 10.10 
t/m wo 23.10 | Instinct do 3.10 
t/m wo 23.10 | Itzhak do 10.10 
t/m ma 21.10 | Kapsalon Romy 
zo 6.10 t/m wo 23.10 |The Last 
Male on Earth do 26.9 t/m wo 
9.10 | Manta Ray do 26.9 t/m 
wo 2.10 | Miles Davis za 28.9 | 
Your Mum & Dad do 3.10 t/m wo 
16.10 | Nuestro tiempo di 1.10 
t/m di 15.10 | Nureyev zo 13.10 | 
Once upon a Time in Hollywood 
do 26.9 t/m di 1.10 | De Patrick 
do 26.9 t/m za 12.10 | Pavarot-
ti di 1.10 t/m wo 23.10 | Piran-
has do 26.9 t/m wo 9.10 | Por-
trait de la jeune fille en feu do 
17.10 t/m wo 23.10 | La ragaz-
za nella nebbia do 26.9 t/m wo 

2.10 | Rocketman do 26.9 t/m 
zo 20.10 | Swallows of Kabul do 
26.9 t/m zo 6.10 | An Unexpec-
ted Love vr 18.10 t/m wo 23.10 | 
The White Crow zo 13.10 | Yes-
terday do 26.9 t/m di 22.10 | 
Arts in Cinema Van Gogh & Ja-
pan zo 29.9, ma 30.9, wo 2.10 | 
Dierendag CatVideoFest vr 4.10 
| Movies That Matter The Femi-
nister di 8.10 | Boek & Film The 
Goldfinch di 22.10 | Nederland-
se Filmnacht Instinct & TBS 
vr 27.9 | Ontbijt & film Down-
ton Abbey | La ragazza nel-
la nebbia | Van Gogh & Japan 
zo 29.9 | Specials Metallica: 
S&M2 wo 9.10 | Roger Water US 
+ Them wo 2.10, zo 6.10 | Tark-
ovski De jeugd van Ivan zo 6.10 
t/m wo 9.10, (met inleiding) di 
8.10 | Solaris zo 13.10 t/m wo 

16.10 | De spiegel zo 20.10 t/m 
wo 23.10  

ARNHEM
4 Focus Filmtheater
Audrey Hepburnplein 1 | 
088-190 0666 | focusarn-
hem.nl
Premières After the Wedding 
do 3.10 | Fisherman’s Friends do 
10.10 | Før frosten do 17.10 | The 
Goldfinch do 10.10 | Instinct do 
3.10 | Joker do 3.10 | Nina Wu do 
10.10 | Nuestro tiempo do 3.10 
| De Patrick do 26.9 | Pavarot-
ti do 3.10 | Piranhas do 26.9 | 
Portrait de la jeune fille en feu 
do 17.10 | The Swallows of Kabul 
do 26.9 | An Unexpected Love 
do 17.10 | Arts in Cinema Pra-
do Museum vr 27.9 | Van Gogh 
& Japan zo 6.10, vr 18.10 | Boek 
& film ma 7.10, di 8.10 | Film-
club vr 4.10, di 8.10, wo 9.10 | 
Cracking the Frame Duchamp 
21.10 | Dial q filmquiz zo 29.9 | 
Gay Film Taxi zum Klo 1.10, 11.10, 
22.10 | Nederlandse filmnacht 
Instinct vr 27.9 | Movies That 
Matter The Feminister 23.10 | 
Tarkovski Andrej Roebljov 28.9, 
30.9 | Solaris 4.10, 6.10, 9.10 | 
De Spiegel 11.10, 13.10, 16.10 | 
Stalker 18.10, 20.10

ASSEN
4 Bioscoop De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1 | 088-012 8560 
| asserfilmliga.nl 
The Little Comrade za 28.9 | A 
Rainy Day In New York ma 30.9, 
di 1.10, za 5.10 | El reino ma 
14.10, di 15.10, za 19.10 | Retablo 
ma 21.10, di 22.10, za 26.10 | So 
Long, My Son ma 7.10, di 8.10, 
za 12.10

BERGEN
4 Fth CineBergen/Zwarte 
Schuur
Eeuwigelaan 7 | 072-581 5914 | 
cinebergen.nl
Blinded by the Light wo 25.9 | 

Domino vr 27.09, zo 29.9 | Do-
lor y gloria vr 27.9, ma 30.9, zo 
29.9 | De jeugd van Ivan do 26.9 
| Once Upon a Time in Holly-
wood za 28.9, zo 29.9 | La ra-
gazza nella nebbia wo 25.9 | 
Rojo do 26.9, za 28.9 | Food & 
Film Once Upon a Time in Hol-
lywood do 29.9 | Special CatVi-
deoFest vr 4.10

BOLSWARD
4 Filmhuis
Broereplein 7/8 | filmhuis-
bolsward.nl
If Beale Street Could Talk do 
26.9 | Stan & Ollie do 10.10

BREDA
4 Chassé Cinema
Claudius Prinsenlaan 8 | 076-
530 3131 | chasse.nl
Premières After the Wedding 
do 3.10 | Fisherman’s Friends 
do 10.10 | The Goldfinch do 
10.10 | Instinct do 3.10 | Kapsa-
lon Romy do 2.10 | De Patrick 
do 26.9 | Pavarotti do 3.10 | Pi-
ranhas do 26.9 | Portrait de la 
jeune fille en feu do 17.10 | An 
Unexpected Love do 17.10 | Al-
modóvar Volver zo 29.9, ma 
30.9 | Arts in Cinema Van Gogh 
& Japan zo 29.9, vr 4.10, di 15.10 
| Belcrum Bios Den Skyldige di 
1.10 | La isla minima di 15.10 | 
Gay Film Taxi zum Klo za 12.10 | 
Temblores di 22.10 | Nederland-
se Filmnacht Instinct vr 27.9 | 
Ontbijtfilm After the Wedding 
zo 28.9 | Special CatVideoFest 
vr 4.10 | Tarkovski Andrej Roe-
bljov ma 7.10 | De jeugd van Ivan 
di 1.10 | Het offer ma 21.10 | De 
spiegel ma 14.10 | Woensdag-
docu Celibaat wo 9.10 | Your 
Mum and Dad wo 16.10

BUSSUM
4 Filmhuis Bussum
Brediusweg 1 | 035-693 8694 | 
filmhuisbussum.nl
After the Wedding do 3.10 t/m 

Parool Film Fest
Je kunt wachten tot interes-
sante films in de filmtheaters 
te zien zijn, maar een flink 
aantal kun je alvast als voor-
première zien op de vierde 
editie van het Parool Film Fest 
(Paff) in Amsterdam. Het fes-
tival vertoont van 10 t/m 13 
oktober zijn selectie.

Wie geen tijd en geld heeft 
om naar de filmfestivals van 
Cannes, Venetië, Berlijn en 
Toronto te reizen, moet het 
Parool Film Fest niet over-
slaan, want van al deze festi-
vals zijn films op het vier-
daagse festival te zien. Daar-
mee geeft Paff een voorproef-
je van arthousefilms in het 
nieuwe seizoen. Het festival 
richt zich op de auteurscine-
ma en vertoont dus films, 
waarin de visie van de regis-
seur duidelijk zichtbaar is. 
Zoals in Sorry We Missed You, 
een sociaal drama van Ken 
Loach over de rechteloosheid 

van mensen in onderbetaald 
flexwerk. Zoals al minstens 
een halve eeuw maakt Loach 
van zijn socialistische hart 
geen moordkuil en klaagt hij 
kapitalistische uitbuiting 
aan. Ook te zien op Paff de 
Gouden Palm-winnaar Para-
site van Bong Joon-ho, de 
Zuid-Koreaanse filmmaker 
die voor geeneen genre zijn 
hand omdraait. In de tragiko-
medie over klassenverschil-
len dringt een werkloze fami-

lie een rijke familie binnen. 
De film toont de gevolgen van 
de groeiende kloof tussen rijk 
en arm. Het festival vertoont 
ook Céline Sciamma’s Por-
trait de la jeune fille en feu, 
een liefdesdrama over een 
schilderes en de bruid die zij 
moet schilderen. In Cannes 
bekroond met de scenario-
prijs. Nog een paar aanbevo-
len titels: La belle époque (Ni-
colas Bedos), Beats (Brian 
Welsh), Light of My Life 
(Casey Affleck) en Før frosten 
(Michael Noer). 

 PAFF.NL
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Reygadas in Rialto
In de maand oktober presen-
teert Rialto, in navolging van 
de première van zijn nieuwste 
film Nuestro tiempo, drie an-
dere films van de Mexicaanse 
meesterregisseur Carlos Rey
gadas (1971). Samen met Alf-
onso Cuarón, Alejandro Gon-
zález Iñárritu en Guillermo 
del Toro behoort Reygadas 
tot de grootste hedendaagse 
regisseurs van Mexico. Rey-
gadas is de meest eigenzinni-
ge van deze zogenaamde 
‘Mexicaanse golf’. Hij maakt 
zeer intieme en persoonlijke 
verhalen, ‘gespeeld’ door 
niet-professionele acteurs. 
Films met veel visuele en 
soms sprookjesachtige flair 
waar dromen en realiteit door 

elkaar lopen. 
Te zien zijn in oktober: Ba-

talla en el cielo (2005), Stellet 
licht (2007) en Post tenebras 
lux (2012), deze films draai-
den alle drie in de Gouden 
Palm-competitie in Cannes. 
Stellet licht won in 2007 de 
Juryprijs en Post tenebras lux 
in 2012 de prijs voor de Beste 
Regisseur.  

RIALTOFILM.NL

ADVERTORIAL

STELLET LICHT

‘Willkommen in der Stadt der Sünde’ 
Op zaterdag 5 oktober brengt 
het Babylon Berlin Festival je 
terug naar het roerige Berlijn 
van de jaren 20. Babylon Ber-
lin is de duurste en meest 
ambitieuze Duitse serie ooit. 
Het verhaal speelt zich af in 
1929, de periode van sociale 
en politieke omwentelingen 
in Duitsland. Armoede, 
werkloosheid en opkomend 
nazisme staan in groot con-
trast met de welvaart, het 
luxe nachtleven en extrava-
gante feesten. De eerste twee 
seizoenen zijn gebaseerd op 
de succesvolle misdaadro-
man Der nasse Fisch van Vol-
ker Kutscher. Dit najaar ver-
schijnt het derde seizoen, 
waar wederom ook de promi-
nente regisseur Tom Tykwer 
aan mee heeft gewerkt. 

Tijdens het festival in het 
sfeervolle Pathé Tuschinski 
in Amsterdam kun je naar de 
eerste vier afleveringen van 
de hitserie kijken en je laten 
inspireren door onder andere 

een workshop lindy hop, een 
lezing over de historische 
achtergronden en jazzmuziek 
van de band WhoSHEdo.

DUITSLANDINSTITUUT.NL

ADVERTORIAL

BABYLON BERLIN

SORRY WE MISSED YOU

https://babylon-berlin.com/en/about-babylon-berlin/
https://babylon-berlin.com/en/about-babylon-berlin/
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di 8.10, do 10.10 t/m zo 13.10, vr 
18.10 t/m zo 20.10, di 22 21.10 
| Dolor y gloria do 26.9 t/m ma 
30.9, wo 2.10, vr 4.10 t/m zo 
6.10, di 8.10 | Downton Abbey 
do 26.9 t/m ma 30.9, do 3.10 
t/m za 5.10, zo 6.10 (met high 
tea), za 12.10, zo 13.10, wo 16.10, 
do 17.10, za 19.10, zo 20.10 | Fis-
herman’s Friends vr 11.10 t/m 
zo 13.10, wo 16.10, vr 18.10, wo 
23.10 | A Fool’s Paradise do 17.10 
t/m za 19.10, zo 20.10 (met na-
gesprek) | Før frosten vr 18.10, 
za 19.10, di 22.10 | The Gold-

finch do 10.10 t/m wo 16.10, do 
17.10 t/m ma 21.10, wo 23.10 | 
Instinct do 3.10 t/m ma 7.10, do 
10.10, za 12.10 t/m di 15.10, zo 
20.10, di 22.10 | Itzhak do 10.10, 
vr 11.10, zo 13.10 | Miles Da-
vis do 26.9, vr 27.9, zo 29.9, wo 
2.10 | Nuestro tiempo vr 4.10, 
za 5.10, do 10.10 t/m zo 13.10 | 
Once Upon a Time in Hollywood 
do 26.9 t/m za 28.9, do 3.10, vr 
11.10 | De Patrick do 26.9 t/m zo 
29.9, do 3.10, di 8.10 | Pavarotti 
vr 4.10 t/m zo 6.10, do 10.10 t/m 
za 12.10, ma 14.10 | Piranhas vr 
27.9 t/m zo 29.9, di 1.10, vr 4.10, 

ma 7.10 | Portrait de la jeune fil-
le en feu do 17.10 t/m ma 21.10 | 
The Swallows of Kabul vr 27.9 
t/m zo 29.9, di 1.10, wo 2.10, za 
5.10, di 8.10 | An Unexpected 
Love vr 18.10, za 19.10, wo 23.10 
| Arts In Cinema Van Gogh & Ja-
pan zo 13.10, do 17.10 t/m zo 
20.10 | Klassieker The Matrix 
do 26.9, za 28.9, di 1.10 | Neder-
landse Filmnacht Instinct vr 
27.9 | Tarkovski Andrej Roebl-
jov do 17.10, ma 21.10 | De jeugd 
van Ivan za 28.9, ma 30.9 (met 
inleiding) | Het offer za 12.10, 
ma 14.10, wo 16.10 | Solaris do 
3.10, za 5.10 | De spiegel vr 4.10, 
ma 7.10 | Stalker vr 11.10 | Speci-
als CatVideoFest vr 4.10 | Roger 
Waters: Us + Them wo 2.10, zo 
6.10 | Sneak Preview di 1.10, di 
8.10, di 15.10, di 22.10 

CAPELLE A/D IJSSEL
4 Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-458 6300 | 
isalatheater.nl 
Le semeur di 1.10

DELFT
4 Filmhuis Lumen
Doelenplein 5 | 015-214 0226 | 
filmhuis-lumen.nl 
Claire’s Camera ma 30.9, wo 
2.10 | Miles Davis do 2.10 | 
So Long My Son do 2.10 | The 
Swallows of Kabul do 16.10 | 
Temblores do 9.10 | Premières 
The Goldfinch do 9.10 | Instinct 
do 2.10 | Pavarotti do 2.10 | Por-
trait de la jeune fille en feu do 
16.10 | Arts in Cinema Klimt & 
Schiele zo 13.10 | Deutsches 
Kino Der Junge muss an die fri-
sche Luft do 17.10 | Klassie-
ker Taxi zum Klo vr 11.10 | Mo-
vies That Matter The Feminis-
ter do 10.10 | Nederlandse Film-
nacht Instinct vr 27.9 | Special 
CatVideoFest vr 4.10 | Studium 
Generale Marjorie Prime di 1.10 
| Tarkovski Andrej Roebljov ma 
14.10 | De jeugd van Ivan ma 7.10 
| Solaris ma 21.10

DEN BOSCH
4 Verkadefabriek
Boschdijkstraat 45 | 073-681 
8160 | verkadefabriek.nl
Premières Catvideofest do 
3.10 | De Patrick do 26.9 | Fis-
herman’s Friends do 10.10 | A 
Fool’s Paradise do 17.10 | The 
Goldfinch do 10.10 | Instinct do 
3.10 | Itzhak do 10.10 | Kapsa-
lon Romy do 3.10 | Nina Wu do 
10.10 | Nuestro tiempo do 3.10 | 
Pavarotti do 3.10 | Piranhas do 
26.9 | Portrait de jeune fille en 
feu do 17.10 | Shaun het Schaap 
2 wo 9.10 | Solan & Ludwig gaan 
naar de maan wo 9.10 | The 
Swallows of Kabul do 26.9 | An 
Unexpected Love do 17.10 | Your 
Mom and Dad do 3.10 | Arts in 
Cinema Prado Museum zo 6.10, 
di 22.10, di 15.10 | Bossche Fil-
mers do 26.9 | Cursus Déjà vu 
do 3.10 | Cursus Lang leve de 
film! wo 4.10 | Film & Filoso-

fie De spiegel wo 9.10 | Special 
Rogers Waters: Us + Them wo 
2.10, zo 6.10

DEN HAAG
4 Filmhuis Den Haag
Spui 191 | 070-365 6030/345 
9900 | filmhuisdenhaag.nl
Arts in Cinema Van Gogh & Ja-
pan wo 2.10, za 12.10 | BAM 
x IDFA twee films voor Black 
Achievement Month za 12.10 | 
Democratie in debat Sorry We 
Missed You do 17.10 | Festival 
de betovering vanaf za 19.10 | 
Filmfocus These Are My Hours 
di 15.10 | Franse Ciné Premiè-
re Portrait de la jeune fille en 
feu zo 6.10 | Herfst Klassiekers 
de hele maand oktober | Mo-
vies That Matter The Feminis-
ter zo 13.10

