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R E D A C T I O N E E L 
Jean-Luc Godard zei ooit dat elke fictiefilm een 
documentaire over z’n eigen acteurs is. Een 
andere maker van de Nouvelle Vague, Jacques 
Rivette, dacht groter en stelde dat elke fictie-
film een documentaire over z’n eigen totstand-
koming is. Die niet alleen iets zegt over de 
acteurs maar een beeld geeft van de cultuur 
waarin die film gemaakt is.

Niet eerder drong dat zo tot me door dan in 
het jaar dat we nu afsluiten. Hier op de redactie 
is het gelukkig altijd tijd voor reflectie, maar aan 
het eind van het jaar en het eind van het decen-
nium reflecteren we nog wat meer. Wat waren 
de beste films en waarom? En als je nadenkt 
over de films van het afgelopen jaar denk je ook 
na over de films die daarvóór kwamen.

Het begon met High Plains Drifter van Clint 
Eastwood. Een film uit 1973, een klassieker vol-
gens velen, die ik ergens op een middag dit 
voorjaar ging kijken. Openingsscène: Clint rijdt 
vanuit de woestijn op z’n paard een stadje bin-
nen. Een vrouw begint tegen hem te schreeu-
wen. Clint stapt af, sleurt haar mee een schuur 
in, verkracht haar en gaat verder met de rest 
van de film. Niet lang daarna keek ik Dracula van 
Francis Ford Coppola, uit 1992. Ook daar kwam 
ik niet meer doorheen. De tweedehands erotiek 
waarmee actrice Winona Ryder door Coppola, 
laten we zeggen, wordt geserveerd, was onver-
teerbaar. Ook al hoort grijpstuivererotiek mis-
schien bij het verhaal van Dracula, iets in Cop-
pola’s stijl stootte me af. 

Film blijkt dan toch weer méér een empa-
thiemachine dan bijvoorbeeld een schilderij. Ik 
sta volledig aan de kant van het museum dat 
weigerde het schilderij Therese Dreaming (uit 
1938) van Balthus weg te halen na klachten 
over pedofilie. Een veranderende moraal mag 
geen reden zijn de geschiedenis uit te wissen. 
Problematische schilderijen en films moeten 
gezien kunnen worden, ook al zouden ze nu niet 
meer gemaakt worden. Maar persoonlijk heb ik 
even geen zin meer in Dracula en High Plains 
Drifter. 

Zijn onze sensibiliteiten zodanig aan het ver-
anderen dat we een deel van die oude films niet 
meer zonder bezwaar kunnen bekijken? Mijn 
weerzin tegen de films van Eastwood en Cop-
pola had niet met de archaïsche verhouding 
tussen mannen en vrouwen te maken. Wat me 
stoorde, was de achteloosheid waarmee deze 
vrouwen opgediend en afgeserveerd werden. 
Het is de achteloosheid waarmee James Bond 
ooit legertjes anonieme tegenstanders neer-
maaide. Een wegwerkgebaar dat iedereen tot 
figuranten reduceert in het verhaal van de 
hoofdpersoon. Een verwerpelijke traditie.

Ik ben benieuwd hoe die sensibiliteit zich zal 
ontwikkelen. Bewust of onbewust lijkt dat weg-
werpgebaar een criterium voor de films in onze 
jaaroverzichten te zijn geweest, want daarin 
staan films die juist niet reduceren. Maar kij-
ken. Zoals Amour van Michael Haneke, die de 
medewerkers van de Filmkrant als beste film 
van het afgelopen decennium kozen. Het is mis-
schien logisch dat critici zulke films kiezen. 
Maar het is ook goed om daar even bij stil te 
staan.

En dan nog deze vraag. Als fictiefilms inder-
daad een venster op de cultuur en de tijdgeest 
bieden, zoals op die cultuur van wegwerpgeba-
ren, wat zeggen de films in onze jaarlijstjes 
dan? Wat zeggen de films in uw jaarlijstje?

RONALD ROVERS

Wat vinden we de  beste films van 
het afgelopen jaar én van het afgelopen  

decennium?   

Avengers? The Tree of Life? 4 12



ALLES BINNEN  | Er gebeurt veel in de nog geen twee minu-
ten lange openingsscène van de door Lena Dunham geregis-
seerde eerste aflevering van het laatste seizoen van Girls uit 
2017. Op de tonen van ‘Amsterdam’ van Gregory Alan  
Isakov worden plotelementen samengevat en de belangrijk-
ste personages geherintroduceerd, en ontvouwt zich een 
nieuwe mijlpaal in het leven van de jongvolwassen Hannah 
Horvath: er wordt een openhartig, autobiografisch verhaal 
van haar gepubliceerd in de New York Times. In hun nieuw 
video-essay voor filmkrant.nl tonen Cristina Álvarez López 

en Adrian Martin hoe deze scène veel meer omvat dan alleen 
verhaalinformatie. 
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#427STEUN DE 
FILMKRANT:
WORD 
ABONNEE 
Word nu abonnee van de Filmkrant 
en ontvang Dolor y gloria van Pedro 
Almodóvar op dvd.   

VIDEO
ESSAY
filmkrant.nl

THE THINKING 
MACHINE #35

DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 23 JANUARI

HONE Y L A NDHONE Y L A ND  
Lichtend voorbeeld  4  10

Als u nu een jaarabonnement neemt, dan 
ontvangt u niet alleen een jaar lang de Film-
krant in de bus, maar als welkomstge-
schenk ook de dvd van Dolor y gloria, Pedro 
Almodóvars meest persoonlijke film tot nu 
toe, aldus de filmmaker zelf. Bent u al 
abonnee maar brengt u een nieuwe abon-
nee aan? Dan ontvangt u allebei het wel-
komstgeschenk.*

Salvador Mallo (Antonio Banderas) heeft al in 
geen jaren een film meer gemaakt, maar kan 
gelukkig nog teren op de successen die hij als 
regisseur heeft genoten. Wanneer een van zijn 
oude films onder het stof vandaan wordt 
gehaald, brengt dat hem opnieuw in contact 
met acteur Alberto (Asier Etxeandia), met wie 
hij jaren geleden gebrouilleerd is geraakt. De 
ontmoeting zet een kettingreactie in gang, 
waarin het verleden terugkeert in het leven van 
Salvador. Terugdenkend aan zijn jeugd en zijn 
moeder (Penélope Cruz) wordt hij gedwongen 
om zijn demonen onder ogen te komen.

Omar Larabi in de Filmkrant: ‘Dolor y gloria 
is boven alles een toonbeeld van mooi oud 
worden. Banderas (de winnaar van de trofee 
voor beste acteur in Cannes) is als fragiele, 
dolende ziel in een prachtige Almodóvar op het 
mooist van zijn kunnen.’ 
 
* 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 22 januari 
2020, met dank aan filmdistributeur Cinéart, 
die de dvd en blu-ray 24 januari uitbrengt.
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Het visitekaartje dat Sam de Jong 
afgaf met zijn speelfilmdebuut 
Prins, leverde hem de kans op om 
Goldie te maken. In New York, 
voor een grote Amerikaanse 
studio. “Of ik nederiger ben 
geworden? Ik ben eerder 
geradicaliseerd.”   DOOR NOA JOHANNES

Na premières op Tribeca, de Berlinale en Movies that 
Matter krijgt het eigenzinnige en beklijvende jonge-
rendrama Goldie eindelijk zijn landelijke bioscoopre-
lease. Een spannend moment voor regisseur Sam de 
Jong, die nu ook op eigen bodem helemaal los kan over 
zijn eerste Amerikaanse filmavontuur.

Na zijn succesvolle filmdebuut Prins (2015) bleef 
De Jongs talent ook over de grenzen niet onopge-
merkt. Studio 20th Century Fox gaf de jonge regisseur 
de kans een Amerikaanse film te maken. Dat werd 
Goldie, waarin fotomodel Slick Woods haar acteer-
debuut maakt als de achttienjarige Goldie die droomt 
van een carrière als hiphopdanseres en intussen vecht 
om haar jongere uit handen van de jeugdzorg te hou-
den. Het maken van de film was voor De Jong een tu-
multueuze en leerzame ervaring, met ruim twee jaar 
researchen en schrijven in New York aan wel vijftien 
scriptversies.

Zijn we je nu voorgoed kwijt aan Amerika?  “Haha! Nee 
hoor, ik blijf voorlopig in Nederland. Goldie kwam 
dankzij Prins op mijn pad en ik wilde er graag in mee, 
omdat het qua thematiek aansloot op m’n debuut: die 
verheerlijking van de popcultuur en materialisme als 
identiteit. Het voelde logisch om het zusje van Prins in 
Amerika te maken, dicht bij het vuur. Maar na de af-
ronding van dit tweede verhaal sta ik te popelen om 
weer in Nederland aan de slag te gaan. Ik ging nooit 
naar Amerika met het idee dat in Nederland alles kut 
is. Integendeel: ik voel juist een herwaardering voor 
het filmklimaat dat we hier hebben waar ik veel aan 
kan bijdragen. Nog een Amerikaanse film... dat komt 
misschien rond m’n veertigste weer.”

Het moet wel kicken zijn, die bekende tune van Fox aan het 
begin van je film.  “Tuurlijk, dat is zo iconisch! Toen ik 

het voor de eerste keer hoorde, gaf het me echt een ge-
voel van: ‘Het is gewoon gelukt’.”

Wat is er dan precies ‘gelukt’?  “Om eventjes onderdeel 
te zijn van dat Amerikaanse systeem. Het was heel in-
teressant om te ontdekken hoe dat precies werkt, bij 
een studio waar het allemaal om geld verdienen gaat. 
En dan zien welke uitwerking dat heeft op je artistici-
teit. Ik wist niet zo goed hoe die wereld in elkaar steekt 
en nu weet ik iets meer. Ben je te koppig, dan wordt je 
film gewoon niet gemaakt. Je moet je nederig opstel-
len, een lange adem hebben, kunnen laveren en tege-
lijk geen pushover zijn.”

Leerde je nederiger te zijn?  “Ik ben van mezelf niet ex-
treem koppig, dus ik geloof niet dat ik nog moest leren 
om nederig te zijn. Mijn ervaringen in Amerika hebben 
me eerder geradicaliseerd.”

Waar liep je dan tegenaan?  “Ik heb mijn script vijftien 
keer moeten herschrijven. En het duurde na iedere 
versie lang voordat ik feedback kreeg, die vervolgens 
niet altijd even constructief was en waar ook niet echt 
de tijd voor genomen werd. In New York heeft nie-
mand tijd. Je moet je voorstellen dat je op zo’n groot 
kantoor je script bespreekt met iemand die ondertus-
sen vier telefoontjes krijgt en er nog drie e-mails uit 
moet doen. Na een paar krachttermen sta je weer op 
straat, in die grote stad, met je script onder je arm... Je 
staat er dan echt even alleen voor. En het is telkens 
spannend of je uiteindelijk het groene licht krijgt van 
de studio. De eerste versie schreef ik in het voorjaar 
van 2015 en in de zomer van 2017 konden we starten 
met filmen.”

Hoe hield je jezelf op die momenten gemotiveerd?   
“Gewoon tegen mezelf zeggen dat ik door moest. 
Want anders kwam die film er niet en dat was geen  
optie. Ik geloofde heel erg in dit verhaal, in Slick en  
in onze samenwerking.”

Het verhaal van Goldie is deels gebaseerd op het leven van 
je hoofdrolspeelster Slick Woods. Kende je haar al toen je 
begon met je scenario?  “Nee. Het idee voor een film 
over een jongere zonder vast verblijf zat al tijdens 
m’n afstuderen in m’n hoofd. In New York ontwik-
kelde dat idee zich verder door een gesprek dat ik 
had met een jongen met wie ik tijdens een metrorit 
aan de praat raakte. Hij had geen huis en danste en 

zong op straat om rond te komen. Hij was te oud 
voor het pleegsysteem en behoorde daarmee tot de 
enorme groep Amerikaanse jongeren tussen de 18 
en 21 die tussen wal en schip vallen. Ik ben daar toen 
meer research naar gaan doen, in de hoop om in de 
tussentijd een geschikte acteur te vinden die dit le-
ven kende.”

Waarom was dat belangrijk?  “Dan kon ik nog tijdens het 
schrijven voor me zien wie de rol zou vertolken. Een 
casting director die veel ervaring had met street cas-

DE FILMKRANT  PORTRET GEERT SNOEIJER
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S A M  D E  J O N G  O V E R  G O LD IE

SAM DE JONG

‘IK  G EL O OF DE  HEEL  ER G  HEEL  ER G  IN  S L IC K
ENEN   IN  ONZ E  S A MEN W ERK ING ’

‘Je bespreekt je 
script met iemand 
die ondertussen  
vier telefoontjes 
krijgt en er nog 
drie e-mails uit 
moet doen. Na  
een paar kracht-
termen sta je 
weer op straat,  
in die grote stad, 
met je script  
onder je arm...  
Je staat er dan 
echt even  
alleen voor.’
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ting liet me na een gesprek hierover een aantal gezich 
ten zien. Toen zag ik Slick voor het eerst, en dacht: 
‘Wauw, wie is dit?’ Die casting director merkte op dat 
het levensverhaal van dit fotomodel leek op het perso-
nage dat ik in gedachten had; ze was ook een tijd dak-
loos en had veel heftige dingen meegemaakt. Zo kwa-
men Slick en ik met elkaar in contact. Ze had ter voor-
bereiding op ons gesprek Prins gekeken en het sprak 
haar aan dat ik niet uit Amerika kwam. Ze hoopte dat 
jongeren steun uit deze film konden halen. Toen ik haar 
leerde kennen had ze nog maar een kleine following op 
Instagram. Tegen de tijd dat we gingen draaien, waren 
dat er een miljoen. Maar ze wilde deze film echt graag 
maken.”

Jouw eerste Amerikaanse film, haar eerste hoofdrol: hoe 
ging dat?  “Een draaidag op een filmset is natuurlijk 
heel anders dan een fotoshoot. Dat was even schake-
len voor Slick, die tijdens het filmen ook nog eens  
allerlei jeugdtrauma’s herbeleefde. Zwaar voor haar 
én voor mij om haar goed te begeleiden. We moesten 
weleens stoppen met de opnames en door de opge- 
lopen vertraging ter plekke van alles veranderen. 
Maar een film is altijd een kwestie van problemen  
oplossen en samen zoeken. En het mooie is dat je  
weet dat je niet terug kan; je moet door. Bovendien 
beseften Slick en ik tussen het botsen en de pijntjes 
door wat we van elkaar wilden en dat we elkaar nodig  
hadden.”

Terugkijkend op de research, het herschrijven en de con-
cessies: is Goldie nog een echte Sam de Jong-film? 
“Hij is iets minder lichtvoetig en dromerig dan ik 
aanvankelijk voor ogen had – maar ik weet niet of 
ik dat erg vind. Wat ik vooral wilde verbeelden, is 
de ontwikkeling van een zelfverzekerd persoon vol 

dromen die uiteindelijk de realiteit van een systeem 
waarin ook wij opgroeien, moet omarmen. En dat 
vertelt deze film. Goldie bevat daarnaast de uitge-
sproken stijlkeuzes die ik altijd belangrijk vond, zoals 
de kleuren en de animaties.”

Goldie droomt van een rolletje als danseres in een hiphop-
video en hoopt daarmee genoeg te verdienen om haar zus-
jes uit de handen van de jeugdzorg te houden. Is ze een su-
perheld of vooral supernaïef?  “Ik zie haar wel als een 
heldin, ja. Ze krijgt op jonge leeftijd met heel oneerlij-
ke problemen te maken, waardoor ze haar dromen 
moet laten varen en gevangen zit in de marges van het 
kapitalisme. Van die extreem ongelijke samenleving 
waar ze in Amerika, maar wij ook hier mee te maken 
hebben. Maar het ‘superheldengehalte’ van Goldie 
nam wel iets af tijdens de research en het schrijven, ze 
werd steeds kwetsbaarder. We wilden de problematiek 
van dakloze jongeren in Amerika niet bagatelliseren. 
Ik hou van film als metafoor, het mag dingen uitver-
groten. Maar niet in zo’n mate dat het een onderlig-
gende pijn wegdrukt. Ik hoop dat als mensen nu zo’n 
clip zien met van die meisjes op de achtergrond ze be-
seffen welke persoonlijke worstelingen daarachter 
schuil kunnen gaan. Voor sommigen van die meiden 
en jongens is zo’n clip echt een kans om te ontsnappen 
aan hun levens.”