DEN HELDER
4 Cinema Zevenskoop
Julianaplein 43 | 0223-610 
941 | http://cinemazevens-
koop.wix.com /recent 
Celle que vous croyez do 3.10 
t/m ma 7.10 | Dolor y gloria do 
17.10 t/m ma 21.10 | Miles Da-
vis di 1.10, wo 2.10 | Only You 
do 10.10 t/m ma 14.10 | A Rai-
ny Day in New York do 26.9 t/m 
ma 30.9

DEVENTER
4 Filmhuis De Keizer
Keizerstraat 78 | 0570-618 
822 | filmhuisdekeizer.nl 
Premières After the Wedding 
do 3.10 | De Patrick do 26.9 | 
Fisherman’s Friends do 10.10 | 
Før frosten do 17.10 | The Gold-
finch do 10.10 | Instinct do 3.10 
| Pavarotti do 3.10 | Piranhas do 
26.9 | Portrait de la jeune fil-
le en feu do 17.10 | The Swallows 
of Kabul do 26.9 | An Unexpec-
ted Love do 17.10 | Tarkovski De 
jeugd van Ivan ma 30.9 | Sola-
ris ma 7.10, ma 14.10 | De spie-
gel ma 21.10 | Dutch Sustai-
nable Fashion Week The Posi-
tive Chain of Change vr 4.10 | 
The True Cost di 8.10 | Specials 
CatVideoFest 4.10 | Metallica: 
S&M2 wo 9.10, vr 11.10 

DIEMEN
4 Filmtheater De Omval
Ouddiemerlaan 104 | 020-
600 1897 | theaterdeomval.nl 
Celle que vous croyez do 17.10, 
di 22.10 | Downton Abbey do 
24.10, di 29.10 | Once Upon a 
Time in Hollywood do 26.9, di 
1.10 | A Rainy Day in New York do 
10.10, di 15.10 | So Long, My Son 
do 3.10, di 8.10 | Dierendag Cat-
VideoFest zo 6.10 

DOESBURG
4 Filmhuis Doesburg
Het Arsenaal 1309, Klooster-
straat 15 | 0313-482 336 | film-
huis-doesburg.nl
BlacKkKlansman zo 6.10 | Cas-
per en Emma de bergen in za 
12.10 | Colette vr 4.10, wo 9.10 | 

The Place vr 27.9, wo 2.10 | Stan 
& Ollie vr 11.10, wo 16.10

DOETINCHEM
4 Filmhuis/Gruitpoort
Hofstraat 2 | 0314-340 943 | 
gruitpoort.nl 
The Biggest Little Farm vr 27.9 
| Blinded by the Light do 26.9, 
zo 29.9, ma 7.10 | Celle que vous 
croyez do 3.10, vr 4.10, zo 6.10, 
di 8.10 | Instinct vr 27.9 | Once 
Upon a time in Hollywood za 
28.9, di 1.10, wo 9.10 | Richard 
Says Goodbye za 28.9, di 1.10 
| Veearts Maaike zo 29.9, ma 
30.9, di 1.10, di 8.10 | The Violin 
Player vr 27.9, za 28.9, ma 30.9, 
wo 2.10, do 3.10, di 8.10 | Arts in 
Cinema Van Gogh & Japan do 
26.9, di 1.10, wo 2.10

DORDRECHT
4 Cinema The Movies
Nieuwstraat 60-62 | Info & 
reserveren: 078-720 0777 
(vanaf 11.00) | themoviesdor-
drecht.nl 
De belofte van Pisa do 10.10 | 
Everest: de jonge yeti do 3.10 
| Fisherman’s Friends do 10.10 
| The Goldfinch do 10.10 | In-
stinct do 3.10 | Joker do 3.10 | 
Kapsalon Romy do 26.9 | De Pa-
trick do 26.9 | Pavarotti do 3.10 
| Portrait de la jeune fille en feu 
do 17.10 | Shaun het Schaap 
2 do 3.10 | Trouble do 3.10 | 
Movies op Verzoek Mantra: 
Sounds into Silence ma 30.9 | 
Soroptimisten Benefiet Sold 
do 10.10 | Tarkovski Het offer do 
26.9 | De spiegel do 26.9

DRACHTEN
4 Schouwburg De Lawei
Laweiplein 1 | Reserveren via 
de site of 0512 335 050 | lawei.
nl /film 
Au bout des doigts do 10.10, do 
17.10 | Blinded by the Light vr 
18.10, za 19.10, wo 23.10 | Once 
upon a Time in Hollywood vr 
27.9, za 28.9 | A Rainy Day in 
New York vr 4.10, za 5.10, wo 
9.10 | Richards Says Goodbye za 
12.10, wo 16.10 | Rocketman zo 
29.9 | Tel Aviv on Fire do 3.10, do 
10.10 | Yesterday do 26.9 | Arts 
in Cinema Monet do 26.9 | Ro-
ger Waters: Us + Them wo 2.10, 
zo 6.10

EINDHOVEN
4 Natlab
Kastanjelaan 500 | 040-294 
6848 | natlab.nl
Premières After the Wedding 
do 3.10 | De belofte van Pisa do 
10.10 | Fisherman’s Friends do 
10.10 | The Goldfinch do 10.10 
| Instinct do 3.10 | De Patrick 
do 26.9 | Pavarotti do 3.10 | Pi-
ranhas do 26.9 | The Swallows 
of Kabul do 26.9 | Your Mom 
and Dad do 3.10 | Arts in Cine-
ma Degas do 26.9 | Tintoret-
to zo 29.9, do 10.10 | Young Pi-
casso zo 13.10 | Gay Film Night 
Taxi zum Klo zo 29.9, zo 13.10 | 
International Cinemas French 
Cinema do 17.10 | Movies that 
Matter The Feminister wo 9.10 
| Nederlandse Filmnacht In-
stinct vr 27.9 | Onder de Loep 
Your Mum and Dad ma 21.10 | 
Royal Opera House Don Giovan-
ni di 8.10, zo 13.10 | Sneak Pre-
view Elke maandagavond | Spe-
cial CatVideoFest vr 4.10 | Taar-
trovers Film Festival ma 14.10
4 Filmhuis De Zwarte Doos
TU/e terrein | 040-247 5348 
of 040-2474900 (ma t/m wo) 
| tue.nl /sg 
The Biggest Little Farm di 8.10 | 
The Fall of the American Empi-
re ma 21.10 t/m wo 23.10 | Green 
Tales of the City wo 9.10 | Koe 
no Katachi (A Silent Voice) wo 
2.10 | Once upon a Time in Hol-
lywood ma 14.10 t/m wo 16.10 | 
A Private War di 1.10 | The Swal-
lows of Kabul ma 28.10 t/m wo 
30.10 | They Shall Not Grow Old 
ma 30.9 | De wilde stad ma 7.10

EMMEN
4 Filmhuis Emmen
Westeinde 70 | 0591-668 250 | 
filmhuisemmen.nl 
Anna’s War ma 30.9, wo 2.10 | 
The Fall of the American Em-
pire di 1.10 | De libi ma 7.10, wo 
9.10 | Long Day’s Journey into 
Night ma 14.10 | Long Shot di 
9.10, wo 10.10 | Mirai di 22.10 | 
A Private War wo 25.9 | Queen 
of Hearts ma 21.10, wo 23.10 | 
Rafiki di 8.10 | Three identical 
Strangers di 24.9

ENSCHEDE
4 Concordia Film Theater 

Japanse cinema
Krijgt het filmfestival Camera 
Japan wel genoeg aandacht? 
Zoals altijd geeft ook de veer-
tiende editie van het festival, 
dat in LantarenVenster en 
Kriterion wordt gehouden, 
met bijna vijftig speelfilms, 
documentaires, korte films 
en animatie een uitstekend 
inzicht in de hedendaagse Ja-
panse cinema. 

Niet ieder filmfestival is 
het werk van fanatieke en-
thousiastelingen, maar bij 
Camera Japan overduidelijk 
wel. Je krijgt het idee dat de 
organisatoren, met voorop 
festivaloprichter en directeur 
Alex Oost, liever in Japan 
zouden wonen. Omdat dat 
niet kan, halen zij Japan naar 
Nederland. Het resultaat is 
Camera Japan, dat met films, 
muziek, eten en foto-exposi-
ties de bezoeker onderdom-
pelt in de Japanse cultuur.

Het filmprogramma be-
staat uit ‘het beste, mafste en 
meest onverwachte’ dat de 
Japanse cinema heeft te bie-
den. Zoals de openingsfilm 
Little Miss Period (Shina 
Shunsuke), een komedie over 
een knuffelachtig figuurtje, 
dat elke maand bij vrouwen 
bloed komt halen tijdens hun 
menstruatie, maar dat hen 
ook steunt. Zo’n film zien we 
in het zogenaamd taboeloze 
Nederland voorlopig nog niet 

gemaakt worden.
Ook te zien: Vision, de 

meest recente film van Naomi 
Kawase, over de ontmoeting 
van een Franse wereldreizig-
ster op het eiland Honshu 
met een houthakker. Van 
Hiroyuki Tanaka, beter be-
kend als Sabu, staat de uit 
drie verhalen bestaande ab-
surdistische zwarte komedie 
Jam op het programma. In 
een van de verhalen weet een 
jongen zeker dat als hij dage-
lijks drie goede daden ver-
richt zijn comateuze vriendin 
uit haar bewusteloze toe-
stand zal verrijzen. Van totaal 
andere orde is Melancholic 
(Seiji Tanaka), een horrorfilm 
over een badhuis: niet ieder-
een komt na sluitingstijd le-
vend naar buiten.

Dat bijna de helft van de 
films in Camera Japan over 
jongeren gaat, legitimeert het 
onderwerp jeugd als over-
koepelende festivalthema. 
Wie het allemaal met eigen 
ogen wil zien, moet van 26 
t/m 29 september naar Lan-
tarenVenster gaan, waarbij 
hij op 25 september alvast in 
de stemming kan komen bij 
de warming up party in 
Worm. Van 3 t/m 6 oktober is 
een brede selectie van het 
filmprogramma te zien in 
Kriterion in Amsterdam.

CAMERAJAPAN.NL

MOUTHPIECE

 
Nog meer over film weten? 
De Filmkrant komt live in de 
filmtheaters bij u in de 
buurt. Filmkrantmedewer
kers verzorgen elke maand 
zogenaamde Intro’s bij spe
ciaal geselecteerde films en 
daarnaast inleidingen, lezin
gen, Q&A’s en workshops bij 
andere films uit het actuele 
aanbod en filmprogramma’s 
(op alfabetische volgorde 
naam stad). 

4 De Lieve Vrouw | 
Amersfoort
� Instinct | 27 september, 
21.00 uur | Joost Broeren-Hui-
tenga
4 De Keizer | Deventer
� Portrait de la jeune fille en 
feu | 17 oktober, avond | Joost 
Broeren-Huitenga
4 De Zwarte Doos | 
Eindhoven
� They Shall Not Grow Old | 
30 september, avond | Gerlin-
da Heywegen
� Once Upon a Time in… Hol-
lywood | 14 oktober, avond | 
Joost Broeren-Huitenga
4 Filmschuur | Haarlem
� Nuestro tiempo | 5 oktober, 
15.30 uur | Gerlinda Heywegen
� Portrait de la jeune fille en 
feu | 19 oktober, 16.30 uur 
4 Filmhuis Rijswijk
� The Wife | 28 september, 
13.00 uur | Gerlinda Heywegen
Filmhuis Rijswijk

FILMKRANT.NL/FILMKRANTLIVE



Expositie
Oude Markt 15 | 053-430 
0999 | concordia.nl
Mijn bijzonder rare week met 
Tess za 5.10, zo 6.10 | Why We 
Cycle (Q&A) ma 30.9 | Premi-
ères Før frosten do 17.10 | In-
stinct do 3.10 | Nuestro tiem-
po do 3.10 | De Patrick do 26.9 | 
Pavarotti do 3.10 | Portrait de la 
jeune fille en feu do 10.10 | The 
Swallows of Kabul do 26.9 | 
Almodovar Hable con ella zo 
29.9, za 5.10 | Todo sobre mi 
madre za 28.9 | Volver zo 6.10, 
za 12.10 | Ontbijt & film zo 6.10, 
zo 20.10 | Tarkovski Andrej Roe-
bljov ma 7.10 | De jeugd van 
Ivan wo 2.10 | Solaris ma 21.10 | 
Week van de opvoeding Shop-
lifters ma 14.10

ERMELO
4 Filmhuis Ermelo
Raadhuisplein 4 | Reserveren 
per e-mail: filmhuisermelo@
gmail.com of 06-20207920 
A casa tutti bene di 8.10, wo 
9.10

GOES
4 ’t Beest
Beestenmarkt 3 | 0113-228 142 
| tbeest.nl 
Ballon vr 27.9, di 1.10 t/m do 
3.10 | Film du jardin za 12.10 | 
McQueen za 28.9 | Once Upon 
A Time In Hollywood do 26.9, di 
1.10, wo 2.10 | 75 jaar bevrijding 
Een achterhuis in Axel / Een 
echte Peereboom di 22.10

GOUDA
4 Filmhuis
Lethmaetstraat 45 | 0182-522 

200 | filmhuisgouda.nl
Apollo 11 zo 29.9 | Au bout des 
doigts zo 29.9, do 3.10, di 8.10 
| Cat Stories vr 18.10, di 22.10 | 
Celle que vous croyez za 12.10, 
zo 20.10 | Claire’s Camera vr 
27.9, zo 6.10, vr 11.10 | Day-
mohk do 26.9, za 28.9, di 1.10 | 
La dentellière di 1.10, za 5.10, zo 
13.10 | Diego Maradona za 5.10, 
vr 11.10, wo 16.10 | Dolor y glo-
ria vr 18.10 | Downton Abbey di 
15.10, zo 20.10 | Le jeune Ahmed 
ma 30.9 | Jinpa vr 4.10, wo 9.10, 
ma 14.10, za 19.10 | Miles Davis 
vr 11.10, di 15.10, di 22.10 | Only 
You zo 29.9 | La ragazza nella 
nebbia zo 6.10, za 12.10, vr 18.10, 
ma 21.10 | A Rainy Day in New 
York vr 4.10, ma 7.10, zo 13.10, 
do 17.10, wo 23.10| Rocketman 
vr 27.9 | Temblores za 19.10 | The 
Violin Player vr 4.10, di 8.10, zo 
13.10, zo 20.10 | Working Wo-
man vr 27.9, zo 6.10, do 10.10 | 
Yesterday za 28.9, wo 2.10 

GRONINGEN
4 Groninger Forum
Hereplein 73 | 050-312 0433 | 
groningerforum.nl 
De Club van lelijke kinderen ma 
21.10 t/m wo 23.10 | A Fool’s Pa-
radise 23.10 | Hable con ella za 
28.9 | Instinct vr 4.10 | Itzhak 
zo 13.10 | Kapitein Morten ma 
21.10 t/m wo 23.10 | The Last 
Male on Earth wo 2.10 | Por-
trait de la jeune fille en feu ma 
30.9, vr 18.10 | Roxane di 8.10 
| Shaun het Schaap 2 wo 9.10, 
ma 21.10 t/m wo 23.10 | Sto-
nes Have Laws wo 16.10 | Volver 
za 5.10 | Wallay di 22.10 | Your 
Mum and Dad wo 9.10 | Zooks 

ma 21.10, wo 23.10 | Premières 
Fisherman’s Friends do 10.10 | 
The Goldfinch do 10.10 | Instinct 
do 3.10 | Nuestro tiempo do 3.10 
| De Patrick do 26.9 | Pavarot-
ti do 3.10 | Piranhas do 26.9 | 
The Swallows of Kabul do 26.9 
| Specials Animaatjes ma 21.10 
t/m wo 23.10 | Binti ma 21.10 
t/m wo 23.10 | CatVideoFest vr 
4.10 | Ciné-club di 22.10 | Me-
tallica: S&M2 wo 9.10, za 12.10 
| Sneak Preview wo 2.10 | Tark-
ovski Andrej Roebljov zo 29.9, 
ma 30.9 | Het offer zo 27.10 
| Solaris zo 6.10, ma 7.10 | De 
spiegel zo 13.10, ma 14.10 | Stal-
ker zo 20.10, ma 21.10 
4 RKZ Bios
Emmastraat 15-s101 | 
050-526 2482 
4 Cinema Kinski 
Grote Markt 35 | grandtheat-
regroningen.nl 

HAARLEM
4 Filmschuur
Lange Begijnestraat 9 | 023-
517 3910 | filmschuur.nl
Instinct vr 27.9 | Your Mum and 
Dad zo 6.10 | Premières De Pa-
trick do 26.9 | Piranhas do 26.9 
| The Swallows of Kabul do 26.9 
| Tarkovski Andrej Roebljov ma 
30.9 | Solaris ma 7.10 

HARDENBERG
4 Filmhuis Hardenberg
Badhuisplein 3 | 0523-280 353 
| filmhuishardenberg.nl 
Colette di 1.10

HARDERWIJK
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel

Klooster 1 | 0341-419 500 | 
filmhuisharderwijk.nl 
Ballon ma 14.10, di 15.10 | Dir-
ty God zo 6.10, di 8.10 | The Lit-
tle Comrade do 26.9, ma 30.9 | 
Once Upon a Time in Hollywood 
do 10.10, za 12.10 | Queen of 
Hearts za 28.9, di 1.10 | El reino 
za 5.10, ma 7.10 | Three Identi-
cal Strangers zo 20.10, di 22.10 
| Yesterday za 19.10, ma 21.10 

HEEMSKERK
4 Fh Heemskerk/Gebouw de 
Cirkel
Vrijburgtlaan 2 | decirkel-
heemskerk.nl | 
Aladdin zo13.10 | Ballon zo 13.10 
| God Only Knows zo 20.10 | Ra-
fiki zo 6.10 | They Shall Not 
Grow Old zo 29.9

HEERLEN
4 Filmhuis De Spiegel
De Bongerd 18 | 5e verdieping 
Glaspaleis | 045-577 2209 | 
filmhuisdespiegel.nl 
In oktober zijn er geen voorstel-
lingen. Filmhuis De Spiegel ver-
huist naar een nieuwe locatie: 
het Royal Theater. In november 
zijn er weer voorstellingen.