Prins betekende jouw gouden ticket naar Goldie. Wat bete-
kent je nieuwe film?  “Je weet nooit wat zo’n film gaat 
doen. Ik kreeg vorige week een sms dat Halle Berry ’m 
had gezien en misschien wilde samenwerken met een 
van de acteurs uit Goldie. Dan denk je wel even: shit, 
zij zág hem dus gewoon. Maar ik ben nu vooral blij dat 
hij eindelijk uitkomt en ik de film hier kan delen. De 
rest, dat zien we allemaal wel.”      

G O L D I E

De blik van een 
buitenstaander
In Goldie speelt model Slick Woods een am-
bitieuze tiener die opgroeit in een armlastig 
gezin in New York. Het presenteert zich als 
een speelse en gedurfde lofzang op de films 
van Spike Lee, maar mist diepgang.

Wanneer de moeder van Goldie in de gevan-
genis belandt, ontfermt het achttienjarige ti-
telpersonage zich over haar twee jonge zus-
jes. Ze zwerven over de straten van de New 
Yorkse wijk The Bronx, verblijven bij vrien-
den en overleven op een pizzadieet. Onder-
tussen droomt de eigenzinnige jongeling met 
gemillimeterd kapsel, steevast uitgedost in 
een kleurrijke outfit, van een carrière als dan-
ser. Een rol in een videoclip ligt al in het ver-
schiet. Maar eerst moet ze nog een peper-
dure, kanariegele bontjas zien te bemachtigen 
– haar beoogde visuele handelsmerk.

De openingsscène van Goldie doet denken 
aan de stijl van Spike Lee: swingend, spran-
kelend en geprononceerd. Het is dapper dat 
de witte filmmaker Sam de Jong, die zelf op-
groeide in Amsterdam en daar zijn de-
buutfilm Prins (2015) maakte, zijn focus heeft 
verlegd naar de New Yorkse, zwarte cultuur. 
Die belicht hij door de ogen van zijn hoofd-
rolspeelster Slick Woods, op wier levensloop 
de film enigszins is gebaseerd. Maar Goldie 
voelt eveneens als de blik van een buiten-
staander. Iemand die is opgegroeid met de 
rauwe, clichématige esthetiek van hiphopvi-
deoclips (denk aan mooie vrouwen en stoere 
auto’s op verlate industriële terreinen); ie-
mand die zich verwondert over deze subcul-
tuur waarin vorm vaak prevaleert boven in-
houd.

Zie bijvoorbeeld die bontjas, die wordt ge-
presenteerd als het grootste goed: alsof het er 
vooral toe doet hoe uniek je eruitziet, en in 
mindere mate wie je bent. Dat uit zich in de 
film ook in het exotisme: de camera die Woods 
nauwgezet bestudeert en keer op keer zwoel 
langs haar lichaam glijdt, alsof we nog nooit 
zoiets hebben gezien. Maar de ideeën die 
achter Slick Woods’ persona schuilgaan, 
worden maar spaarzaam gedeeld.

Sommige verhalen worden beter verteld 
door de mensen die het zelf ervoeren. Zoals 
Barry Jenkins’ begin 2019 verschenen If  
Beale Street Could Talk (gebaseerd op een  
roman van James Baldwin), dat een duidelijk, 
doorwrocht verband legt tussen zwart zijn 
en in armoede opgroeien. Het is soms be-
langrijk dat je als kunstenaar een nadrukke-
lijke, diepe band hebt met je onderwerp. Be-
langrijker nog: dat je de context, hoe het is 
om zwart te zijn, kent. Want Goldie’s huids-
kleur is onlosmakelijk verbonden met de plek 
waar ze leeft en de beperkte toekomstper-
spectieven die haar worden geboden. Daar 
lijkt de film, bewust of onbewust, overheen 
te kijken.

OMAR LARABI

GOLDIE  VERENIGDE STATEN, 2019 |  REGIE SAM DE 

JONG |  MET SLICK WOODS |  88 MINUTEN |  DISTRIBUTIE 

CHERRY PICKERS |  TE ZIEN VANAF 16 JANUARI   
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De eerste grote #MeToo-zaak 
speelde zich af op de burelen van 
het conservatieve Fox News. 
Bombshell laat niet alleen zien 
wat er precies gebeurde, maar 
maakt ook inzichtelijk waar 
#MeToo nu eigenlijk echt over 
gaat.         DOOR BASJE BOER

Inmiddels is Harvey Weinstein de boeman van de 
#MeToo-beweging, ook al heeft hij net geschikt voor 
25 miljoen dollar. Maar Roger Ailes, destijds de direc-
teur van de conservatieve nieuwszender Fox News, 
werd al ruim een jaar vóór de filmproducent beschul-
digd van seksueel grensoverschrijdend gedrag door 
verschillende van zijn vrouwelijke werknemers, waar-
onder news anchors Gretchen Carlson en Megyn Kelly.

Het schandaal staat centraal in Bombshell: Holly-
woods eerste #MeToo-film. Maar de combinatie Fox 
News en #MeToo is meteen ook een on-
gemakkelijke. De vrouwen die Ailes ont-
maskerden werkten tenslotte zelf ook bij 
een mediabedrijf dat bekendstaat om 
zijn seksistische uitlatingen en dat heeft 
meegeholpen om oerseksist Donald 
Trump in het Witte Huis te krijgen. Het 
zorgt ervoor dat de hoofdpersonen van 
Bombshell – naast Carlson (Nicole Kid-
man) en Kelly (Charlize Theron) ook het 
fictieve personage Kayla (Margot Rob-
bie) – een complexe rol innemen binnen 
het #MeToo-discours: niet alleen zijn 
ze conservatief, ze stellen ook vol over-
tuiging dat ze niet feministisch zijn – 
terwijl #MeToo wel degelijk een femi-
nistische beweging is.

POPPENKAST
Net zo tricky aan Bombshell is de licht-
voetige en vaak ronduit geestige toon, 
die soms zelfs flirt met satire. Het 
archiefmateriaal waarmee de film is 
doorspekt, laat ons niet vergeten dat we 
kijken naar een waargebeurd verhaal.  
Maar dat verhaal wordt zo sappig opge-
diend, in hoog tempo en met humor en 

flair, dat het soms de angel eruit haalt. Op een bepaal-
de manier lijkt Bombshell juist haaks op de realiteit te 
staan; de film heeft iets slicks en theatraals, niet in de 
laatste plaats omdat er nepneuzen, dikmaakpakken 
en aanplak-kinnen aan te pas moeten komen om de 
cast op hun personages te laten lijken. Toch leidt dat 
niet af, maar past het juist heel goed in een film over 
een nieuwszender die op zijn beurt ook een grote 
poppenkast is.

Dat gelikte zit ‘m ook in hoe alle verhaallijntjes 
naadloos met elkaar worden verweven, met systema-
tisch seksisme als rode draad: van Trumps hetze tegen 
Megyn Kelly (“Ze is zeker ongesteld”) tot hoe Gretchen 
Carlson haar poging om seksisme aan te kaarten met 
ontslag moet bekopen, en van een meanspreading Bill 
O’Reilly (de Fox-journalist die later zelf in een #Me-
Too-zaak verwikkeld zou raken) tot een gevleugelde 
uitspraak van Ailes: “If you wanna play with the big 
boys, you have to lay with the big boys”.