HELMOND
4 De Cacaofabriek
Cacaokade 1 | 0492-529 009 
(di t/m do van 9.00 tot 17.00) 
| cacaofabriek.nl /film 
Royal Opera House Don Gio-
vanni di 8.10, zo 13.10

HENGELO
4 Filmhuis Hengelo
Beursstr 44 | 074-255 6789 | 
filmhuishengelo.nl 
Apollo 11 wo 6.11, do 7.11, vr 15.11, 
zo 17.11 | The Biggest Little Farm 
zo 20.10, wo 23.10, vr 25.10 | 
Le grand bain vr 27.9, za 28.9, 
do 3.10, zo 6.10 | Mijn bijzonder 
rare week met Tess wo 23.10, 
za 26.10 | Once Upon a Time in 
Hollywood do 31.10, vr 1.11, za 
2.11, zo 3.11 | A Private War vr 
27.9, wo 2.10, vrij 4.10 | Red Joan 
zo 27.10, wo 30.10, vr 1.11 | They 
Shall Not Grow Old wo 18.9, vr 
20.9, wo 25.9, do 26.9, zo 29.9 
| Three Identical Strangers vr 
4.10, za 5.10, wo 9.10 | Yester-
day vr 8.11, za 9.11, do 14.11, za 
16.11, wo 20.11 | Yuli vr 8.11, zo 
10.11, wo 13.11, vr 15.11 | Overijs-
sels Film Festival do 10.10 t/m 
za 19.10

HILVERSUM
4 Filmtheater
Herenplein 5 | 035-623 5466 | 
filmtheaterhilversum.nl 
Før frosten do 17.10 | The Gold-
finch do 10.10 | Grimm (re-
edit) do 10.10 | Instinct do 3.10 
| Kapsalon Romy wo 2.10 | Lot-
te op zoek naar de draken wo 
9.10 | Metallica: S&M2 wo 16.10 
| De Patrick do 26.9 | Pavarot-
ti do 3.10 | Piranhas do 26.9 | 
Portrait de la jeune fille en feu 
do 10.10 | Puck & Hans do 10.10 

| Shaun het Schaap 2 wo 9.10 | 
Snelweg NL do 10.10 | Solan & 
Ludwig gaan naar de maan wo 
9.10 | The Swallows of Kabul 
do 26.9 | An Unexpected Love 
do 17.10 | The Wild Goose Lake 
do 17.10 | Your Mum and Dad do 
3.10 | Cinekid Binti di 8.10, wo 
16.10 | Dutch Media Week spe-
cial Hilversum in Gesprek met 
Frits van Exter zo 6.10 | Film 
& Food After the Wedding do 
3.10 | Hilversum in Gesprek 
met Hanna Bervoets di 15.10 
| Nederlandse Filmnacht In-
stinct do 3.10 | Ontbijt & Film 
Pavarotti do 3.10 | Special Ca-
tVideoFest wo 2.10 | Women in 
Film Portrait de la jeune fille en 
feu do 17.10

HOOGEVEEN
4 Filmhuis
VUE Hoogeveen, van Echten-
plein | 0528-234 000 | film-
huishoogeveen.nl 
Capharnaüm di 1.10, ma 7.10 
| Eternity’s Gate di 15.10, ma 
28.10

HOORN
4 Cinema Oostereiland
Krententuin 25 | 0229-232 296 
| cinemaoostereiland.nl 
Downton Abbey do 3.10, zo 6.10 
| Portrait de la jeune fille en feu 
do 3.10 | The Swallows of Kabul 
do 26.9, za 28.9, ma 30.9, wo 
2.10 | The Violin Player vr 27.9, 
zo 29.9, di 1.10 | Woodstock ma 
30.9 | Specials CatVideoFest 
vr 4.10 | Dial Queer Filmquiz 
zo 6.10 | Water Lillies by Mo-
net di 1.10 

HOUTEN
4 Film Aan de Slinger
De Slinger 40 | 030-635 1024 | 
aandeslinger.nl 
Blinded by the Light do 26.9, vr 
27.9 | Dolor y gloria do 17.10, vr 
18.10 | El reino di 8.10 | Instinct 
di 22.10 | Once Upon a Time 
in Hollywood do 3.10, vr 4.10 | 
Queen of Hearts di 1.10 | Wor-
king Woman di 24.9

KAMPEN
4 Filmhuis
Burgwal 84 | Reserveren via 
website | filmhuiskampen.nl 
Carmen & Lola vr 11.10, za 12.10 
| Dirty God vr 25.10 | za 26.10 | 
Le grand bain vr 4.10, za 5.10 | 
Queen of Hearts vr 27.9, za 28.9 
| Yuli vr 18.10, za 19.10

LEEUWARDEN
4 Slieker Film
Wilhelminaplein 92 | 058-205 
0300 | sliekerfilm.nl 
Premières Gloria Bell do 26.9 | 
Instinct do 3.10 | Nuestro tiem-
po do 3.10 | De Patrick do 26.9 | 
The Swallows of Kabul do 26.9 
| Sliekerdoks Pavarotti do 3.10 | 
Roze Film Temblores vr 4.10, zo 
6.10 | Tarkovsky Andrej Roebl-
jov za 5.10, ma 7.10 | Solaris za 
19.10, ma 21.10 | Seniorenfilm 
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Het speelfilm
debuut van de 
Thaise filmmaker 
Phuttiphong 
Aroonpheng 
ademt een typisch 
soort magisch re
alisme dat her
kenbaar is voor 
wie al eens iets 
van landgenoot 
Apichatpong 
Weerasethakul 
zag. Maar of het 
nu bekend aan
voelt of volslagen 
vreemd, het effect 
is betoverend.
Sasja Koetsier over Manta 
Ray in de Filmkrant

Filmende scholieren
Wel leren schrijven en reke-
nen op school, maar niet met 
(film)beelden leren omgaan? 
Dat kan echt niet meer, vindt 
het Nationaal Filmfestival 
voor Scholieren (NFFS). Het 
festival, dat 30 september in 
bioscoop en theater Agora in 
Lelystad wordt gehouden, 
vertoont door scholieren ge-
maakte films.

Zo’n tweehonderd films 
ontvangt het Nationaal Film-
festival voor Scholieren jaar-
lijks. De makers zijn middel-
bare-schoolleerlingen tussen 
de 12 en 18 jaar. Hun films 
ogen vaak als bijna professio-
nele producties, niet zelden 
gemaakt met steun van do-
centen op school. Sommige 
van die docenten hebben een 
workshop gevolgd bij het 
NFFS, zodat zij hun filmende 
leerlingen goed kunnen bege-
leiden. Zo’n workshop is nut-
tig, want ‘even met je tele-
foontje filmen wat er gebeurt, 
is iets heel anders dan een 
echte film maken’, waar-
schuwt het NFFS op zijn site. 

De door scholen ingezon-
den films zijn verdeeld in 
werk van onderbouw- en bo-
venbouwleerlingen. In elke 
categorie nomineert een jury 
dertig films, waarna er prijs-
winnaars zijn in fictie, 
éénminuutfilm, non-fictie, 
animatie, videoclip en, 
vreemde eend in de bijt, beste 
acteur. De prijswinnaars krij-
gen een stage, een workshop 
op een ander festival of een 
betaalde opdracht.

Scholieren die op een 
school zitten die geen films 
instuurt, kunnen toch mee-
doen aan het NFFS. Voor hen 

is er een onlinecompetitie, 
waar iedereen een film voor 
kan insturen. Op de site van 
het NFFS staan als veelbelo-
vend voorproefje een aantal 
films. Waaronder Kenya, een 
korte impressie van een safari 
in Kenia, Do You Like Scary 
Movies, een op Wes Cravens 
horrorfilms geïnspireerde 
korte film noir, Meet Me In 
Montauk, een op Michel 
Gondry’s Eternal Sunshine of 
the Spotless Mind geïnspi-
reerde korte stopmotionani-
matie, en Mijn week zonder 
telefoon, een korte documen-
taire over een week leven 
zonder smartphone. Dat is 
pas horror.

NFFS.NL

MIJN WEEK ZONDER TELEFOON
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The White Crow do 17.10 | Spe-
cial CatVideoFest vr 4.10 | Ro-
ger Waters: Us + Them wo 2.10 

LELYSTAD
4 Filmtheater/Agora
Agorabaan 12 | 0320-239 239 | 
agora-lelystad.nl 
Everest: de jonge yeti wo 9.10 
| Instinct di 15.10 | Once Upon 
a Time in Hollywood di 8.10 | 
La promesse de l’aube di 1.10 | 
So Long, My Son di 22.10 | Wat 
is dan Liefde do 17.10 | Ladie-
snight Wat is dan Liefde wo 
16.10

LEUSDEN
4 De Filmtuin
De Smidse 1b | 033-495 3107 | 
www.detuininleusden.nl 
The Children Act ma 21.10 | De 
dirigent ma 7.10

LISSE
4 Filmhuis Lisse 
Floralisplein 69 | 0252-213 
458 | filmhuis-lisse.nl 
The Fall of the American Em-
pire di 8.10 | I Am Not a Witch 
di 1.10 | Red Joan di 22.10 | The 
White Crow di 15.10

MAASTRICHT
4  Lumière Cinema
Bassin 88 | 043-321 4080 | 
lumiere.nl
Premières De Patrick do 26.9 
| Piranhas do 26.9 | The Swal-
lows of Kabul do 26.9 | After 
the Wedding do 3.10 | De be-
lofte van Pisa do 10.10 | Fisher-
man’s Friends do 10.10 | The 
Goldfinch do 10.10 | Instinct do 
3.10 | Nuestro tiempo do 3.10 | 
Pavarotti do 3.10 | Portrait de la 
jeune fille en feu do 17.10 | Snel-
weg NL do 10.10 | An Unexpec-

ted Love do 17.10 | Arts in Cine-
ma Van Gogh & Japan zo 6.10, 
13.10, 20.10 | Dierendag CatVi-
deoFest vr 4.10 | Filmblik Fes-
tival wo 16.10 t/m za 19.10 | 
Maastricht Photo Festival Por-
tretten uit de Peel zo 29.9 | Ne-
derlandse Dansdagen Festival 
An Evening with NDT di 1.10, wo 
2.10 | Nurejev do 3.10, vr 4.10, za 
5.10 | The White Crow za 5.10, 
zo 6.10 | Nederlandse filmnacht 
Instinct vr 27.9 | Tarkovski And-
rej Roebljov za 5.10 | De jeugd 
van Ivan di 15.10 | Het offer di 
8.10, za 19.10, zo 13.10 | Sola-
ris zo 29.9, di 22.10 | De spiegel 
di 1.10, za 12.10, zo 20.10 | Stal-
ker za 28.9 | De wereld volgens 
Tarkovski (lezing) zo 6.10

MIDDELBURG
4 Cinema Middelburg
Achter de Houttuinen 30 | 
0118-613 482 | cinemamid-
delburg.nl 
Dolor y gloria do 3.10, vr 4.10, 
zo 6.10, ma 7.10, wo 9.10 t/m 
za 12.10, di 15.10 | In Fabric vr 
11.10, za 12.10, wo 16.10 | Itzhak 
vr 18.10 t/m zo 20.10, di 22.10 
| Once Upon a Time in Holly-
wood vr 27.9, za 28.9, wo 2.10, 
do 3.10, za 5.10, wo 9.10 | A Rai-
ny Day in New York do 26.9, vr 
27.9, zo 29.9, ma 30.9, wo 2.10 | 
De Patrick vr 18.10, za 19.10, ma 
21.10 t/m wo 23.10 | La promes-
se de l’aube wo 23.10 | Avond 
van de Franse film La promesse 
de l’aube do 17.10 | Cinekid Ani-
maatjes ma 14.10 t/m vr 18.10 
| Kapitein Morten ma 14.10, di 
15.10, do 17.10 | Wallay wo 16.10 | 
Zooks di 15.10 t/m do 17.10 | Eu-
ropa Arthouse Cinema Day De 
jeugd van Ivan zo 13.10 | Do-
lor y gloria zo 13.10 | In Fabric zo 
13.10 | Donateursfilm An Unex-
pected Love zo 20.10 | Filmcol-
lege Europese Cinema vr 4.10, 
vr 18.10 | Movies That Matter 
The Feminister di 8.10 | Speci-
al CatVideoFest vr 4.10, zo 6.10, 
zo 6.10 | Tarkovski De jeugd van 
Ivan do 10.10, vr 11.10 | De spie-
gel do 26.9, zo 29.9, di 1.10

MIDDELHARNIS
4 Fh Middelharnis (Het 
Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-
482 400 | hetdiekhuus.nl 
All The Money in the World do 
26.9 | Un amour impossible do 
17.10 | A Dog’s Way Home wo 
23.10 | The Hate U Give wo 2.10 | 
Lazzaro felice do 10.10 | Ubiqui-
ty wo 16.10

NEERIJNEN
4 Stroomhuis Neerijnen
Van Pallandtweg 1 | 06-1347 
3992 | stroomhuisneerijnen.nl 
The Danish Girl do 10.10 | Kin-
derboekenweek Spirited Away 
do 26.9

NIJMEGEN
4 Filmhuis O42

Oranjesingel 42 | 024 303 1111 | 
filmhuiso42.nl
Première Nuestro tiempo do 
3.10 | The Banishment zo 6.10 
| Japón zo 13.10 | The Return zo 
13.10 | Resurrection zo 13.10 | 
Tarkovski Andrej Roebljov | De 
jeugd van Ivan | Het offer | So-
laris | De spiegel | Stalker 
4 Lux
Mariënburg 38-39 | 024-381 
6859 | lux-nijmegen.nl
Premières After the Wedding 
do 3.10 | Fisherman’s Friends 
do 10.10 | Før frosten do 17.10 
| Instinct do 3.10 | De Patrick 
do 26.9 | Pavarotti do 3.10 | Pi-
ranhas do 26.9 | Portrait de la 
jeune fille en feu do 17.10 | The 
Swallows of Kabul do 26.9 | An 
Unexpected Love do 17.10 | Arts 
in Cinema Van Gogh & Japan wo 
2.10, zo 6.10 | Cursus ma 7.10, 
ma 21.10 | De grote regisseurs 
Lars von Trier wo 16.10 | Mi-
chael Haneke wo 9.10 | Naomi 
Kawase wo 23.10 | Terry Gilliam 
wo 2.10 | Documentaire van 
analyse tot praktijk Het inter-
view za 28.9 | Postproductie za 
5.10 | Filmkring do 3.10, di 8.10, 
do 17.10, di 22.10 | Movies That 
Matter The Feminister wo 9.10 
| Nederlandse Filmnacht In-
stinct vr 27.9 | Psychoanalyse 
& Film I, Daniel Blake wo 23.10 
| Royal Opera House Don Gio-
vanni di 8.10, zo 13.10 | Specials 
CatVideoFest vr 4.10 | English 
Subs ma 7.10, ma 14.10, ma 
21.10 | Tarkovski Andrej Roe-
bljov zo 29.9, di 1.10 | De jeugd 
van Ivan zo 6.10, di 8.10 | Solaris 
za 12.10, di 15.10 | De spiegel zo 
20.10, di 22.10

OIRSCHOT
4 Filmclub/Rabotheater De 
Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | 
deenck.nl
Girl ma 21.10

OLDENZAAL
4 Filmhuis/Stadstheater De 
Bond
Molenstraat 25 | 0541-511 094 
| filmhuisoldenzaal.nl
The Lion King di 22.10 | Singel 
39 di 15.10 | Yesterday di 1.10, 
wo 2.10

OSS
4 Cultuurpodium Groene 
Engel
Kruisstraat 15 | 0412-405 504 
| groene-engel.nl
Dolor y gloria zo 6.10 t/m di 8.10 
| Le jeune Ahmed zo 29.9 t/m di 
1.10 | Metallica: S&M2 wo 9.10, 
do 10.10 | Queen of Hearts zo 
20.10 t/m di 22.10 | Roger Wa-
ters: Us + Them wo 2.10, zo 6.10 
| So Long, My Son zo 13.10 t/m 
di 15.10 | Arts in Cinema Van 
Gogh & Japan do 17.10

OUDENBOSCH
4 Filmtheater Fanfare
Utopiazaal (Markland Colle-

ge) | Pagnevaartweg 7 | 
0165-314 503 | filmtheater-
fanfare.nl 
Ballon do 10.10 | Celibaat (Q&A) 
do 17.10 | Only You do 24.10 | 
Halderbergse Cultuurmaand 
Once Upon a Time in Hollywood 
do 26.9 | De Patrick do 3.10 

PURMEREND
4 Filmhuis Purmerend
Kerkstraat 11 | 0299-416 506 
(reserveringen via internet) | 
filmhuispurmerend.nl 
Au bout des doigts di 22.10 | La 
dentellière zo 13.10 | The Fall of 
the American Empire vr 27.9, 
za 28.9 | Maurice za. 12.10 | No 
Date, No Signature di 8.10 | On 
the Basis of Sex di 15.10 | A Pri-
vate War di 1.10 | So Long, My 
Son vr 18.10, za. 19.10 | They 
Shall Not Grow Old vr. 11.10 | 
Wild Rose vr. 4.10

ROERMOND
4 ECI Cultuurfabriek
ECI 13 | 0475-317 171 | ecicul-
tuurfabriek.nl
Ballon do 26.9 t/m zo 29.9, di 
1.10 | Diego Maradona vr 27.9, 
za 28.9, wo 2.10 | Le jeune Ah-
med do 26.9 t/m ma 30.9 | Yes-
terday vr 27.9, za 28.9, ma 30.9 
| Anders filmkijken di 1.10, di 
8.10 | Gay Special Taxi zum Klo 
vr 11.10, ma 14.10 | Special Meis-
je met negen pruiken ma 7.10  

ROTTERDAM
4 KINO Rotterdam
Gouvernestraat 129-133 | 010 
268 1160 | kinorotterdam.nl 
Premières Everest: de Jon-
ge Yeti do 9.10 | The Goldfinch 
10.10 | Joker do 3.10 | Nina Wu 
do 10.10 | De Patrick do 26.9 | 
Portrait de la jeune fille en feu 
do 17.10 | 19 From 99 Kikujiro 
ma 21.10 | Magnolia do 26.9 | 
Office Space do 3.10, ma 14.10 
| The Straight Story ma 30.9, 
do 10.10 | Todo sobre mi madre 
ma 7.10, do 17.10 | Tarkovski The 
Mirror za 5.10, di 8.10 | The Sa-
crifice za 19.10, di 22.10 | Solaris 
za 28.9, di 1.10 | Stalker za 12.10, 
di 15.10 | Cine Mar Surf Movie 
Night ma 30.9 | IFFR Kino #25 
Neighboring Sounds wo 2.10 
| Kino Expat De Patrick di 1.10 
| Lunch & Drinks War & Peace 
za 12.10 | Specials Metallica: 
S&M2 wo 9.10 | Roger Waters: 
Us + Them wo 2.10 | Under the 
Influence The King of Comedy 
vr 27.9, zo 6.10 | Voorpremière 
The Gangster, the Cop, the De-
vil za 28.9 
4 Lantaren Venster
Otto Reuchlinweg 996 | 
010-277 2277 | lantarenven-
ster.nl /film 
After the Wedding do 3.10 | De 
belofte van Pisa do 10.10 | Før 
frosten do 17.10 | The Goldfinch 
do 10.10 | Grimm do 10.10 | In-
stinct do 3.10 | Nuestro tiem-
po do 3.10 | Pavarotti do 3.10 | 
Piranhas do 26.9 | Portrait de 

Afrikaanse films
Er zijn veel films te zien in 
Nederland, maar films uit 
Afrika komen we (nog steeds) 
te weinig tegen. Het iAfrica 
Film Festival doet er op 4,5 en 
6 oktober in Filmhuis Den 
Haag iets aan met de verto-
ning van lange en korte films 
uit Afrika.

Het festival opent met The 
Mercy of the Jungle (Joël Ka-
rekezi). Het drama volgt in 
1998 in de Tweede Congolese 
Oorlog een Rwandese serge-
ant en een rekruut, die hun 
bataljon uit het oog zijn ver-
loren, zodat ze met elkaar 
moeten optrekken. Geïso-
leerd in de jungle beginnen zij 
zich vragen te stellen over de 
absurditeit van de oorlog. 
Ondertussen moeten zij sa-
men overleven in de jungle. 
De film, die schitterende na-
tuurbeelden bevat, is een 
pleidooi voor menselijkheid.

Diep menselijk is ook het 
in Kenia spelende Supa Modo 
(Likarion Wainnaina), over 
een doodziek meisje in een 
dorpje dat ervan droomt om 
een superheld te zijn. De dor-
pelingen doen er alles aan om 
haar fantasie tot werkelijk-
heid te maken. Je moet een 
hart van steen hebben om 
niet geraakt te worden door 

de film, die meer dan veertig 
internationale prijzen won.

Naast deze twee speelfilms 
vertoont iAfrica Film Festival 
ruim tien korte films, in leng-
te variërend van 5 tot 35 mi-
nuten. Onder andere te zien 
is de documentaire Chambre 
nr. 1 (Leila Thiam Solet N’-
deye), over de pijn, melan-
cholie, vreugde en verdriet 
van tien vrouwen in een zie-
kenhuiskamer in de stad 
Bangui in de Centraal Afri-
kaanse Republiek. Ook te 
zien: Emails to My Little Sis-
ter (Solomon Mekonen), over 
de mailcorrespondentie van 
de in Berlijn wonende Meko-
nen met zijn zus in Ethiopië 
over wat het betekent om 
zwart te zijn in Berlijn.

De korte fictiefilm The Life 
of Esteban van de Belgische 
Inès Eshun, die Ghanese en 
Estse wortels heeft, portret-
teert een jongen in drie peri-
oden van zijn leven op zoek 
naar zijn vader. Inmiddels 
werkt Eshun, die op het festi-
val aanwezig is voor een 
Q&A, aan haar speelfilmde-
buut, met Raoul Peck (de ma-
ker van I’m Not Your Negro) 
als producent.

FILM.IAFRICAFESTIVAL.COM

In Fabric is een 
staalkaart van  
reclames en com
mercials, van het 
rituele gedrag van 
kledingverkoop
sters, van gender
verkenningen, van 
erotiek. Op z’n 
beste momenten 
geeft de film je het 
gevoel in een berg 
zacht satijn te dui
ken.
Dana Linssen in de Filmkrant

THE MERCY OF THE JUNGLE



la jeune fille en feu do 17.10 | 
Puck & Hans: Made in Holland 
(Q&A) di 15.10 | Snelweg NL zo 
13.10 | An Unexpected Love do 
17.10 | Your Mum and Dad do 
3.10 | Architecture Film Festi-
val wo 9.10 t/m zo 13.10 | Arts 
in Cinema Van Gogh & Japan 
zo 29.9, di 1.10, vr 4.10, di 8.10 
| BAM x IDFA Mama Africa za 
5.10 | Soundtrack for a Revo-
lution za 19.10 | Camera Japan 
Festival wo 25.9 t/m zo 29.9 | 
Cracking the Frame Duchamp 
wo 23.10 | Film & ontbijt After 
The Wedding do 3.10 | Gay Film 
Night Boy Erased di 1.10 | IFFR 
Portrait de la jeune fille en feu 
(Q&A) zo 13.10 | Muziekfilms 
Pavarotti do 3.10 | Roger Wa-
ters Us + Them wo 2.10 | Neder-
landse Nacht Instinct vr 27.9 | 
Special Catvideofest vr 4.10 | 
Rotterdamse Club vr 4.10 | Rot-
terdams Open Doek di 8.10

SCHAGEN
4 Fth De Luxe/Scagon 
Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis 
M18) | 0224-213 162 | filmthe-
aterdeluxe.nl 
Ága do 26.9, vr 27.9 | Diego Ma-
radonna do 3.10 | Le jeune Ah-
med do 10.10, vr 11.10 | Once 
Upon a Time in Hollywood do 
17.10, vr 18.10 | The Dead Don’t 
Die vr 18.10 

SCHIEDAM
4 Wenneker Cinema
Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 | 
wennekercinema.nl
Premières Ask Dr. Ruth do 17.10, 
zo 20.10 | Au bout des doigts 
do 17.10 t/m za 19.10, wo 23.10 | 
Ballon do 26.9 t/m za 28.9, wo 
2.10 | Blinded by the Light do 
3.10 t/m za 5.10, zo 6.10 (met 
buffet), wo 9.10 | Claire’s Ca-
mera zo 29.9 | Diego Maradona 
do 10.10 t/m zo 13.10, wo 16.10 
| The Wild Pear Tree do 3.10, vr 
4.10 | Veearts Maaike do 10.10 
t/m za 12.10 | Yuli do 26.9 t/m 
za 28.9 | Celluloid Classic La 
Cérémonie zo 29.9 | Cinema & 
Filosofie The Matrix vr 18.10, za 
19.10, di 22.10 | Maand van de 
Geschiedenis De ramp van de 
Titanic met muzikale begelei-
ding zo 13.10 | Roze film Retablo 
zo 6.10, di 8.10 

SCHIJNDEL
4  Filmclub Schijndel/’t 
Spectrum
Steeg 9 | 073-547 4837 | 
schijndelfilm.nl 
Queen of Hearts di 1.10 | Wo-
man at War di 22.10 | Thema-
films Mysterieuze ontmoeting 
di 8.10 | Vrouwenrecht di 15.10
4 Het Gasthuis
Lidwinahof 70 
Open Doek Keuzefilm publiek vr 
30.8 | Themafilms Elke tweede 
en derde dinsdag van de maand. 
Wereldcinema Elke vierde dins-
dag van de maand.

SITTARD
4 Filmhuis De Domijnen
Ligne 3 | 088-599-5587 | de-
domijnen.nl
Miles Davis do 26.9 t/m wo 2.10 
| Nederlandse Filmnacht In-
stinct vr 27.9 | Special CatVide-
oFest vr 4.10

STADSKANAAL
4  Filmliga Stadskanaal
Menistenplein 9 | 0599-610 
777 | smoky.nl 
Artic di 15.10 | Dirty God di 1.10 | 
They Shall Not Grow Old di 8.10 
| Yomeddine di 22.10

TIEL
4 Filmtheater Agnietenhof
St. Agnietenstraat 2 | 0344-
673 500 | agnietenhof.nl 
Au bout des doigts zo 29.9, di 
1.10, wo 2.10 | Ballon di 1.10, di 
8.10, wo 9.10 | Mario zo 13.10 
| Once Upon a Time in Holly-
wood di 22.10, wo 23.10 | Poms 
vr 18.10 | The Professor and the 
Madman do 26.9 | A Rainy Day 
in New York di 15.10, wo 16.10 | 
Rocketman vr 27.9

TILBURG
4 Cinecitta
Willem II straat 29 | 085-902 
2996 | cinecitta.nl 
Verwacht Piranhas | After 
the Wedding | Dolor y gloria | 
Downton Abbey | Fisherman’s 
Friends | Instinct | De Patrick | 
Portrait de la jeune fille en feu | 
The Swallows of Kabul (met in-
leiding) do 26.9 | Cinecitta In-
ternational Film Festival do 
17.10 t/m zo 20.10

UDEN
4 Filmhuis De Pul
Kapelstraat 13 | 0413-265 091 
| filmpul.com 
Tel Aviv on Fire do 26.9 | Le jeu-
ne Ahmed do 3.10 | Le quie-
tud do 10.10 | Working Woman 
do 17.10

UTRECHT
4 ’t Hoogt
Kantoor: Nijverheidsweg 
16-C | 030-2312216 | hoogt.nl 
Cine-Ident x IDFA x BAM Mama 
Africa za 19.10 (Molen de Ster) | 
CineMekka Ascent zo 6.10 (Me-
taal Kathedraal) | CineMuziek 
20,000 Days on Earth wo 16.10 
(Parel van Zuilen) | Nederland-
se Filmnacht Instinct vr 27.9 
(De Nijverheid)
4 Louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug 1 | 030-232 0452 
| hartlooper.nl | Onderstaande 
films draaien in Louis Hart-
looper òf Springhaver 
Premières After the Wedding 
do 3.10 | CatVideoFest do 3.10 
| De Patrick do 26.9 | Fisher-
man’s Friends do 10.10 | A Fool’s 
Paradise do 17.10 | The Gold-
finch do 10.10 | Grimm (re-edit) 
do 10.10 | Instinct do 3.10 | Joker 
do 3.10 | Kapsalon Romy do 3.10 
| Nina Wu do 10.10 | Pavarotti do 

3.10 | Piranhas do 26.9 | Shaun 
het Schaap 2 do 10.10 | Snelweg 
NL do 10.10 | The Swallows of 
Kabul do 26.9
4 Springhaver
Springweg 50 | 030-231 3789 | 
springhaver.nl | Bovenstaan-
de films draaien in Louis 
Hartlooper òf Springhaver 

VEENDAM
4 Filmhuis vanBeresteyn
Museumplein 5a | 0598-317 
730 | vanberesteyn.nl 
Diego Maradonna di 1.10 | Dolor 
y gloria ma 21.10 | Duck Duck zo 
29.9 | Kapsalon Romy di 22.10 | 
Nous finirons ensemble ma 7.10 
| Queen of Hearts ma 30.9 | Ro-
ger Waters: Us & Them zo 6.10 | 
Wild Rose ma 14.10

VEENENDAAL
4 Filmhuis Veenendaal
Kees Stipplein 72 (Spectrum) | 
Alleen info 06-5388 3412 | 
filmhuisveenendaal.nl 
Ballon zo 29.9 | Once Upon a 
Time in Hollywood za 28.9

VENLO
4 Filmtheater De Nieuwe 
Scene
Nieuwstraat 13 | 077-351 8183 
| nieuwescene.nl
Ballon do 26.9 t/m wo 9.10 | The 
Biggest Little Farm (Imbiss) 
do 3.10 t/m wo 16.10 | De blau-
we maagd zo 6.10 | Carmen y 
Lola do 26.9 t/m wo 2.10 | Clai-
re Darling do 26.9 t/m wo 2.10 
| Diego Maradonna 26.9 t/m 
wo 9.10 | Farewell Party (beslo-
ten) 3.10 t/m wo 9.10 | Le jeu-
ne Ahmed do 26.9 t/m wo 23.10 
| De mythe en de meester (Q&A) 
zo 20.10 | Once upon a Time in 
Hollywood 10.10 t/m wo 23.10 
| A Rainy Day in New York do 
3.10 t/m wo 16.10 | Richard Says 
Goodbye do 17.10 t/m wo 23.10 | 
So Long My Son do 3.10 t/m wo 
23.10 | Veearts Maaike (Imbiss) 
do 3.10 t/m wo 16.10 | Arts in Ci-
nema Prado Museum do 10.10 
t/m wo 23.10 | Filmcursus An-
ders Filmkijken 2 do 26.9 t/m 
wo 16.10 | Kinderboekenweek 
Reis naar het Noorden do 3.10 
t/m wo 16.10