Dat de toon daarbij vaak opgeruimd is, en in ieder 
geval in het geheel niet dramatisch, betekent niet dat 
Bombshell geen indruk maakt. IJzingwekkend is de 
scène waarin de ambitieuze ingenué Kayla door Ailes 

(John Lithgow) wordt gevraagd om haar rok omhoog 
te doen, en nog iets hoger, nog ietsje. Dat Kayla van 
Ailes’ reputatie wist toen ze naar hem toeging, maakt 
die scène niet minder schrijnend, alleen maar realis-
tischer.

DOORZICHTIG BUREAU
Wat Bombshell inzichtelijk maakt, is dat het bij #Me-
Too niet zozeer om seks draait, of om mannen die hun 
driften niet zouden kunnen beteugelen, maar om het 
domineren van vrouwen. Carlson en Kelly zijn over-
duidelijk goede journalisten en echte professionals, 
en toch worden ze er constant aan herinnerd dat ze in 
de eerste plaats vrouw zijn.

De belangrijkste manier om ze daaraan te her-
inneren is door ze te reduceren tot lustobject, door 
hun uiterlijk voor te laten gaan op hun kwaliteiten 
als journalist. En dus zitten de vrouwelijke anchors 
van Fox achter een doorzichtig bureau, want dan zijn 
hun blote benen goed te zien; en dus krijgen sommige 
vrouwen van Ailes te horen dat ze niet alleen hém 
seksuele diensten moeten bewijzen maar ook iedere 
andere man die hij aanwijst. Dat heeft niets met seks 

te maken; dat gaat over macht.
Heel precies laat Bombshell zien 

welke mechanismen er schuilgaan 
achter seksistisch machtsmisbruik 
op de werkvloer, en de film doet dat 
knap genoeg ook nog eens zonder de 
hoofdpersonen tot eendimensionale 
slachtoffers te maken. Je leeft met 
deze vrouwen mee (ook dankzij ijzer-
sterk spel van de actrices, met name 
de geheel getransformeerde Theron), 
maar je kunt toch een prettige kri-
tische afstand tot ze behouden. En 
omgekeerd is Ailes hier allerminst 
sympathiek maar toch ook geen on-
menselijk monster. Wat Bombshell 
daarmee laat zien is dat #MeToo niet 
alleen gaat over individuele slacht-
offers en daders, maar bovenal over 
systematisch seksisme – en dat is veel 
complexer om te bestrijden. 

BOMBSHELL   VERENIGDE STATEN, 2019 |  REGIE 

JAY ROACH |  MET CHARLIZE THERON, NICOLE 

KIDMAN, MARGOT ROBBIE |  108 MINUTEN | 

DISTRIBUTIE INDEPENDENT FILMS |  TE ZIEN VANAF 

16 JANUARI   
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Honeyland kijken is verliefd worden op hoofdper-
soon Hatidze en het landschap waardoor ze zich 
beweegt. Deze bijenhouder leeft in een afgelegen 
natuurgebied zonder bestrating of begaanbare we-
gen. Bijna dagelijks loopt ze vier uur naar de markt 
om haar honing te verkopen, en vier uur weer terug. 
Als alleenstaande dochter is ze gebonden aan het 
kleine huisje waarin ze met haar hoogbejaarde en 
inmiddels dove moeder woont. Maar het verhaal 
van Hatidze is ook het verhaal van de bijen die ze 
houdt, de honing die ze maken en de veranderende 
omstandigheden zoals buren die plots neerstrijken 
met eenzelfde handel. Een concurrentiestrijd ver 
van de bewoonde wereld. Macroproblematiek op 
microschaal. 

Tamara Kotevska, samen met Ljubimor Stefanov 
verantwoordelijk voor de regie, is aanwezig op het 
IDFA, waar hun documentaire zoals overal ter wereld 
hoog in de publieksenquête eindigde. “We waren 
eigenlijk bezig een korte documentaire te maken 
voor een natuurorganisatie”, legt Kotevska uit. “Aan-
dachtspunt was een grote rivier in Noord-Macedonië, 
maar in de onderwerpkeuze hadden we verder de vrije 
hand. Tijdens onze research werd onze aandacht ge-
trokken door bijenkorven in de rotswanden van een 
vallei waar vroeger de rivier doorheen stroomde. Die 
bijenkorven zien er fascinerend uit, met hun kleine 
gaatjes in de rotswand.”

Kotevska en Stefanov stuitten op  twee bergbe-

klimmende broers die ‘bijenjagen’ in de rotspartijen. 
“Ze laten zich met touwen zakken langs de rotswand 
om dichtbij te kunnen komen. Maar nadat we die 
opnames hadden gemaakt, ontdekten we al snel dat 
er verder niks interessants over hen te vertellen was. 
Voor een documentaire waren ze dus niet geschikt. 
Maar toen leerden we hun zus kennen, Hatidze. Bij 
haar was het meteen duidelijk dat we hier een bij-
zonder persoon voor ons hadden. Niet alleen van-
wege haar verschijning, ook vanwege haar verhaal. 
In tegenstelling tot haar broers leeft zij niet in een 
stad, verre van zelfs. Ze is de enige inwoner van een 
dorp en blijft daar wonen met haar moeder omdat 
die het huis niet meer uit wil. Dat maakte het verhaal 
voor ons alleen maar mooier en urgenter. Ze is de 
laatste vrouwelijke imker in dit uitgestrekte, verlaten 
gebied.”

Stemde Hatidze er onmiddellijk mee in om gefilmd te  
worden?  “Ja. Wat zo interessant aan haar is, is dat ze 
zo’n ontzettend sociaal persoon is. Sociaal begaafd 
zelfs. Ze houdt echt van mensen. Maar het is haar lot 
op die ene plaats te moeten blijven, aan huis gekluis-
terd vanwege haar zieke moeder. Dus bij elk contact 
met mensen bloeit ze op en straalt ze. Toen we haar 
vertelden een film over haar te maken, was ze ontzet-
tend blij. Ze stond te springen. Erg zeldzaam voor een 
documentaire, je komt meestal het tegenovergestelde 
tegen.”

Aangezien ze zo sociaal is, waren de draaidagen dan  ook 
alsof ze met de crew telkens vrienden over de vloer kreeg?  
“Klopt, en we zijn tot op de dag van vandaag eigenlijk 
haar familie. Tijdens het filmen hebben we onze 
hoofdpersonen niets aangeboden, zelfs geen salaris. 
In documentaires kan dat erg riskant zijn. Je wilt nie-
mand het gevoel geven omgekocht te zijn. Je wilt het 
echte verhaal laten zien, zoals het is. Naderhand vroe-
gen we Hatidze wel wat we voor haar konden doen. Ze 
vroeg ons of we haar konden helpen bij het vinden van 
een huis, in de buurt van haar broers. Toen we dus 
onze eerste subsidie kregen, van het filmfestival van 
Sarajevo, kochten we een huis voor haar.”

We zien in Honeyland soms roekeloos gedrag van de kinde-
ren van Hatidze’s buren, die ook nog eens onder de bijen-
steken zitten. Waar ligt voor u de ethische grens; wanneer 
zou u in moeten grijpen?  “Ik zie het zo: als ik nu naar 
buiten zou gaan met een camera en ik zie een kind ver-
drinken, dan zou ik mijn camera zo weggooien om het 
te gaan redden. In dit geval, wanneer je een documen-
taire maakt en een onderwerp kiest, moet je voorbe-
reid zijn op wat je gaat zien en hoe je daarop reageert. 
Deze mensen hebben we zes maanden gevolgd voordat 
we begonnen met filmen. We zagen al die tijd hoe alles 
verliep en dus wisten we: dit is gewoon hoe ze leven. 
Op sommige momenten hebben we natuurlijk wel hulp 
aangeboden, maar als ze dat weigeren, dan houdt het 
op. Voor de rest: je bemoeit je er niet mee en je filmt. 
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Een documentaire over een vrouw met 
haar bedlegerige moeder in een stenen 
huisje in Noord-Macedonië. Voor haar 
inkomen is ze afhankelijk van bijen en 
hun honingraten. Zo kleinschalig als de 
opzet van Honeyland is, zo groots is de 
zegetocht die de film nu over de wereld 
maakt. Regisseur Tamara Kotevska: 
“Toen Hatidze voor ons stond, wisten we 
meteen dat we met een bijzonder persoon 
te maken hadden.”             DOOR ALEXANDER ZWART

 O V E R  H O NEYLANDTA M A R A  K O T E V S K A  
T ER  L EEF T  IN  DE  T I JD  VA N 
E  MEE S T ER SE  MEE S T ER S ’

‘DE  L A AT S T E  BI JENHO UD S  
DE  DE  HOL L A ND SHOL L A ND S



 HONEYLAND   FILMSCHUUR HAARLEM  

11  JANUARI 13.30 UUR 

INLEIDING DOOR SASJA KOETSIER
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Wat het ook is, uiteindelijk zal jij weer weggaan en zul-
len zij daar achterblijven. Alles zal doorgaan, ook als je 
er niet meer bent.”

Vooral de scènes in het huis van Hatidze en haar moeder 
vallen op, met een prachtig clair-obscur à la Rembrandt.  
“Zoiets kun je bij een documentaire van tevoren niet 
bedenken. Dus Hollandse meesters als Rembrandt 
werden voor ons inderdaad een inspiratie, maar alleen 
omdat we de gelijkenis zagen toen we de situatie zo 
aantroffen. Deze schilders waren ook niet bewust be-
zig met clair-obscur. Zij schilderden wat ze zagen en 
dit was hoe het er toen uitzag. Hatidze leeft in feite in 
die tijd, in die vervlogen eeuwen, in dezelfde omstan-
digheden als waarin deze schilderijen werden ge-
maakt. We hadden ons dit vooraf nooit kunnen voor-
stellen. Het was ook onmogelijk geweest om het te fa-
briceren. Ze leeft zo afgelegen dat we de apparatuur 
ervoor niet mee hadden kunnen nemen. En zelfs als 
dat wel had gekund, was het huis vanbinnen te klein 
geweest voor de benodigde opstelling. Toen we dus 
eenmaal de juiste tijd van de dag en de juiste opname-
hoek hadden gevonden, waren we zelf ook aangenaam 
verrast door het resultaat.”

Het afgelegen gebied in Noord-Macedonië staat in groot 
contrast met het succes dat de film nu over de hele wereld 

heeft. Bekroond op het filmfestival van Sundance, er hangt 
een enorme Oscar-buzz omheen en ga zo maar door. Krijgt 
Hatidze hier iets van mee?  “O zeker wel, we nemen haar 
overal mee naartoe. Op trips, naar festivals. Ze was 
twee weken geleden nog met ons in New York, waar ze 
een prijs won in de categorie ‘beste personage in een 
documentaire’. Op het podium begon ze uit volle borst 
te zingen. Dat was zo mooi om te zien, totaal anders 
dan wat iedereen verwachtte.”

Helpt de documentaire inmiddels ook bij het wereldwijde 
bewustzijn rond de met uitsterven bedreigde bijenkolonies?  
“Ja, heel erg. Daar zijn we zelf nog steeds verbaasd 
over, hoe het overal ontvangen wordt. En het mooiste 
is dat het overal even goed valt en ingezien wordt. We 
hebben deze documentaire bijvoorbeeld ook vertoond 
aan een stam in Nieuw-Caledonië [Frans overzees ge-
bied ten noordoosten van Australië, AZ]. Daar was de 
reactie nagenoeg hetzelfde als in Manhattan. Dat het 
zo universeel aanspreekt maakt ons heel erg blij. To-
taal verschillende mensen die een humane band met 
deze film krijgen. Dat is zoiets waardevols.”      

‘Wat zo interes-
sant aan Hatidze 
is, is dat ze zo’n 
ontzettend sociaal 
persoon is. Ze 
houdt echt van 
mensen. Maar het 
is haar lot op die 
ene plaats te blij-
ven, vanwege haar 
zieke moeder.’

LJUBIMOR STEFANOV EN TAMARA KOTEVSKA

H O N E Y L A N D

Lichtend 
voorbeeld
Je hulpbronnen plunderen voor snelle winst 
of geduld hebben en zo langer profiteren? 
Een vrouwelijke imker in Noord-Macedonië 
komt in het indrukwekkende Honeyland 
voor een miniversie te staan van de kwes-
ties rond de uitputting van de aarde waar de 
hele wereldbevolking mee worstelt.

Hatidze is een aimabele, gewetensvolle 
imker; de laatste in haar verlaten regio in 
Noord-Macedonië. Ze laat op haar ruige 
klimtochten naar de wilde bijen, die in de 
documentaire Honeyland verbluffend in 
beeld worden gebracht, altijd de helft van 
de honing achter, zodat de dieren niet 
sterven.

Een losgeslagen rondtrekkende familie 
met zeven luidruchtige kinderen die op een 
dag zomaar neerstrijkt naast haar huis, 
denkt daar anders over. Met veel ge-
schreeuw gaan ze zich ook ineens bezighou-
den met het verzamelen van honing, maar 
ze roven de raten veel te snel leeg. In pijn-
lijke scènes zien we hoe vader Hussein en 
zijn kinderen om de haverklap worden ge-
stoken door de bijen, voor wie ze geen enkel 
respect hebben. Hatidze, aardig als ze is, 
heeft hen eerst nog advies gegeven over het 
houden van bijen, maar voelt zich nu verra-
den en bestolen.

Naast een krachtige verbeelding van 
roofbouw op kleine schaal die iedereen aan 
het denken zou moeten zetten, is Honeyland 
ook een geweldig portret van Hatidze, haar 
zieke moeder en de ruige regio waar ze wo-
nen, zonder elektriciteit of stromend water. 
Hatidze heeft, als een soort werkbij, haar ei-
gen leven geofferd aan de zorg voor haar 
blinde en verlamde moeder, die hun verval-
len hut nooit verlaat.

De visuele kracht laat Honeyland uit- 
stijgen boven een gewoon portret. Drie jaar 
lang volgde een kleine crew Hatidze en haar 
moeder. Daardoor hadden ze alle tijd om 
haar vaak woordeloze leven in beeld te 
brengen en om te vormen tot een liefde- 
volle maar ook onheilspellende, neorealis- 
tische fabel. 

Hatidze lijkt de laatste in haar soort te 
zijn; Husseins exploitatie van schaarse 
hulpbronnen is de norm. Daarom kun je 
wel naar deze vrouw blijven kijken, die in al 
haar bescheidenheid een lichtend voor-
beeld is.

MARISKA GRAVELAND

HONEYLAND   NOORD-MACEDONIË, 2019 |  

REGIE LJUBOMIR STEFANOV, TAMARA KOTEVSKA |  

87 MINUTEN |  DISTRIBUTIE CONTACT FILM |  TE ZIEN 

VANAF 9 JANUARI, OOK VIA  picl.nl   
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Terwijl Portrait de la jeune fille en 
feu en Parasite de jaarlijstjes 
aanvoeren, doemt uit de films die 
de diverse Top 10s niet haalden 
een tegendraadse rode draad op: 
het afscheid van de babyboomer.

DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

De jeugd roerde zich in 2019. Het afgelopen jaar kan 
de boeken in als het jaar van tiener-klimaatactivist 
Greta Thunberg, door Time Magazine uitgeroepen tot 
persoon van het jaar. Wereldwijd werd, zo leek het, 
meer geprotesteerd dan ooit, vaak met de jonge gene-
ratie in de voorhoede. Geen wonder dat online het 
pejoratief ‘Ok, boomer’ viraal ging, dat millennials 
rondslingerden richting elke kortzichtige babyboomer 
die hun generatie afdoet als luie, telefoonverslaafde 
nietsnutten.

Ondertussen kreeg de vertwijfeling van de baby-
boomer in de bioscoopzaal juist volop de ruimte. Want 
ja, 2019 was het jaar waarin het streven naar meer di-
versiteit gevolgen begon te krijgen. Het was ook het 
jaar waarin #MeToo niet alleen achter de schermen 
de filmindustrie veranderde, maar er ook in films  op 
werd gereflecteerd. Soms heel expliciet, zoals in Midi 
Z’s Nina Wu, soms met een omweg, bijvoorbeeld in 
Céline Sciamma’s Portrait de la jeune fille en feu dat 
impliciet toont wat we al die decennia hebben gemist 
doordat we de female gaze negeerden. Sciamma’s film 
eindigde zowel in de jaarlijstjes van de Filmkrant- 
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redactie als in het jaaroverzicht van de rubriek Film-
sterren op de eerste plaats.