VLAARDINGEN
4 Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (Vue Vlaardin-
gen) | Reserveren via website / 
hetzeepaard.nl
Dolor y gloria do 10.10, zo 13.10 | 
Le semeur do 17.10, zo 20.10 | So 
Long, My Son do 3.10, zo 6.10 | 
Wild Rose do 26.9, zo 29.9

VLISSINGEN
4 Cine City
Spuikomweg 1 | cinecity.nl 
47 Meters Down: Uncaged do 
26.9 | Ailo, het dappere rendier 
do 23.10 | De belofte van Pisa do 
10.10 | De brief voor Sinterklaas 
wo 9.10 | De club van lelijke kin-
deren wo 9.10 | Everest: de jon-
ge yeti wo 9.10 | F*ck de Liefde 
do 3.10 | Fisherman’s Friends 
do 10.10 | Gemini Man do 10.10 
| Haunt do 17.10 | Joker do 3.10 

| Kapsalon Romy wo 2.10 | The 
Kitchen do 26.9 | Maleficent 2 
wo 16.10 | Metallica: S&M2 wo 
9.10 | Roger Waters: Us + Them 
wo 2.10 | Shaun het Schaap 2 
wo 9.10 | Terminator: Dark Fate 
wo 23.10 | Trouble wo 9.10 | Wat 
is dan liefde do 17.10 | Whitestar 
wo 9.10 | Ladies Night Wat is 
dan liefde wo 16.10

VOORSCHOTEN
4 Filmtheater Voorschoten
Prinses Marijkelaan 4 | 071-
561 2566 | filmtheatervoor-
schoten.nl 
Angry Birds 2 wo 25.9, zo 29.9, 
wo 2.10 | Dolor y gloria di 1.10, 
wo 2.10, vr 11.10 | In Fabric wo 
9.10, zo 13.10, wo 16.10 | Once 
Upon a Time in Hollywood do 
17.10, zo 20.10, za 26.10 | Shaun 
het Schaap 2 wo 9.10, zo 13.10, 

wo 16.10, za 19.10 t/m wo 23.10 
| So Long, My Son vr 27.9, za 
28.9, zo 29.9 | Arts in Cinema 
Renoir ma 30.9 | Ladies Night 
Wat is dan liefde vr 18.10 | Live 
ballet-opera Les indes galan-
tes do 10.10 | Special CatVideo-
Fest wo 30.10

WAALWIJK
4 Filmtheater De Leest
Vredesplein 12 | 0416-337-
746 | deleest.nl 
Diego Maradona do 26.9 | The 
Lion King zo 29.9 | Toy Story 
4 zo 29.9 | Concertfilm Roger 
Waters: Us + Them wo 2.10, zo 
6.10 | Ladies Night wat is dan 
liefde di 15.10

WAGENINGEN
4 Filmhuis Movie W
Generaal Foulkesweg 42a (’t 
Venster) | moview.nl 
Dolor y gloria do 17.10 t/m vr 
25.10 | Le jeune Ahmed za 14.9 
t/m zo 22.9 | El reino do 26.9 
t/m do 3.10 | So Long, My Son vr 
4.10 t/m wo 16.10 | Tarde para 
morir joven vr 27.9 t/m zo 29.9 
| Klassieker Het offer zo 29.9 
t/m di 1.10

WEESP
4  City of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458 
093 | wesopa.nl 
Once Upon a Time in Hollywood 
do 3.10 | La quietud do 24.10 | El 
reino do 10.10 | Tigers Are Not 
Afraid do 17.10 | Yuli do 26.9 

The Feminister in MtM On Tour
In oktober start het nieuwe 
Movies that Matter On Tour- 
seizoen met in zeventien ste-
den door het hele land de fes-
tivaldocumentaire The Femi
nister. Deze film schetst een 
portret van Margot Wall-
ström, de Zweedse minister 
van Buitenlandse Zaken, die 
vooral bekendstaat om haar 
feministische beleid en em-
pathische inborst. In een we-
reld die nog grotendeels ge-
regeerd wordt door mannen, 

probeert Wallström het tij te 
keren door ‘feministisch bui-
tenlandbeleid’ te voeren. 
Waar ze kan, zet ze vrouwen-
rechten op de agenda. De 

filmmakers volgen haar vier 
jaar lang. Vanaf de eerste dag 
van haar termijn als Zweedse 
minister van Buitenlandse 
Zaken, tonen ze hoe deze 
strijdlustige vrouw haar plek 
moet veroveren op het we-
reldtoneel. Ze oogst veel lof 
voor haar politieke ideeën, 
maar krijgt even zoveel weer-
stand te verduren. Na afloop 
van de vertoningen is er een 
nagesprek. 

MOVIESTHATMATTER.NL

ADVERTORIAL

Overijssels Film Festival
Volgens de organisatoren van 
het Overijssels Film Festival 
is Overijssel de poort naar 
Europa. De vierde editie van 
het festival, dat vanaf 10 ok-
tober in twaalf Overijsselse 
filmhuizen wordt gehouden, 
heeft als thema identiteit. Te 
zien is een uitstekende selec-
tie arthousefilms.

Geen filmprogramma kan 
tegenwoordig zonder ge-
wichtige verantwoording. 
Het Overijssels Film Festival 
plakt een tikkeltje geforceerd 
het thema identiteit op het 
filmprogramma. Volgens de 
organisatoren is in Overijssel 
‘identiteit bijna als vanzelf-
sprekend tot in de haarvaten 
verankerd’. Daarmee is de re-
gio ‘een perfect uitgangspunt 

én een perfecte locatie om in 
het thema identiteit te gras-
duinen’.

Je zou bijna vergeten dat 
het Overijssels Film Festival 
gewoon een selectie uitste-
kende Europese arthouse-
films vertoont. Sommige wa-
ren eerder te zien, andere zijn 
(voor)premières. Zoals Sorry 
We Missed You, een sociaal 
drama van Ken Loach over de 
rechteloosheid van flexwer-
kers. Bij minder mensen zal 
het Georgische And Then We 
Danced (Levan Akin) een bel-
letje doen rinkelen. De film 
over homo-erotische verlan-
gens in een dansgezelschap, 
waarin zulke gevoelens offi-
cieel niet bestaan, is even-
eens te zien als voorpremière. 

De overige voorpremières 
zijn: De liefhebbers (Anna van 
der Heide), Echo (Runar 
Runarsson), Deerskin (Quen-
tin Dupieux), Fête de famille 
(Cedric Kahn), J’ai perdu mon 
corps (Jeremy Clapin), The 
Best of Dorien B. (Anke 
Blondé) en La belle époque 
(Nicolas Bedos).

Ook te zien zijn drie in 
Overijssel gemaakte films. De 
documentaire Ver van huis 
(Ingrid Kleinsman) gaat over 
het leven van een Oekraïense 
vrouw, die in de Tweede We-
reldoorlog bij toeval in Ne-
derland terecht kwam. De 
animatiefilm Mind My Mind 
(Floor Adams) kruipt in het 
hoofd van een autistische 
jongen. En de korte (8 minu-
ten) film Schuld (Patrick 
Carlesz) toont geestig de on-
rust en nervositeit die geld 
veroorzaakt. 

Maar er valt meer te bele-
ven op het Overijssels Film 
Festival. Er zijn inleidingen 
door filmcritici, een tentoon-
stelling met foto’s van Theo 
Hakkert en teksten van Rik-
kert Harink over ‘Ons DNA’ 
(“Hoe zijn we geworteld?”), 
een selectie Overijsselse kor-
te films, en last but not least 
een kinderprogramma.

OVERIJSSELSFILMFESTIVAL.NL
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WINTERSWIJK
4 Filmhuis Winterswijk 
Meddosestr 4-8 | 054-352 1515 
| filmhuiswinterswijk.nl 
Queen of Hearts di 8.10 | Le se-
meur di 1.10 | Werk ohne Au-
tor di 15.10 | Herfstvakantie di 
22.10

WOERDEN
4 AnnexCinema
Rosmolenlaan 1 | 0348-436 
510 | annexcinema.nl
CinemaPlus Week tegen de 
Eenzaamheid
Au bout des doigts | Blinded by 
the Light | The Lion King | Vee-
arts Maaike di 1.10 | Filmhuis 

Celle que vous croyez di 1.10 | 
Mario di 8.10 | Pavarotti vr 4.10 | 
Live Opera Don Giovanni di 8.10

ZAANDAM
4 Filmtheater De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12 | 075-631 
1993 | de-fabriek.nl
Dolor y gloria za 5.10, vr 11.10, za 

12.10 | Fisherman’s Friends do 
10.10 t/m zo 20.10 | Før frosten 
do 17.10 t/m za 19.10, wo 23.10 | 
Instinct do 3.10 t/m di 8.10, do 
10.10 t/m zo 13.10, wo 16.10, vr 
18.10, za 19.10 | Nuestro tiem-
po 11.10 t/m 13.10 | Once Upon a 
Time in Hollywood wo 2.10, vr 
4.10, za 5.10, wo 9.10, vr 11.10, 
za 12.10 | De Patrick do 3.10 t/m 
zo 6.10, wo 9.10 | Pavarotti do 
3.10 t/m zo 6.10, di 8.10, vr 11.10, 
za 12.10, vr 18.10 t/m zo 20.10 | 
The Swallows of Kabul wo 2.10, 
za 5.10, zo 6.10 | An Unexpected 
Love vr 18.10, za 19.10, di 22.10 
| Your Mum and Dad 5.10 | 50+ 
voorstellingen do 3.10, do 10.10, 
do 17.10 | Dierendag CatVide-
oFest vr 4.10 | LeesFabriek De 
belofte van Pisa di 15.10 | Ne-
derlandse Filmnacht Instinct + 
TBS vr 27.9 | Roze film Portrait 
de la jeune fille en feu do 17.10 
t/m wo 23.10 | Specials Sold! 
i.s.m. Soroptimisten (met inlei-
ding) do 10.10 | De Zaanstreek 
met live muziek (reprise) zo 
13.10 | Tarkovski De jeugd van 
Ivan zo 6.10, (met inleiding) ma 
7.10 | De spiegel zo 20.10, ma 
21.10 | Solaris zo 13.10, ma 14.10 
| Voorpremière (i.h.k.v. Week 
van de eenzaamheid) Fisher-
man’s Friends met optreden 
Wereldvrouwenkoor wo 2.10

ZALTBOMMEL
4 Filmtheater Cinemaarten
In Theater de Poorterij 
Nieuwstraat 2 | Reserveren via 
e-mail cinemaarten@planet.
nl / cinemaarten.nl
Claire’s camera di 22.10 | Diego 
Maradona di 15.10 | De Patrick 

di 8.10 | Queen of Hearts di 1.10

ZEIST
4 Hotel Theater FIGI
Het Rond 2 | 030-692 7400 | 
figi.nl /bioscoop 
Filmhuis Djam di 15.10 | Down-
ton Abbey ma 14.10 | God Only 
Knows ma 7.10 | The Phantom 
Thread di 22.10 | The Square di 
8.10 | Filmliga Heuvelrug The 
Guilty di 1.10 | Arts in Cinema 
Degas vr 4.10, zo 6.10 | Boek & 
Film Wildlife ma 14.10 | Ladies 
Night Wat is dan liefde wo 16.10 
| Royal Opera House Don Gio-
vanni di 8.10 | 

ZEVENAAR
4 Filmhuis Zevenaar
Wittenburgstr 14 | 0316-331 
527 | Reserveringen 0316-344 
250 (na 19.15) | filmhuiszeven-
aar.nl 
Biggest Little Farm zo 6.10, 
ma 7.10, ma 14.10, wo 23.10 | 
Britt-Marie was hier di 1.10 | 
Celle que vous croyez do 3.10, 
di 8.10, vr 11.10, zo 20.10 | Lion 
King do 26.9, za 28.9, zo 29.9, 
do 3.10, vr 4.10, di 8.10, zo 13.10, 
di 15.10, vr 18.10 | Lotte op zoek 
naar de draken wo 16.10, zo 
20.10 | Midsommar za 5.10, za 
12.10, vr 18.10, di 22.10 | Mijn bij-
zonder rare week met Tess wo 
9.10, zo 13.10, do 17.10 | Nureyev 
wo 2.10 | Once Upon a Time in 
Hollywood vr 27.9, ma 30.9, di 
1.10, vr 4.10, zo 6.10, do 10.10, di 
15.10, do 17.10, za 19.10, ma 21.10 
| La promesse de l’aube di 1.10 | 
Richard Says Goodbye do 26.9, 
ma 30.9, wo 2.10, ma 7.10 | So 
Long, My Son vr 11.10, ma 14.10, 

di 22.10 | Tigers Are Not Afraid 
vr 27.9, zo 29.9, di 8.10 | Arts in 
Cinema Tintoretto zo 6.10, wo 
16.10 | Boek & Film De belof-
te van Pisa do 10.10, za 12.10, di 
15.10, ma 21.10, di 22.10 

ZIERIKZEE
4 FiZi
Kerkhof 3 | 0111-410 202 | fizi.
nl
Angry Birds 2 wo 2.10, wo 9.10 | 
Au bout des doigts vr 27.9, ma 
30.9 | Blinded by the Light za 
28.9, di 1.10, do 3.10, di 8.10 | 
CatVideoFest vr 4.10, vr 11.10 
| De club van lelijke kinderen 
ma 14.10, vr 18.10 | Con el vi-
ento ma 7.10 | Dolor y gloria za 
12.10, di 22.10 | La ragazza nel-
la nebbia zo 13.10, vr 18.10 | The 
Hundred-Foot Journey za 5.10 
| Kapsalon Romy do 17.10 | The 
Lion King zo 29.9, za 19.10 | Mijn 
bijzonder rare week met Tess 
zo 20.10 | Miles Davis wo 2.10, 
di 8.10, wo 23.10 | Once Upon a 
Time in Hollywood za 5.10, wo 
9.10, za 19.10 | Only You za 12.10, 
di 15.10, di 22.10 | Pavarot-
ti di 15.10 | A Rainy Day in New 
York do 10.10 , ma 14.10 | Spi-
der-Man: Far From Home za 
28.9 | Tarde para morir joven zo 
29.9, di 1.10 | Tel Aviv on Fire vr 
27.9 | Thomas de Stoomloco-
motief wo 16.10, wo 23.10 | Ti-
gers are not afraid zo 20.10 | 
Veearts Maaike vr 4.10 | The Vi-
olin Player di 1.10, vr 18.10, ma 
21.10 | Working Woman di 22.10 
| Ladies Night Wat is dan lief-
de wo 16.10 

Architectuur en een betere wereld
Hoe kunnen stedenontwer-
pers en architecten bijdragen 
aan een leefbaarder wereld? 
Op het Architectuur Film Fes
tival Rotterdam (AFFR), dat 
van 9 t/m 13 oktober in Lan-
tarenVenster wordt gehou-
den, zal het vooral daarover 
gaan met films, lezingen en 
debatten.

“Het Architectuur Film 
Festival Rotterdam 2019 on-
derzoekt hoe onze manier 
van denken en leven drastisch 
zal moeten veranderen om 
een leefbaarder en gelijk-
waardiger samenleving te ga-
randeren. Hoe gaan ontwer-
pers, stadmakers en bouwers 
de nieuwe wereld vormge-
ven? Bieden nieuwe inzichten 
en technologische oplossin-
gen zekerheid voor de toe-
komst of zijn we verlamd ge-
raakt en ‘lost in transition’?” 
Aldus de toelichting van de 
organisatoren op de elfde 
editie van het AFFR, waar-
mee ze ook nu weer bewijzen 
dat het festival over de archi-
tectuurschutting heen kijkt 
en met beide benen in de 

maatschappij staat. 
Het festival opent met The 

Real Thing (Benoit Felici, 
2018). Die titel mogen we iro-
nisch opvatten, want de film 
toont replica’s van iconische 
gebouwen, zoals de London 
Bridge in Shanghai en de 
Sint-Pietersbasiliek in Ivoor-
kust. Wat is de drijvende 
kracht achter deze nepge-
bouwen? Prestige? Toeris-
me? Na de film is er een Q&A 
met de maker.

Het programma bevat 
ruim tachtig films over ste-
denbouwers en architectuur 

in alle delen van de wereld. Te 
veel om op te noemen. Ook 
het noemen van een paar ti-
tels doet geen recht aan het 
programma. Oké, vooruit, er 
is één film die vooral cinefie-
len zal aanspreken. De docu-
mentaire A Concrete Cinema 
(Luz Riecello) portretteert 
een oude Argentijnse metse-
laar, die in zijn bioscooploze 
dorpje op het dak van zijn 
huis een bioscoopje bouwt, 
waarin hij aan enthousiaste 
dorpelingen klassiekers ver-
toont. Dat is pas filmliefde!