Dwars tegen die tijdgeest in stonden in opvallend 
veel films juist oudere witte mannen centraal, die 
worstelen met het feit dat ze plaats moeten maken. 
Alsof er een tegenwicht nodig was voor die groeiende 
diversiteit. Dat begon in januari met Stan  
& Ollie (Jon S. Baird), over de nadagen van de komedie-
grootheden, en bleef een doorlopend thema tot aan 
Martin Scorsese’s bejaarde-gangster-epos The  
Irishman in december.

IN HET HARNAS
Kijk alleen al even naar de uiterst melancholische 
ondertitels van drie grote spektakelvervolgen:  
Avengers: Endgame (Anthony & Joe Russo), Rambo: 
Last Blood (Adrian Grunberg) en Terminator: Dark 
Fate (Tim Miller). In eerstgenoemde neemt acteur 
Robert Downey Jr. (spoiler!) met de dood van zijn 
personage Tony Stark na tien films afscheid van het 
Marvel-superheldenuniversum, waarin hij vanaf 
Iron Man (Jon Favreau, 2008) de grote vaste waarde 
was. 

Ook Sylvester Stallone’s iconische personage John 
Rambo zou naar verluidt sterven in het harnas, in de 
vijfde film rond de Vietnamveteraan. Met het oog op 
het mogelijk verder uitmelken van de franchise werd 
dat idee uiteindelijk toch maar geschrapt. Maar Last 
Blood is alsnog een melancholische film, waarin Ram-
bo zich deels rekenschap moet geven van hoe hij door 
de tijd is ingehaald. Idem voor die andere spierbundel 
die groot werd in de jaren tachtig, Arnold Schwar-
zenegger, die in Dark Fate ook als tijdreizende robot 

gewoon oud mag worden en het stokje overdraagt aan 
een jongere generatie.

Zelfs de kinderfilm ontkwam er niet aan. In de 
speelgoedavonturen van Toy Story 4 (Josh Cooley),  
de verrassende nummer 2 in het Filmsterren- 
jaaroverzicht, valt uiteraard nergens het woord ‘pen-
sioen’. Maar dat is toch echt wat speelgoedcowboy 
Woody moet leren omarmen: de grote nutteloosheid, 
en het gapende onbegrip voor de jonge generatie die 
op het punt staat hem op te volgen – in de “persoon” 
van het nieuwe personage Forky, een uit afval bij  
elkaar geknutseld figuurtje dat geen boodschap heeft 
aan Woody’s speelgoedwetten. 

NIEUW ELAN
Ook aan het meer artistieke uiteind evan het Holly-
woodspectrum worstelden mannen met de vergetel-
heid. Met naast The Irishman als meest prominente 
en meest besproken voorbeeld ongetwijfeld Once 
Upon a Time... in Hollywood van Quentin Tarantino. 
De sterregisseur focust op een uitgerangeerde acteur 
en diens stuntman in het Hollywood van de late jaren 
zestig. Zijn film is deels een eerbetoon aan de baby-
boomer-filmmakers die destijds opkwam, in wat nu 
New Hollywood wordt genoemd. Kort gezegd: de  
generatie van Scorsese en Spielberg. De generatie die, 
inmiddels allang niet meer zo New, ook nu nog veel 
touwtjes in handen heeft in Hollywood. En een gene-
ratie die inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd 
ruimschoots gepasseerd is. In 1969 maakten ze films 
wilde over jeugdige bravoure; vijftig jaar later draait 
het logischerwijs om hun afscheid.

Once Upon a Time... in Hollywood stelt in Rick en 

Cliff juist de net wat oudere generatie centraal, die 
door New Hollywood opzij werd geschoven. De be- 
lichaming van dat nieuwe elan vindt Tarantino in het 
personage van actrice Sharon Tate. “I reject your  
hypothesis”, was de inmiddels beruchte reactie van 
Quentin Tarantino op de vraag waarom het perso- 
nage Sharon Tate in zijn Once Upon a Time... in  
Hollywood zo weinig tekst heeft. Hij werd erom  
verguisd, omdat men aannam dat Tarantino ermee 
van tafel wilde vegen wat vrouwen te zeggen heb- 
ben. Maar die uitspraak kan ook anders geïnterpre-
teerd worden. Tarantino verwerpt de hypothese dat 
vrouwelijke personages alleen tellen als ze dialoog 
hebben.

Wie het woorden turven kan loslaten, beseft dat 
Sharon Tate het belangrijkste personage van Once 
Upon a Time... in Hollywood is. Tarantino mag dan 
zijn tijd vooral doorbrengen in het gezelschap van 
Rick en Cliff, maar hij geeft de jonge en ambitieuze 
Tate de toekomst – een toekomst die ze in werkelijk-
heid niet had. Op een vergelijkbare manier is Frank 
Sheerans dochter Peggy het sterkste personage van 
The Irishman, juist omdat ze zwijgt in het aangezicht 
van de loze woorden en de lading testosteron-over- 
de-houdbaarheidsdatum van de grote hoofdrollen. 
Ook over het feit dat actrice Anna Paquin “slechts” 
zeven zinnen dialoog heeft, ontstond ophef. Maar ook 
zonder iets te zeggen, is haar personage de enige die 
tegenwicht biedt tegen het geweld van haar vader. Als 
De Niro in de rol van Sheeran (met digitaal verkleurde 
blauwe ogen) naar haar kijkt, ziet hij het scherp: mijn 
rol is uitgespeeld.      

Dwars tegen de 
tijdgeest in  
stonden in  
opvallend veel 
films juist oudere 
witte mannen 
centraal, die  
worstelen met  
het feit dat ze 
plaats moeten 
maken. Alsof er 
een tegenwicht 
nodig was voor 
groeiende de  
diversiteit.

   

 De beste films van 2019
 volgens de Filmkrant-redactie
 1 .  Portrait de la jeune fille en feu (Céline Sciamma)
2.  Lazzaro felice (Alice Rohrwacher)
3.  Parasite (Bong Joon-ho)
4.  The Favourite (Yorgos Lanthimos)
5.  Take Me Somewhere Nice (Ena Sendijarević)

 De beste films van 2019
 volgens de Nederlandse filmpers
 1 .  Portrait de la jeune fille en feu (Céline Sciamma)
2.  Toy Story 4 (Josh Cooley)
3.  Parasite (Bong Joon-ho)
4.  Monos (Alejandros Landes)
5.  Marriage Story (Noah Baumbach)

 De beste films van de jaren 2010
 volgens de medewerkers van de Filmkrant
 1 .  Amour (Michael Haneke, 2012)
2.  Holy Motors (Leos Carax, 2012)
3.  Boyhood (Richard Linklater, 2014)
–  Mad Max: Fury Road (George Miller, 2015)
–  Son of Saul (László Nemes)

 De beste films van de jaren 2010
 volgens de deelnemers van Filmkrant Lab
1.  La grande belleza (Paolo Sorrentino, 2013)
2.  Holy Motors (Leos Carax, 2012)
–  The Act of Killing (Joshua Oppenheimer, 2012)
4.  Her (Spike Jonze, 2013)
5.  Those Who Feel the Fire Burning (Morgan Knibbe, 2014)
–  Moonlight (Barry Jenkins, 2016)

Ook de overzichten van de beste films van 2019 lijken een generatiewisseling te 
tonen. In de Top 10 best beoordeelde films in de maandelijkse rubriek Filmsterren 
staat slechts één regisseur die in eerdere jaren ook de Top 10 haalde: Bong Joon-
ho. Céline Sciamma eindigde op de eerste plek, als pas de vierde vrouw in de bijna 
veertigjarige geschiedenis van de rubriek. Ze voert ook de favorietenlijst van de 
Filmkrant-redactie aan. Haar film is ook een de hoogst genoteerde film uit 2019 
(op plaats 22) op de lijst van beste films van het voorbije decennium, samen-
gesteld door alle medewerkers van de Filmkrant. Zie filmkrant.nl/lijstjes voor de 
volledige lijsten, motivaties en meer achtergronden bij de jaar- en decennium-
toppers.
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Kwaliteitsfilms stimuleren: wie 
kan daartegen zijn? Maar hoe 
meer regels, hoe verder het doel 
uit zicht raakt. Wat komt er niet 
door de selectie? Filmpolitiek 
vluchteling Paul Verhoeven:  
“Een politieke agenda dient de 
waarheid niet.”      DOOR KARIN WOLFS 

“Maar die vrouw, dat is een hoer!” Aldus Productie-
fondsvoorzitter Anton Koolhaas over hoofdpersoon 
Fientje – later belichaamd door Renée Soutendijk 
– toen hij het scenario voor Paul Verhoevens schan-
daalfilm Spetters (1980) onder ogen kreeg. Verhoeven 
aan de telefoon vanuit Los Angeles: “Met die uitval 
veroordeelde hij de film totaal. Terwijl Jezus in de Bij-
bel toch zegt dat hoeren eerder het Koninkrijk Gods 
zullen binnengaan dan de rijken.” Verhoeven vertrok 
naar Hollywood nadat hij in Nederland herhaaldelijk 
nul op het rekest kreeg van Productiefondsbonzen 
Blokker en Koolhaas. Begin 21ste eeuw keerde hij 
kortstondig terug omdat toenmalig Filmfondsdirec-
teur Toine Berbers hem steun beloofde aan Zwart-
boek. Na Berbers’ vertrek vond Verhoeven zich, zo 
rond 2010, “terug in 1980”. 

Hij diende toen zijn verfilmingsplan in voor Bel 
Ami van Guy de Maupassant, een Franse literaire 
klassieker. Verhoeven: “Dat gaat over een man die zijn 
carrière te danken heeft aan machtige vrouwen. Bij 
elke nieuwe vrouw die hij ontmoet, lift hij mee om-
hoog, tot hij aan de top staat. Dat verhaal werd door 
Filmfondsexperts klein gemaakt en geanalyseerd als: 
het gaat over een man die van vrouwen houdt en de 
vrouwen houden van die man. Ik was stomverbaasd. 
Ze lazen in mijn plan hun eigen politieke, misschien 
wel feministische agenda. Als je daar niet aan beant-
woordt of er niet op ingaat omdat je een ander verhaal 
wilt vertellen, of een lijn volgt die niet in de mode is, 
dan val je buiten de boot. Ik dacht: ‘Dit gebeurt me nu 
voor de tweede keer, ik ga naar Frankrijk.’” 

Daar maakte Verhoeven vervolgens de ongrijpbare 
verkrachtingsthriller Elle, die een sensatie werd in de 
hoofdcompetitie van Cannes, een Oscarnominatie 
kreeg en twee Golden Globes opleverde.

IN DE LA
Geen Filmfondssteun, geen speelfilm. Uitzonderingen 
daargelaten is dat is nog altijd de regel voor Neder-
landse filmmakers, die met hun dure, arbeidsinten-
sieve kunstvorm in een kleine nationale markt afhan-

kelijk blijven van subsidie. Door het wegbezuinigen 
van het Mediafonds en teruglopende investeringen 
van omroepen en distributeurs neemt de invloed van 
het Filmfonds toe. 

Ondanks een bewogen politiek klimaat zijn Ne-
derlandse speelfilms door de bank genomen al jaren 
relatief braaf, huiselijk van toon en vertellen ze weinig 
nieuws over heikele, maatschappelijke kwesties. Re-
gisseur Martin Koolhoven zei onlangs in Het Parool 
dat filmmakers voor het opschroeven van het am-
bitieniveau vooral eens beter naar zichzelf moesten 
kijken. ‘Denk je nou echt’, vroeg hij zich retorisch af, 
‘dat ze bij het Filmfonds een la vol briljante scenario’s 
hebben, die ze tegenhouden omdat ze liever een-
heidsworst willen?’ 

Maar wat belandt er, met de beste bedoelingen, 
dan wel in de la? Want wat bij het Filmfonds niet door 
de selectie komt, daar hoor je vrijwel nooit iets over. 
Afwijzingen (de helft van alle ingediende filmplannen 
en tweederde van alle voorgelegde ideeën) worden 
niet gepubliceerd. Navraag bij filmmakers leert echter 
dat Verhoeven niet de enige is die last heeft van de 
politieke voorkeur van artistiek adviseurs. En dat die 
nog steeds actueel is. Een kleine greep:

RECHTS-RADICAAL
Regisseur/scenarist Lodewijk Crijns (Jezus is een Pa-
lestijn, 1999; Alleen maar nette mensen, 2012; Bum-
perkleef, 2019) wilde een film maken, getiteld Oog om 
oog, verteld door de ogen van een winkelier die gebukt 
gaat onder criminaliteit, veroorzaakt door mannen uit 
één allochtone bevolkingsgroep in en rond zijn zaak 
in Amsterdam-West. Crijns: “De winkelier begint als 
humanist en eindigt als rechts-radicaal. Is dat dan 
een film over racisme of is het een racistische film? De 
consulent zei: ‘Alle mensen van die ene bevolkings-
groep zijn eikels in jouw script. Dat is stigmatiserend 
dus daar wil ik geen subsidie aan verlenen.’ Maar juist 
omdat ik voortdurend om me heen hoor en zie dat 
een te hoog percentage van die groep zich als eikels 
gedraagt, wil ik als geëngageerd filmmaker over dit 
relevante sociale gegeven een film maken.”

Een ander script van Crijns had als titel Zinvol 
geweld en stelt ‘ongelijke behandeling’ ter discussie. 
“Over een burgermilitie van tienerjongens die crimi-
naliteit in Gouda, voor driekwart veroorzaakt door 
leeftijdgenoten uit weer één allochtone bevolkings-
groep, met lijfstraffen bestrijdt omdat de politie te 
weinig capaciteit heeft en het strafrecht geen indruk 
lijkt te maken. Een Filmfonds-consulent liet weten 
het een heel aardig script te vinden, maar wilde het 
niet steunen omdat ik een conclusie trok waar hij een 
bittere nasmaak aan overhield.”

Scenarist Roelof Jan Minneboo (The Gentle Indif-

ference of the World, 2018; My Foolish Heart, 2018) 
schreef een scenario voor een sterk visuele film over 
een Nederlandse soldaat die zich geen raad weet met 
zijn schaamte over het Srebrenica-debacle. Minneboo: 
“Hoewel de Filmfonds-consulent het een belangwek-
kend thema vond, moest ik aangeven hoe mijn verhaal 
een toevoeging vormt op het rouwproces rond Srebr-
enica. ‘Het gaat om Srebrenica’, zei hij, ‘dus de lat ligt 
heel hoog.’ Dat vind ik raar. Waarom ligt de lat hoger 
wanneer ik een politiek gevoelig onderwerp aansnijd? 
En waarom moet mijn film in het nationale rouwproces 
passen? Daar gaat het mij helemaal niet om.” 

Regisseur Morgan Knibbe (Those Who Feel the Fire 
Burning, 2014; The Atomic Soldiers, 2019): “Mijn 
filmplan over Amerikaanse kernproeven in de jaren 
vijftig werd aanvankelijk afgewezen, onder meer om-
dat het overambitieus werd gevonden en te weinig re-
levant zou zijn voor een hedendaags Nederlands pu-

Lodewijk Crijns: 
‘Omdat het Film-
fonds vanuit de 
overheid de op-
dracht krijgt be-
volkingsgroepen 
bij  elkaar te bren-
gen, steunt het 
goedbedoelende 
films.’

Martijn Maria 
Smits: ‘Het is  
alsof ik mezelf 
verlies doordat ik 
steeds meer in 
het gedachtegoed 
van het systeem 
wordt gedrongen.’