AFFR.NL
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11111 is zeer goed | 11111 is goed | 11111 is redelijk | 11111 is matig | 11111  is slecht | 11111 is niet gezien

Ad Astra     11111 111231 11111 111231 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111

Anna     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Celle que vous croyez     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Dolor y gloria     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Downton Abbey     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111

Hustlers     11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111

In Fabric     11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 111231 11111 11111 11111

Kapsalon Romy     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

The Last Male on Earth     11111 111231 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231

Manta Ray     11111 111123 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Miles Davis: Birth of the Cool    11111 11111  11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231

Monos     11111 111123 11111 111123 111123 111123 11111 11111 11111 11111 11111 111123

Nuestro tiempo     11111 111231 11111 11111 111123 111123 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Piranhas     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 112311

Rambo: Last Blood     11111 123111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

A Rainy Day in New York     11111 11111 11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Rojo     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231

The Swallows of Kabul     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
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THE REAL THING



ZOETERMEER
4 Filmhuis Cameo
Theaterplein 10 | filmhuisca-
meo.nl 
The Biggest Little Farm zo 
20.10 | Carmen & Lola di 22.10 
| Mary Queen of Scots di 1.10 | 
Queen of Hearts di 15.10 | Vee-
arts Maaike zo 29.9 | Working 
Woman di 8.10

ZUTPHEN
4 Filmtheater Luxor
Houtmarkt 64 | 0575-513 750 | 
luxorzutphen.nl
Dirty God ma 7.10 | Dolor y glo-
ria do 26.9, vr 27.9, di 1.10 | La 
ragazza nella nebbia do 10.10, 
ma 14.10, do 17.10 | Manta Ray 
do 17.10, za 19.10 | Mysteries vr 
18.10 | Nuestro tiempo za 19.10, 
di 22.10 | Once Upon a Time 
in Hollywood za 12.10, di 15.10 
| Poms do 26.9, zo 29.9, ma 
30.9, do 3.10, zo 6.10 | A Rainy 
Day in New York do 3.10, di 8.10, 
do 10.10, za 12.10 | The Swal-
lows of Kabul vr 18.10, ma 21.10 
| Taxi zum Klo vr 11.10 | Tem-
blores vr 11.10 | An Unexpected 
Love zo 20.10 | Arts in a Cinema 
Young Picasso zo 29.9 | Klas-
sieker Das Testament des Dr. 
Mabuse wo 2.10 | La dentellière 
wo 9.10 | La dolce vita wo 16.10 | 
Wilde aardbeien wo 23.10 | Ne-
derlandse filmnacht Instinct 
vr 27.9 | Snottermarathon Un 
amour impossible za 28.9 | Phi-
lomena za 28.9 | Vazante za 
28.9 | Tarkosvki De jeugd van 
Ivan vr 4.10 | De spiegel vr 4.10

ZWOLLE
4 Filmtheater Fraterhuis
Blijmarkt 25 | Reserveren via 
website | filmtheaterfrater-
huis.nl
Premières After The Wed-
ding do 3.10 | Fête de famille do 
24.10 | Fisherman’s Friends do 
10.10 | Før frosten do 17.10 | The 
Goldfinch do 10.10 | Instinct do 
3.10 | De Liefhebbers do 24.10 
| Nuestro Tiempo do 3.10 | Of-
ficial Secrets do 24.10 | De Pa-
trick do 26.9 | Pavarotti do 3.10 
| Piranhas do 26.9 | Portrait 
de la jeune fille en feu do 17.10 | 
Roxane do 3.10 | The Swallows 
of Kabul do 26.9 | An Unexpec-
ted Love do 17.10 | Geprolon-
geerd Dolor y gloria | Down-
ton Abbey | Zwolse premières 
A Fool’s Paradise | Grimm Re-
Edit | Snelweg NL | Arts In Ci-
nema Van Gogh and Japan za 
28.9, ma 30.9, wo 2.10 | Duits-
land: Ruhrgebied College over 
het Ruhrgebied za 26.10 | Fra-
terhuis Academie Het jaar 1979 
za 12.10 | Specials CatVideo-
fest vr 4.10 | Roger Waters: Us 
+ Them wo 2.10, zo 6.10 | Zwolle 
in beeld: buitensporig College 
over de betekenis van de spoor-
wegen za 19.10

JEUGDFILM
Overzicht van vertoningen 
van kinderfilms. De adressen 
zijn te vinden in het eerste 
deel van de agenda.

ALMELO
4 Filmhuis Almelo
Cinekid Animaatjes 3+ wo 
23.10 | Kapitein Morten 6+ ma 
21.10 | Wallay 11+ wo 23.10 | 
Zooks 8+ di 22.10 

AMERSFOORT
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Jim Button en de stad van de 
draken 6+ | Kapsalon Romy 5+ 
wo 2.10 | Lotte op zoek naar 
de draken 4+ wo 9.10 | Solan & 
Ludwig gaan naar de maan 4+ 
wo 9.10 | Cinekid Animaatjes 
3+| Binti 8+ | Kapitein Morten 
6+ | Wallay 11+ | Zooks 8+ |

APELDOORN
4 Filmtheater/Podium Gigant
Lotte op zoek naar de draken 
4+ za 19.10 t/m vr 27.10 | Solan 
& Ludwig gaan naar de maan za 
4+ za 19.10 t/m wo 25.10 

ARNHEM
4 Focus Filmtheater
Kapsalon Romy 8+ wo 2.10 | 
Lotte op zoek naar de draken 
4+ wo 9.10 | Shaun het Schaap 
2 4+ za 28.9 | Solan & Ludwig 
gaan naar de maan 6+ wo 9.10 
| Cinekid Animaatjes 3+ ma 
14.10, wo 16.10, vr 18.10 | Kapi-
tein Morten 6+ za 12.10, do 17.10 
| Paranorman 9+ di 15.10 | Wal-
lay 11+ ma 14.10 | Zooks 8+ ma 
14.10, do 17.10 | Griezelavond 
Dolfje Weerwolfje 6+- di 15.10

BUSSUM
4 Filmhuis Bussum
Cinekid ma 21.10, di 22.10, wo 
23.10 | Kapsalon Romy 5+ wo 
2.10, zo 6.10, di 8.10, zo 13.10, 
zo 20.10 (met nagesprek) | Lot-
te op zoek naar de draken 4+ zo 
13.10, za 19.10 | Solan & Ludwig 
gaan naar de maan 4+ wo 16.10, 
vr 18.10, zo 20.10 | Thomas de 
stoomlocomotief 4+ vr 27.9, 
zo 29.9 

DEVENTER
4 Filmhuis De Keizer
Kapsalon Romy 5+ wo 2.10 | 
Lotte op zoek naar de draken 4+ 
wo 9.10 | Solan & Ludwig gaan 
naar de maan 4+ wo 9.10 | Ci-
nekid zo 20.10 t/m 27.10 | Ani-
maatjes | Binti | Kapitein Mor-
ten | Wallay | Zooks | Pyjama-
ontbijt Solan & Ludwig gaan 
naar de maan 4+ ma 21.10, wo 
23.10

GOUDA
4 Filmhuis
Cinekid Animaatjes 3+ zo 20.10 
| Kapitein Morten 6+ ma 21.10 | 
Wallay 11+ wo 23.10 

NIJMEGEN
4 Lux
De club van lelijke kinderen 6+ 
wo 9.10 | Kapsalon Romy 5+ 
wo 2.10 | Lotte op zoek naar de 
draken 4+ wo 9.10 | Shaun het 
Schaap 2 4+ wo 9.10 | Solan & 
Ludwig gaan naar de maan 4+ 
wo 9.10 | Cinekid ma 14.10 t/m 
vr 18.10 | Animatieworkshop 
Shaun het schaap 2 4+ wo 16.10 
| Kijkje achter de schermen ma 
14.10, vr 18.10 | Op de maan-
dag ma 14.10 | Opblijffilm De 
club van lelijke kinderen di 15.10 
| Kapsalon Romy 5+ do 17.10 | 
Openhartig met oma do 17.10

ROERMOND
4 ECI Cultuurfabriek
Cinekid Animaatjes 3+ ma 
14.10, di 15.10, do 17.10, vr 18.10 | 
Kapitein Morten 6+ ma 14.10, di 
15.10, wo 16.10, vr 18.10 | Wallay 
11+ ma 14.10, do 17.10 | Zooks 8+ 
ma 14.10, wo 16.10, do 17.10
4 Lantaren Venster
Cinekid 19.10 t/m 26.10 | 
Kapsalon Romy 5+ wo 2.10 
| Shaun het Schaap 2 4+ wo 
9.10 | 

ZAANDAM
4 Filmtheater De Fabriek
Kinderactiviteit zo13.10 | 
Kapsalon Romy 5+ za 5.10, zo 
6.10, za 12.10, zo 13.10, za 19.10, 
zo 20.10, wo 23.10 | Lotte op 

zoek naar de draken 4+ za 19.10, 
wo 23.10 | Solan & Ludwig 4+ 
zo 20.10

ZUTPHEN
4 Filmtheater Luxor
Kapsalon Romy 5+ wo 2.10, 
wo 16.10 | Kapitein Morten 6+ 
za 19.10 | Lotte en de vergeten 
draken 4+ wo 9.10 | Wallay 11+ 
wo 23.10 | Zooks 8+ di 22.10

ZWOLLE
4 Filmtheater Fraterhuis
Kapsalon Romy 5+ za 5.10 | Ci-
nekid Animaatjes 3+ ma 21.10, 
do 24.10 | Kapitein Morten 6+ 
di 22.10, wo 23.10 | Wallay 11+ 
vr 25.10 | Zooks 8+ di 22.10, do 
24.10
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Ook al vliegt de 
vertelling soms 
uit de bocht, met 
haar rijke palet 
aan expressies en 
gebaren verankert 
Binoche haar per
sonage, en daar
mee ook de film. 
Binoche gelooft 
zichtbaar dat zij 
Claire van 50 kan 
zijn, die op haar 
beurt weer gelooft 
dat ze Clara van 24 
is. Daarmee 
neemt ze alle twij
fel bij de kijker 
weg.
Fritz de Jong over Celle que 
vous croyez in de Filmkrant

Lezersacties oktober    
ANDREI TARKOVSKY  
COLLECTION 

Het kan u 
niet ont-
gaan zijn: in 
Eye is er tot 
en met 6 
december 
een solo-
tentoon-
stelling en 
retrospec-

tief te zien van de Russische 
meesterfilmer- mysticus 
Andrej Tarkovski. Verguisd in 
eigen land, bejubeld in de rest 
van de wereld, veranderde hij 
met zijn compacte oeuvre (hij 
maakte zeven speelfilms) de 
beeldtaal van cinema voor-
goed. Ter gelegenheid van de 
tentoonstelling, die inzoomt 
op Tarkovski’s zoektocht 
naar existentiële waarheid, 
brengt Eye in samenwerking 
met Lumière vijf van zijn 
films uit op dvd. De uitgave 
bevat de digitaal gerestau-
reerde werken De jeugd van 
Ivan (1962), Andrej Roebljov 
(1966), Solaris (1972), De 
spiegel (1975) en Stalker 
(1979). 

Andrei Tarkovsky Collecti-
on is vanaf 8 oktober ver-
krijgbaar op dvd. Lumière 
stelt vijf dvd’s beschikbaar 
voor lezers van de Filmkrant.

 
RAFIKI

Wanuri Ka-
hiu’s ener-
gieke 
(tweede) 
speelfilm 
over twee 
vriendin-
nen uit 
Nairobi die 
verliefd op 

elkaar worden, was de eerste 
Keniase film ooit die werd ge-
selecteerd voor het filmfesti-
val van Cannes. In eigen land 
werd de film verboden. Na 
veel actievoeren – de film-

maker stapte uiteindelijk 
naar de rechter – lukte het 
om Rafiki één week in de bio-
scopen te vertonen. Sasja 
Koetsier in de Filmkrant: 
‘Kleuren die van het scherm 
spatten, innemende hoofd-
rolspelers en een cat chy 
soundtrack stralen een en al 
vrolijk zelfbewustzijn uit. In 
een TED-talk uit 2017 be-
pleitte Kahiu de noodzaak 
voor meer lichtvoetige, op-
wekkende Afrikaanse fictie, 
die niet alleen maar gaat over 
oorlog, armoede of aids. Met 
Rafiki neemt ze de missie 
energiek ter hand.’

Rafiki is sinds 5 september 
verkrijgbaar op dvd. Cine-
mien stelt vijf dvd’s beschik-
baar voor lezers van de Film-
krant. 
 
QUEEN OF HEARTS

Anne is ge-
trouwd met 
Peter, heeft 
twee doch-
ters, een 
goede baan 
en een mooi 
huis. Het 
familiele-
ven wordt 

echter verstoord wanneer 
Gustav, Peters roekeloze tie-
nerzoon uit een eerder huwe-
lijk, bij hen intrekt en Anne 
alles op het spel zet door de 
jongen te verleiden. Mariska 
Graveland in de Filmkrant: 
‘Knap is hoe regisseur May 
el-Toukhy alles filmt vanuit 
het inlevende perspectief van 
Anne, zodat de kans groot is 
dat je haar lange tijd niet als 
dader of #MeToo-roofdier 
ziet, maar een heel eind met 
haar ontketende gedrag mee-
gaat. De jongen doet toch 
vrijwillig mee? Totdat de 
scheve machtsverhoudingen 
onmiskenbaar worden.’

Queen of Hearts is vanaf 2 
oktober te verkrijgbaar op 

dvd. September Film stelt vijf 
dvd’s beschikbaar voor lezers 
van de Filmkrant. 
 
LE JEUNE AHMED

De negende 
film van de 
Waalse 
broers 
Jean-Pierre 
en Luc Dar-
denne le-
verde hen 
in Cannes 
de regie-
prijs op. In 
dit intelli-

gente drama over radicalise-
ring laat de piepjonge Ahmed 
zich indoctrineren door een 
dubieuze imam. Sasja Koet-
sier in de Filmkrant: ‘Le jeune 
Ahmed (…) is in alles een ty-
pische Dardennes. Door de 
focus op een jonge hoofdper-
soon en de sociale krachten 
die op hem inwerken. Door 
het klassieke realisme, met 
zijn bedrieglijk simpele maar 
in feite waanzinnig efficiënte 
stijl, waarin elk beeldkader en 
elke camerabeweging volle-
dig in dienst van de vertelling 
staat. En door iets waarvan 
moeilijk te zeggen is waar het 
nou precies in zit: het vermo-
gen om oprechte betrokken-
heid te wekken met hun 
hoofdpersonage, ook als zijn 
gedrag afkeuring oproept.’

Le jeune Ahmed is vanaf 8 
oktober verkrijgbaar op dvd. 
Cinéart stelt vijf dvd’s be-
schikbaar voor lezers van de 
Filmkrant.

 
INTERESSE? 
Stuur een e-mail met naam 
en adres naar info@filmkrant.
nl en geef daarin aan voor 
welke actie u belangstelling 
hebt. Er zal worden geloot 
onder de inzenders. 

N.B. Slechts één actie per 
inzender. Deze actie loopt tot 
23 oktober 2019. Winnaars 
ontvangen bericht en over de 
uitslag kan niet gecorrespon-
deerd worden. 

mailto:info@filmkrant.nl
mailto:info@filmkrant.nl
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Wat klinkt als de zoveelste biografie over 
maestro Ennio Morricone is eigenlijk een 
onmisbaar boek voor iedereen die kennis 
wil maken met (of al expert is in) de 
Italiaanse meester componist. De jonge 
componist en inter viewer Alessandro De 
Rosa komt tot de kern van Morricone, in 
al zijn typische tegen strijdigheden.
  DOOR MIKE LEBBING

Ja hoor, daar hebben we weer zo’n ronkende 
tekst om een biografie aan te prijzen. Ditmaal 
doet het onderwerp van het boek zelf een ste-
vige duit in het zakje. ‘Zonder twijfel het beste 
boek dat ooit over me geschreven is, het meest 
authentieke, het meest gedetailleerde (…) en 
het meest waarheidsgetrouwe’, aldus Ennio 
Morricone. 

Maar de inmiddels negentigjarige mae-
stro heeft gelijk. Ennio Morricone In His Own 
Words, bestaande uit interviews die dik 250 
bladzijden beslaan, biedt een onvergelijkbare 
bron aan informatie over het enorme oeuvre 
van de filmmuziekcomponist, komt met ver-
rassende inzichten en bevat zoveel details en 
anekdotes, dat zelfs fans en verzamelaars van 
zijn werk er stil van worden. Voorbeeldje: wist 
u dat niet Wendy Carlos, maar Morricone de 
eerste keus van Stanley Kubrick was om de 
soundtrack te leveren voor A Clockwork  
Orange (1971)?

Dat alles is de verdienste van de jonge 
componist en interviewer Alessandro De 
Rosa, die niet alleen blijk geeft van een gro-
te kennis van Morricones oeuvre, maar zijn 
werk ook kan duiden tussen dat van andere 
muzikale grootheden en daarnaast de fijne 
(en minder fijne) kneepjes van de Italiaanse 
filmindustrie kent. Dat laatste is een essentieel maar 
vaak ondergeschoven aspect bij andere biografen en 
journalisten, die zelden de Italiaanse (genre)films 
hebben gezien waarvoor Morricone enkele van zijn 
allerbeste soundtracks schreef. Wie vertrouwd is 
met de vele thrillers, westerns, actiefilms en psycho-
drama’s die de maestro van muziek voorzag, weet 

hoe vaak een middelmatige film daardoor een enor-
me kwaliteitsinjectie kreeg.

Gelukkig blijft De Rosa niet steken in wetenswaar-
digheden die übernerds zullen bekoren, zoals het 
ware verhaal achter Morricone’s samenwerking met 
de schandalig onderschatte arrangeur en componist 
Bruno Nicolai. De schrijver behandelt natuurlijk 

uitvoerig de innige relatie die Morricone on-
derhield met Sergio Leone, die met Once Upon 
a Time in the West (1968) een hoogtepunt van 
de cinema opleverde. Hun unieke werkwijze 
wordt intrigerend door Morricone verwoord, 
wanneer hij stelt dat zijn muzikale thema’s 
in Leones films niet alleen functioneren als 
metapersonages, maar het ook lijkt alsof de 
personages in de films de muziek zélf horen. 
Het is ook verhelderend en zelfs ontroerend te 
lezen over hoeveel intellectueel en emotioneel 
belang Morricone hecht aan zijn samenwer-
king met politiek geëngageerde regisseurs als 
Elio Petri en Pier Paolo Pasolini. 

Een heet hangijzer blijft de manier waarop 
Quentin Tarantino oud werk van Morricone 
uit de context van de betreffende films haalde 
en voor zijn eigen films zoals Inglourious Bas-
terds (2009), Django Unchained (2012) en The 
Hateful Eight (2015) gebruikte, maar hierdoor 
wel een nieuw en jong publiek met zijn muziek 
liet kennismaken. De Rosa en Morricone gaan 
uitgebreid in op Tarantino’s aanpak, waar de 
componist duidelijk een ambivalent gevoel bij 
heeft: hij zegt dat zijn muziek haar ware bete-
kenis verliest wanneer deze voor een andere 
film wordt gebruikt, maar vindt tegelijk dat 
Tarantino’s manier van filmmaken vele andere 
kwaliteiten bezit. Hier ontvouwt zich eigenlijk 
de crux van Morricone’s aard. Hij is een vat vol 
tegenstrijdigheden: kwaad, onzeker, trots en 
soms overdreven bescheiden, zoals ondergete-
kende mocht ervaren tijdens een interview en 
een concert jaren geleden in Berlijn. De mae-
stro vat het voor één keer voor ons samen: “Ik 
ben altijd op zoek naar het juiste geluid, of een 
verzameling geluiden, hun onderlinge verhou-
dingen, en naar iets daar ver voorbij… maar dit 

is een extreem mysterieuze kwestie.” Waarna hij in de 
verte staart en een tijd niets meer te zeggen heeft. 

Fascinerend boek.

ENNIO MORRICONE IN HIS OWN WORDS  

ALESSANDRO DE ROSA |  2019, OXFORD UNIVERSITY 

PRESS |  341 PAGINA’S |  € 28, E-BOOK € 22   

ENNI O  M O R R I C O NE  IN  HIS  OWN  WO R D S 

EEN  E X T REEM 
M YS T ERIE UZE  K W E S T IE



DE FILMKRANT  
#424 OKTOBER 2019   63

Thuiskijken

T H E  L A U N D R O M AT 

Het geheime leven van geld 
Natuurlijk gaat Steven Soderberg weer voor 
het snelle geld. Met een beetje hulp van zijn 
vrienden Meryl Streep, Gary Oldman en An-
tonio Banderas verklapt hij in The Laundro-
mat de goocheltruc van belastingparadijs 
Panama. 

In The Laundromat, een Netflix-productie 
die in de competitie van Venetië in premi-
ère ging, spelen Gary Oldman en Antonio 
Banderas twee echt bestaande architecten 
van de grootscheepse belastingfraude in 
Panama. Deze Jürgen Mossack en Ramón 
Fonseca praten de film in de camera aan el-
kaar, als ware ze de presentatoren van hun 
eigen spelshow. Stapsgewijs ontleden ze 
hoe geld kruipt waar het eigenlijk niet gaan 
kan. 

In de stijl van Adam McKay (The Big 
Short, 2015; Vice, 2018) levert Soderbergh 
met scenarist Scott Z. Burns (The Infor-
mant!, 2009; Side Effects, 2013) een ironi-
sche metafilm over de onwaarschijnlijke 
constructies waarmee de meest vermogende 
aardbewoners hun geld via fictieve brieven-
busbedrijven naar de Bahama’s konden ver-
sluizen. Met een zeker superioriteitsgevoel 
verklappen Oldman en Banderas de diepste 
geldgeheimen van Mossack en Fonseca. De 
zelfgenoegzaamheid van deze superoplich-
ters valt te begrijpen, maar is toch het irri-
tantste onderdeel van de film. 

Boeiender is hoe geld de man maakt, een 
geliefd thema van Soderbergh. Een gewel-
dige scène toont een confrontatie tussen een 
kapitaalkrachtige vader en zijn afstuderende 
dochter. Hij blijkt het met haar beste vrien-
din te doen. In ruil voor haar geheimhouding 
krijgt zij aandelen in een van zijn lucratieve – 
maar feitelijk niet bestaande – offshorebe-
drijven. Zoals in The Girlfriend Experience 

(2009) en Magic Mike (2012) verschaft geld 
ook hier weer een dominante positie aan wie 
het bezit, en onderdrukt het degenen die het 
meer nodig hebben.

Een paar scènes later blijken al die aande-
len alsnog waardeloos, omdat miljoenen 
dollars zomaar zijn verdampt. Een kijkje in 
de keuken van deze maatschappijen geeft 
een indruk van hoe ze functioneren. Een 
werknemer krijgt promotie: nu is ze virtueel 
CEO van duizenden bedrijven. Fabrieksma-
tig zet ze haar hand tekening op ontelbare 
A4’tjes. Dat deze documenten schilden zijn 
voor drugdealers, wapenhandelaars en cor-
rupte politici hoeft zij niet te weten, zolang 
het geld maar blijft rollen. 

Uiteindelijk waren het deze ‘Panama Pa-
pers’ die de hele praktijk hebben blootge-
legd. Het gigantische datalek zorgde ervoor 
dat de wanpraktijken van Mossack en Fon-
seca in de openbaarheid werden gebracht. 
Punt is echter: dit onderdeel van de film, 
waarin een stuntelige Meryl Streep zich ont-
popt tot klokkenluider, mist de finesse die de 
rest van The Laundromat vlot en vermakelijk 
maakt. Bovendien leidt het naderende onheil 
voor Mossack en Fonseca niet tot een dra-
matische ontknoping, maar eerder tot een 
goedkopere komedie. En dan toch, in typisch 
Soderberghiaanse stijl, is daar ook weer iets 
geniaals aan, want gaat heel The Laundromat 
er stiekem niet over dat wij nog steeds aan de 
ontvangende kant van deze financiële grap 
zitten? 

HUGO EMMERZAEL

THE LAUNDROMAT   VERENIGDE STATEN, 2019 | 

REGIE STEVEN SODERBERGH |  MET MERYL STREEP, 

GARY OLDMAN, ANTONIO BANDERAS |  96 MINUTEN | 

DISTRIBUTIE NETFLIX |  TE ZIEN OP VOD VANAF 18 

OKTOBER   

T H E  P O L I T I C I A N

Hoop aan de horizon
Een meedogenloze tienerstrijd om het 
schoolvoorzitterschap op een Californisch 
lyceum is in The Politician een knap  
bedachte metafoor voor de polarisatie in  
de Amerikaanse politiek. In deze speelse, 
sprankelende tragikomedie heeft de jeugd 
daadwerkelijk de toekomst.

Payton Hobart wil later president van de 
Verenigde Staten worden, maar eerst lonkt 
het schoolvoorzitterschap. De tiener begint 
enthousiast aan zijn verkiezingscampagne, 
vergezeld door zijn bende van trouwe souf-
fleurs. Zijn tegenstander is River, op wie hij 
heimelijk een oogje heeft. Maar voor de bui-
tenwacht vormt Payton een stelletje met 
Alice. Wie politiek wil bedrijven zal de schijn 
moeten ophouden, zoveel is duidelijk. Zo 
krijgt de politicus in spe het advies om “au-
thentiek over te komen”. Maar wat is dat pre-
cies? En kan je dat veinzen?

Het zijn existentiële vragen die menig 
jongeling zichzelf stelt: we willen allemaal 
authentiek worden gevonden. Scenarist 
Ryan Murphy lijkt hiermee tegelijkertijd de 
Amerikaanse politiek te bekritiseren, die in 
een identiteitscrisis verkeert. Murphy uit in 
zijn andere geesteskinderen, waaronder 
American Horror Story (2011-heden) en het 
recente Pose, regelmatig zijn ongenoegen 
over Trump en de zijnen. In The Politician 
legt hij eveneens meermaals en met de no-
dige vurigheid de vinger op de wond. Zoals 
wanneer een geprivilegieerde moeder (Ja-
nuary Jones uit Mad Men) in de riante 
woonkamer van haar villa haar afschuw 

voor progressieve idealen deelt met haar 
dochter: “Schat, mensen zoals wij willen 
niets veranderen. Verandering kan alles op 
het spel zetten waar we zo hard voor hebben 
gewerkt.”

Het is aan de nieuwe generatie politici om 
een einde te maken aan bovengenoemde zelf-
zuchtige halsstarrigheid, met Payton voorop. 
Want hoewel in de eerste afleveringen nog een 
doembeeld wordt opgeroepen van ideologi-
sche patstellingen en corruptie, eindigt The 
Politician in majeur; er gloort hoop aan de ho-
rizon. Nu de tieners ontdekken wie ze zijn, 
kunnen ze werken aan wat ze willen.

Met dit ongebreidelde optimisme onder-
scheidt The Politician zich van andere poli-
tieke drama’s. Hoewel dit ook onderdeel is 
van Murphy’s eigenzinnige werkwijze: hij 
laat acteurs uitvergroot acteren, op ba-
rokke, fleurige sets. En over de cast gespro-
ken: het is een buitengewoon divers gezel-
schap waarin ook (seksuele) minderheden 
zijn vertegenwoordigd. Murphy etaleert 
zich namelijk al enkele jaren als een groot 
voorstander van inclusiviteit: vier van de 
acht afleveringen zijn derhalve geregisseerd 
door een vrouw. Deze aanpakt loont: The 
Politician is een verfrissende verademing 
op televisie. 

OMAR LARABI

THE POLITICIAN  VERENIGDE STATEN, 2019 | 

REGIE HELEN HUNT, BRAD FALCHUK, RYAN MURPHY EN 

JANET MOCK |  MET BEN PLATT, GWYNETH PALTROW, 

LUCY BOYNTON |  8 X 40-60 MINUTEN |  DISTRIBUTIE 

NETFLIX |  TE ZIEN OP VOD VANAF 27 SEPTEMBER   

THE POLITICIAN

THE LAUNDROMAT
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GODZILLA: KING OF THE MONSTERS

G O D Z I L L A :  K I N G  O F  T H E  M O N S T E R S

Deze Godzilla snapt geen bal 
van de monsterfilm
Wat een goede miljoenen kostende spekta-
kelfilm uit Hollywood wel niet met je kan 
doen: je gaat bijna geloven dat de sequel 
net zo goed zal zijn. Maar nee. Na het uit-
stekende Godzilla uit 2014 is Godzilla: King 
of the Monsters een pijnlijke reality check. 

Het had zo mooi kunnen zijn: een reünie tus-
sen iconische, Japanse oermonsters God-
zilla, Mothra en King Ghidorah, met de pla-
neet aarde als strijdtoneel. Torenhoge 
verwachtingen natuurlijk na Gareth Ed-
wards’ Godzilla uit 2014,  een van de betere 
blockbusters van dit decennium. Michael 
Dougherty (Trick ’r Treat, 2007; Krampus, 
2015) bewijst echter met opvolger Godzilla: 
King of the Monsters dat een mindere regis-
seur dit spectaculaire materiaal simpelweg 
niet aankan. 

Edwards’ Godzilla had ontzag voor de 
reusachtige kaiju, de geweldige reuzenmon-
sters uit de stal van de Japanse filmstudio 
Toho. De menselijke invloed op het verhaal – 
kwaadaardige beesten verstoren de balans 
van de aarde – was totaal ondergeschikt aan 
dat van de koning van de monsters. Mensen 
zitten Godzilla vooral in de weg, want hij, als 
tijdloos mythisch schepsel, herstelt de ba-
lans om vervolgens weer voor jaren te ver-
dwijnen. De 2014-versie begreep als geen 
ander wat zo’n monster met een mensenle-
ven kan doen: Godzilla boezemt existentiële 
angst in. Het maakt mensen nietig en doet ze 
twijfelen aan hun plek op aarde. Als zulke 
reuzen de planeet al in bescherming nemen, 
wat hebben we dan aan onze politieke lei-
ders, onze cultuur, onze goden?

Getuige de expliciete religieuze symboliek 
in Dougherty’s vervolg – iets wat Edwards 

niet nodig had – hoopt hij eenzelfde soort 
spiritueel ontzag op te roepen voor de reuze-
monsters. Maar talloze vergelijkingen tussen 
Jezus en Godzilla kunnen niet verbloemen 
dat deze film geen idee heeft wat het moet 
vertellen. We krijgen een tweedehands 
Spielberg-familiedrama voorgeschoteld 
waarin Dr. Emma Russel (Vera Farmiga) en 
haar tegenstribbelende tienerdochter Madi-
son (Millie Bobby Brown) over de globe trot-
ten met een of ander synthesizerapparaat dat 
geluidsgolven van de reuzemonsters kan na-
bootsen. 

Door met de monsters te communiceren 
hoopt Russel de aarde te redden, maar haar 
werkgever, monsterresearchcentrum Mo-
narch, lijkt veel kwadere bedoelingen te 
hebben met het apparaat. Door de nadruk 
weer op menselijk drama te leggen draait 
Dough erty terug wat Edwards heeft toege-
voegd aan de Amerikaanse Godzilla- films. 
Alleen wanneer die miljoenen dollars aan 
CGI-effecten zich echt focussen op de strijd 
der titanen komt Godzilla: King of the Mon-
sters van de grond. De gevechten zijn wer-
kelijk verbluffend, maar helaas dun gezaaid 
in een verder tamme Hollywood-film. De 
verwachtingen voor de tijdens de eindcre-
dits aangekondigde King Kong- Godzilla-
crossover moeten dus flink naar beneden 
worden bijgesteld. 

HUGO EMMERZAEL

GODZILLA: KING OF THE MONSTERS  

VERENIGDE STATEN, 2019 |  REGIE MICHAEL DOUGHER-

TY |  MET VERA FARMIGA, MILLIE BOBBY BROWN, KYLE 

CHANDLER |  132 MINUTEN |  DISTRIBUTIE WARNER 

BROS HOME ENTERTAINMENT |  TE ZIEN OP DVD, BLU-

RAY EN 4K ULTRA HD BLU-RAY VANAF 2 OKTOBER   

U N D O N E

Een bedwelmende serie
Undone is een wereld om in te verdwijnen. 
Met alle afleveringen tegelijk tot onze be-
schikking op Amazon Prime is dit op meer-
dere vlakken de meest unieke serie die je 
deze maand kan bingen. 

Alma (Rosa Salazar uit Alita: Battle Angel van 
Robert Rodriguez) voelt zich opgesloten in 
de routine van haar leven: tandenpoetsen, 
haar baantje als juf, haar nét te liefhebbende 
vriendje (Siddharth Dhananjay), haar drin-
kebroeder van een zus (Angelique Cabral), 
haar bemoeizuchtige moeder (Constance 
Marie). En dan de volgende dag weer op-
nieuw. Met snedige en enigszins donkere hu-
mor sleept ze zich door de repetitieve dagen. 
Tot haar zus zich verlooft en haar leven 
scheef begint te lopen. Overstuur na een ru-
zie belandt ze in een ongeluk, dat resulteert 
in een bijna-doodervaring. Plotseling is Al-
ma’s verongelukte vader terug in haar leven: 
of ze hem even helpt zijn dood terug te 
draaien. Alma denkt dat ze gek geworden is. 
Of gaat het hier om speciale gaven die het 
ongeluk bloot heeft gelegd? 

Ineens heeft Alma de mogelijkheid te rei-
zen door de tijd, en misschien ook gebeurte-

nissen aan te passen. Haar realiteit lijkt in 
Undone voortdurend af te brokkelen om dan 
weer opgebouwd te worden. De prachtige vi-
sualisatie van deze (on)werkelijkheid via ro-
toscoop-animatie neemt je mee in haar be-
leving. Het type beelden herkennen we uit 
Richard Linklaters Waking Life (2001) en  
A Scanner Darkly (2006), maar niet eerder 
werd een hele serie gemaakt met deze tech-
niek. Door het combineren van live opnames 
van de acteurs, computeranimatie en olie-
verfschilderijen, ontstaan beelden die even 
herkenbaar als vervreemdend zijn. De regie 
is in handen van Nederlander Hisko Hulsing 
(Junkyard, 2012; Montage of Heck, 2015), die 
het technisch ingewikkelde proces als een 
vakkundig dirigent tot dit bedwelmende 
eindresultaat heeft gebracht.

Undone is niet alleen een visuele jong-
leer-act, ook thematisch houdt het veel 
ballen in de lucht: jeugdtrauma’s, relaties, 
familie, geestesziekte, tijdreizen – het is 
een heftige mix. Op de momenten dat de se-
rie geestesziekte gelijk lijkt te stellen aan 
superkrachten begeeft de vertelling zich 
moreel in een grijs gebied. De bedenkers 
van Undone, Kate Purdy en Raphael 

Bob-Waksberg, werkten eerder aan Bojack 
Horseman (2014-heden), een serie die gees-
tesziekte op een bijzondere (en bijzonder 
grappige) manier serieus neemt, dus deze 
thematiek is bij hen in goede handen. Maar 
de gevolgen van tijdreizen en met name de 
daarmee gepaard gaande helderziendheid, 
zoals hartverscheurend onderzocht in films 
als Denis Villeneuve’s Arrival (2016) en Ni-
colas Roeg’s Don’t Look Now (1973), komen 

in Undone niet tot wasdom. Gelukkig kan je 
bij een serie altijd hopen op een volgend 
seizoen.

SACHA GERTSIK 

UNDONE   VERENIGDE STATEN, 2019 |  REGIE HISKO 

HULSING |  8 X 22-24 MINUTEN |  MET ROSA SALAZAR, 

BOB ODENKIRK, SIDDHARTH DHANANJAY, ANGELIQUE 

CABRAL |  TE ZIEN OP VOD (AMAZON PRIME VIDEO) 

VANAF 13 SEPTEMBER   

UNDONE
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Afkeer van je eigen  
swastika-tatoeage
Van Romper Stomper tot American History 
X: films over het geweld van neonazi’s zijn 
er in overvloed. Met Skin voegt filmmaker 
Guy Nattiv er eentje toe, al is hij meer geïn-
teresseerd in de mens achter het masker 
van witte superioriteit. 

‘De nazi’s waren meesters in het inzetten van 
vormgeving om hun doel te bereiken’, schrijft 
het Design Museum Den Bosch naar aanlei-
ding van hun veelbesproken tentoonstelling 
Design in het Derde Rijk. ‘Massa’s mensen 
wisten ze ermee aan hun kant te krijgen.’ Dat 
zinnetje springt in je hoofd wanneer je de 
met swastika’s ondergetatoeëerde Ameri-
kaanse neonazi’s het beeld in ziet marcheren 
in de openingsscène van Skin, het fictiede-
buut van documentairemaker Guy Nattiv, 
waarin hij zich afvraagt waar die aantrek-
kingskracht vandaag de dag uit bestaat.

Voor hoofdpersoon Bryon Widner (Jamie 
Bell) is het een combinatie van factoren: het 
ontvluchten van armoede, het zoeken naar 
geborgenheid. Maar het belangrijkste is 
waarschijnlijk de uitzichtloosheid thuis. 
Want wanneer hij na het zoveelste pak slaag 
van zijn alcoholische vader het huis verlaat, 
zijn het Fred (Bill Camp) en Shareen (Vera 
Farmiga) die zich over hem ontfermen, zoals 
ze dat voor alle leden van hun extreem-
rechtse Viking Social Club doen. Met een 
biertje en gesprek worden ze binnengehaald, 
waarna ze met een kaalgeschoren kop in het 
clubhuis blijven hangen.

Die Viking Social Club is het soort organi-
satie dat we inmiddels wel kennen uit de 
filmgeschiedenis. Denk aan het zooitje on-

geregeld uit Romper Stomper (Geoffrey 
Wright, 1992) dat onder leiding van een 
jonge Russel Crowe Melbourne onveilig 
maakt, of de nihilistische terroristen van 
American History X (Tony Kaye, 1998). Nat-
tiv voegt aan dat beeld niet veel toe, en laat 
in tegenstelling tot die films expliciet geweld 
buiten beeld. Het is eerder door de snelle 
montage, het handheld camerawerk en het 
uitgebeende kleurenpalet dat we Bryons on-
rust en opgejaagdheid leren kennen en be-
grijpen.

Die veranderen wanneer alleenstaande 
moeder Julie (Danielle MacDonald) zijn le-
ven binnenkomt. In een paar mooi gespeelde 
familiescènes laat Nattiv het tempo zakken 
en brengt hij letterlijk kleur in Bryons leven 
wanneer die zich samen met Julie’s kinderen 
verkleedt voor Halloween. Steeds meer 
krijgt hij wroeging over zijn nazi-denkbeel-
den, want waar diende het ook al weer voor? 
Julie toont hem haar swastika-tatoeage, 
waar ze allebei een hekel aan beginnen te 
krijgen. Lelijk, misplaatst, kaal. Het staat 
niet langer voor hun wereldbeeld. Dat Nattiv 
zich vervolgens niet goed raad weet met de 
vlucht die Bryon onderneemt, is niet erg. 
Want één beeld heeft hij dan al in je geest ge-
prent: Bryon in pak gestoken even genietend 
van zijn nieuwe familieleven. Daar kan geen 
nazi-design tegenop.

GUUS SCHULTING 

SKIN   VERENIGDE STATEN, 2019 |  REGIE GUY NATTIV | 

MET JAMIE BELL, DANIELLE MACDONALD, DANIEL 

HENSHALL |  118 MINUTEN |  DISTRIBUTIE THE 

SEARCHERS |  TE ZIEN OP DVD/BLU-RAY VANAF 2 

OKTOBER   

C H E R N O BY L

De Sovjet-Unie als rampgebied
De Brits-Amerikaanse hitserie over de be-
ruchte kernramp in het Oekraïne van 1986 
is nu ook op dvd en blu-ray te zien. Cherno-
byl is een gruwelijke, overweldigende en 
beklemmende serie over de macht van ma-
nipulatie. 

Toen op 5 augustus een Russische militaire 
basis in Siberië explodeerde en huivering-
wekkende video’s van opvlammende wolken 
online viraal gingen, zullen velen de HBO- 
serie Chernobyl in het achterhoofd hebben 
gehad. Twee maanden eerder beleefde de 
hitserie zijn grimmige apotheose. De weg 
naar die ontknoping was geplaveid met mis-
informatie, geheimhouding, leugens en ma-
nipulatie. Voor het argwanende online pu-
bliek leek de ramp uit 1986 zich op sociale 
media te herhalen.

De serie is onderdeel van een hernieuwde 
interesse in misstanden uit de Sovjet-Unie in 
Amerika en Engeland. Misschien komt die 
eruit voort dat de kritieken op communis-
tisch Rusland op subtiele wijze ook de andere 
kant op werken, richting de kapotte politieke 
systemen van de westerse wereld. Armando 
Iannucci’s The Death of Stalin (2017) was bij-
voorbeeld een even geestige als verontrus-
tende persiflage op de persoonlijkheidscultus 
rond Josef Stalin. Die film toonde de pijnlijke, 
gênante, komische en stiekem ook bloederige 
rat race onder de potentiële opvolgers van de 
sovjetdictator. Wat de film zo sterk maakte 
was dat de humor de echte horror voor het 
sovjetvolk nooit verbloemde.

Humor is een zeldzaam goed in Cherno-
byl, een coproductie tussen Engeland en 
Amerika, maar er zijn soms momenten van 
opluchting en ontspanning in dit verder 
enorm beklemmende verhaal. Dat is dan wel 
galgenhumor, want we weten dat de meeste 
van de soldaten, brandweermannen, weten-
schappers en politici die we over de loop van 

vijf afleveringen ontmoeten, (eerder) zullen 
sterven door blootstelling aan de vrijgeko-
men radioactieve straling. In gruwelijke 
blauw-grijze tinten schieten de vlammen uit 
de geëxplodeerde kernreactor van Pripjat. In 
de eerste aflevering steekt een man zijn 
hoofd in die onafgebroken rookpluim. Hij 
draait zich naar de camera met een volledig 
roodbeslagen en verbrand gezicht. Het is 26 
april, 1986, de eerste dag van de ramp.

Voor de historische details greep scenarist 
Craig Mazin (net als Joker-regisseur Todd 
Phillips voorheen vooral bekend van The 
Hanghover, 2009) terug op het werk van No-
belprijswinnaar Svetlana Aleksijevitsj, die 
extreem gedetailleerde getuigenissen afnam 
bij overlevenden uit Tsjernobyl en Pripjat. 
Videoclipregisseur Johan Renck deed de re-
gie. Tegen alle verwachtingen in maakte dit 
ongebruikelijke duo een van de beste televi-
sieseries van de afgelopen jaren. Chernobyl 
won onlangs vijf Emmy’s, waaronder een 
zeer terechte winst voor Hildur Guðnadóttir, 
de getalenteerde componist die ook Joker van 
muziek voorzag. IJzersterke hoofdrollen voor 
Emily Watson, Jessie Buckley, Jared Harris 
en Stellan Skarsgård verbloemen overigens 
de verschillende Britse accenten niet, maar 
benutten die net als in The Death of Stalin 
om uiteenlopende Russische en Oekraïense 
accenten te illustreren. Een betere serie over 
deze sovjetmanipulatie vindt je niet. Vooral 
niet in Rusland, waar inmiddels een patriot-
tisch antwoord op deze HBO-serie werd ge-
maakt. 

HUGO EMMERZAEL

CHERNOBYL   VERENIGDE STATEN/VERENIGD 

KONINKRIJK, 2019 |  REGIE JOHAN RENCK |  5 X 50-60 

MINUTEN |  MET EMILY WATSON, JESSIE BUCKLEY, 

JARED HARRIS, STELLAN SKARSGÅRD |  DISTRIBUTIE 

ZIGGO (VOD)/WARNER BROS. (DVD) |  TE ZIEN OP DVD/

BLU-RAY VANAF 2 OKTOBER   

SKIN

CHERNOBYL
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“8 oktober Tuschinski”, zegt Britt Dekker, 
terwijl ze in haar ruiterkloffie voor een ge-
opende staldeur poseert voor de ratelende 
camera’s van Edwin Smulders en een aantal 
andere paparazzi. “Want als je dan één keer 
een film maakt, moet ’ie wel in de mooiste 
bioscoop van Nederland.” Klik-klik-klik. 
“Misschien kom ik wel in een koetsje – als ’ie 
maar niet blijft hangen in de tramrails.” Klik-
klik-klik. De fotografen en cameraploegen 
hebben hun plaatjes, Dekker steekt haar 
duim omhoog en verdwijnt achter de coulis-
sen om zich te verkleden.

Op het terrein van de Koninklijke Neder-
landse Hippische Sportfederatie (KNHS) en 
de Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek 
Nederland (KWPN) in Ermelo vinden opna-
men plaats voor Whitestar, een paardenfilm 
met en naar een idee van Britt Dekker, gere-
gisseerd door Jamel Aattache (Zwaar ver-
liefd!, 2008). De titelrol wordt gespeeld door 
Dekkers eigen paard George. Dekker ‘kreeg’ 
de spierwitte hengst, die volgens haar over 
bijna magische krachten beschikt, van haar 
nieuwe werkgever John de Mol, in plaats van 
salaris voor een nog te maken tv-pro-
gram ma. Dekker, die er vorig jaar in slaagde 
een finaleplaats te bemachtigen in het 
M2-dressuur op de Hippiade, volgde het 
paard al sinds ze ’m vijf jaar geleden in een 
paardenmagazine zag, vertelt ze in een vlog 
op haar YouTube-kanaal PaardenpraatTV.

In de ‘feelgood-familiefilm’ Whitestar 
belandt George als afgedankt springpaard 
bij Megan (Dekker). De twee blijken een 
perfecte dressuurcombinatie te zijn, maar 
als de oude eigenaresse doorkrijgt hoe goed 
Whitestar is, haalt ze het dier weer weg bij 
Megan.

Terwijl Dekker zich omkleedt, wordt in de 
enorme Willem-Alexanderhal een scène op-
genomen met een van de drie doubles van 
George; om de gelijkenis wat groter te maken 
is het beest wat witter ‘geschminkt’ en zijn 
zijn lange manen ingevlochten. Het ‘reserve-
paard’ wordt bereden door Dekkers double 
Hester Bischot. Als zij aanstalten maakt om 
de bak in te stappen, pakt assistent-regis-
seur Grietje Besteman de microfoon en richt 
ze zich tot de hoofdtribune, die stampvol 
paardenmeisjes en paardenmoeders zit. 
“Lieve mensen”, zegt ze. “Dit is geen dres-
suurpaard, maar een filmpaard. De vraag is 
of u heel rustig wilt blijven, zodat het voor 
deze jongedame én haar paard een fijne erva-
ring wordt.”

Terwijl Bischot rustig haar rondjes rijdt, 
wordt er een camera op de rails geplaatst en 
kan cameraman Christiaan Cast in samen-
spraak met animal handler Ton Does het 
shot bepalen. Als het geroezemoes op de af-
geladen tribune toeneemt, pakt Besteman 
opnieuw de microfoon: “Lieve mensen, het 
wordt té onrustig. Houdt het alsjeblieft stil.”

Een productiemedewerker veegt nog een 
paar paardenvijgen op. “Is Britt al zover dat 
ze erbij kan komen?”, vraagt Aattache. “Nee? 
Dan ga ik nu eerst draaien zonder haar.”

“Iedereen in eerste positie,” roept de op-
nameleider. “Absolute stilte… en opnamen.” 
Een paar minuten later staat het shot erop en 
richt Besteman zich opnieuw tot de figuran-
ten: “Wij gaan nu een heel lange, ingewik-
kelde scène voorbereiden. Jullie mogen bui-
ten wat gaan eten en drinken, maar onthoud 
je positie. Dan zien we jullie zo weer terug, 
jullie zijn geweldig, dankjewel!”

Buiten gaan de paardenmeisjes op de foto 

met de double-paarden. In de manege neemt 
Dekker – spijkerbroek, roze blouse – nog een 
paar minuten de tijd voor de journalisten en 
fotografen. “Mijn doel is om een zo goed mo-
gelijke film in zoveel mogelijk landen ge-
toond te krijgen”, zegt ze. “Duitsland, Zwe-
den, Engeland, noem maar op; plekken waar 
mensen net zoveel van paarden houden als 
hier.” Dan moet ze door; Aattache wil de vol-
gende scène doorspreken.

JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

WHITESTAR   NEDERLAND, 2019 |  SCENARIO 

MICHIEL PEEREBOOM | REGIE JAMEL AATTACHE | 

PRODUCENT EDVARD VAN ’T WOUT |  UITVOEREND 

PRODUCENT BART WILLEMSEN |  CAMERA CHRISTIAAN 

CATS |  MONTAGE JELLE KUIPERS |  KLEDING NICOLAS 

BOYER |  MAKE-UP JACQUELINE HOOGENDIJK | 

DISTRIBUTIE JUST FILM DISTRIBUTION |  TE ZIEN VANAF 

9 OKTOBER   

OVERLEG IN DE BAK: MET WIT PETJE EN SCENARIO IN ZIJN HAND 
REGISSEUR JAMEL AATTACHE, NAAST HEM DOP CHRISTIAAN CATS. 
IN ROZE BLOUSE BRITT DEKKER, UITERST RECHTS ASSISTENT-
REGISSEUR GRIETJE BESTEMAN
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