HE T  F IL MF OND S  A L S
GR O T E  V ERBINDERGR O T E  V ERBINDER

DE FILMKRANT  
#427 JANUARI 2020  14

SPLINTERTIME (ROSTO, 2015)



bliek. Terwijl het om massavernietigingswapens gaat 
die tot op de dag van vandaag een bedreiging vormen 
op wereldschaal. Dat een filmplan aantrekkelijk moet 
zijn voor de Nederlandse belastingbetaler leidt zo tot 
een naar binnen gekeerde blik. Een kritische discussie 
over ethiek en moraal kan heel opbouwend zijn, maar 
er wordt vaak veilig gedacht waardoor een gebrek aan 
ruimte dreigt voor gewaagde, artistieke expressie.”

RANDGEBIEDEN
De adviezen van het Filmfonds over welke filmplan-
nen van voldoende kwaliteit zijn om voor subsidie 
in aanmerking te komen, zijn door de jaren heen 
bureaucratischer en politieker geworden. Voor 2013 
putte het fonds nog uit een poule van zo’n negentig 
onafhankelijke, externe adviseurs uit de filmsector 
zelf, die per geval in een driekoppige commissie ad-
viseerden over een filmplan. Na een reorganisatie in 
2013 bracht het fonds dat aantal terug tot zeven solo 
opererende, interne ‘consulenten’, waarbij filmmakers 
sindsdien in de minderheid zijn. De consulenten ko-
men vaker uit de randgebieden van de film: managers 
of theoretici met een opleiding tot filmwetenschapper 
of carrière in productie en organisatie van festivals, 
bij fondsen of een omroep. Plus: ze zijn tegenwoordig 
in loondienst bij het fonds, waar ze worden aange-
stuurd door de directeur/bestuurder die ze moeten 
adviseren.

Hoogleraar staats- en bestuursrecht Willemien 
den Ouden (Universiteit Leiden) zet vraagtekens bij 
deze gang van zaken: “De vrijheid van meningsuiting 
schrijft voor dat de overheid niet vooraf mag sturen 
op inhoud. Daarom zijn dit soort subsidies op eni-
ge afstand geplaatst in fondsen, die zich vaak door 
onafhankelijke deskundigen laten adviseren, om de 
schijn van overheidsbemoeienis te vermijden. Maar 
omdat fondsen als bestuursorgaan een wettelijke taak 
uitvoeren zijn ze ook onderdeel van de overheid. Als 
een fonds zich laat adviseren door eigen adviseurs in 
loondienst, oordeelt het bestuursorgaan dus eigenlijk 
zelf over de inhoud van aanvragen. Dat kun je best 
problematisch noemen.” 

OVER DE SCHREEF 
Het artistieke kwaliteitsoordeel is met de jaren in 
dienst komen te staan van sociaal-politieke doelstel-
lingen die vanuit Den Haag aan kunst en cultuur wor-
den gekoppeld, zoals het stimuleren van diversiteit, 
duurzaamheid en criteria als ondernemerschap en 
economische betekenis. Van facilitators die kunste-
naars in staat stellen in vrijheid hun werk te doen, zijn 
cultuurfondsen gemuteerd in voorwaardenstellers die 
een politieke agenda doorvoeren. Met als gevolg dat 
filmmakers zich vooraf zorgen maken dat hun plan 
wordt afgekeurd wanneer het de heersende trend niet 
onderschrijft. 

Martijn Maria Smits (C’est déjà l’été, 2010; Wald-
stille, 2016): “Het is alsof ik mezelf verlies doordat 
ik steeds meer in het gedachtegoed van het systeem 
wordt gedrongen. Zo weet iedereen dat als je op dit 
moment iets van buitenlandse roots hebt, vrouwelijk 
bent of dat in je verhaal verwerkt, je voorrang krijgt 
omdat men Nederlandse films te blank en mannelijk 
vindt. Ik zeg niet dat dat slecht is, maar het gevaar 
dreigt dat mensen hun verhalen zo niet meer recht-
streeks uit zichzelf halen. Ze construeren wat zij den-
ken dat het fonds wil en dat leidt tot middelmatige 
laffe films. Je moet over de schreef kunnen gaan: zo stel 
je iets ter discussie!”

Regisseur/scenarist Marcel Visbeen (Staatsge-
vaarlijk, 2005; King of the Road, 2020) krijgt vaak de 
vraag of een mannelijke hoofdrol ook een vrouw kan 
zijn, en of hij wel genoeg allochtonen in zijn scenario 
heeft geschreven. Visbeen: “Dan denk ik: ja, maar 
op mijn verjaardag zitten ook geen Marokkanen. Ik 
geloof niet in dat gezellige, ideale Nederland. Dat 
bestaat niet. ‘Inclusiviteit is een gegeven’, staat er 
op het aanvraagformulier. O, is dat zo?, denk ik dan. 
Vind je het gek dat mensen zich niet in Nederlandse 
films herkennen? Ik geloof dat beleidsmakers in een 
droomwereld leven. Dat benadrukt alleen maar dat 
we niet meer naar elkaar luisteren.”

REGELS DOORBREKEN
Crijns werd na een brandbrief aan het Filmfonds 
uitgenodigd voor een gesprek van anderhalf uur met 
de top van het fonds, waarin hem werd uitgelegd wat 
volgens hen het probleem is. Crijns: “De belangrijkste 
suggestie: dat het wel wat positiever mag. En dat het 
Filmfonds vanuit de overheid de opdracht krijgt om 
bevolkingsgroepen bij elkaar te brengen. Waardoor 
het een leger aan mensen steunt die goedbedoelende 
films maken over een Marokkaanse jongen en Neder-
lands meisje die samen eind-goed-al-goed gelukkig 
worden. Maar films die laten zien waarom veel blanke 

Nederlanders racistische PVV-stemmers worden – 
waarbij je je natuurlijk kunt invoelen in het personage 
– die komen er niet. Al voor de opkomst van Fortuyn 
was er een enorme beweging naar rechts. Die wordt 
steevast belachelijk gemaakt, maar niemand die uit-
legt wat er is veranderd.”

Knibbe en Minneboo denken dat minder papier-
winkel en meer dialoog met makers vooraf daar ver-
andering in zou kunnen brengen. Minneboo: “Stel 
vragen in plaats van dat je je alwetend opstelt en 
voorschrijft wat er moet gebeuren. Er zijn zoveel films 
die niet in het stramien passen, films die je dan dus 
niet in je vizier krijgt! Dat zie je ook bij het gedoe rond 
het plan van Morgan: die heeft een zeer goed ont-
vangen documentaire gemaakt, wil nu een speelfilm 
maken en daarvan raken ze dan in de war. Zo wordt de 
mogelijkheid van vernieuwing uitgesloten.” 

Verhoevens ervaring is dat filmmakers in de rol 
van adviseur met een opener oog naar buitengewone 
plannen kijken. “Voor 2010 waren Edwin de Vries, Ate 
de Jong en Esmé Lammers bijvoorbeeld adviseur. Zij 
vroegen: ‘Als dit is wat je wilt, hoe wil je dat dan gaan 
maken?’ Daarna is er overgestapt naar mensen die 
nog nooit films hebben gemaakt, die kennelijk drama-
turgie hebben gestudeerd, en die de standaardregels 
als het alfa en omega van het filmmaken zien. Verge-
tende en ook helemaal niet in ogenschouw nemende 
dat als je iets goeds wilt maken, je die dramaturgische 
regels juist doorbreekt met iets origineels, zodat het 
nieuwe perspectieven oplevert. Het kwalijke van een 
politieke agenda is natuurlijk dat die de waarheid niet 
dient. Dat ze niet kijken naar wat er is, maar wat zij 
zouden willen dat er is. Meer van hetzelfde maken 
betekent eigenlijk dat je niet meer openstaat voor 
nieuwe avonturen. Ik denk niet dat het publiek meer 
van hetzelfde wil, maar dat het verrast wil worden. 
Filmmaken is avontuur. Als dat er niet is, serveer je 
steeds dezelfde hutspot.”     

REACTIE FILMFONDS
‘Het artikel geeft een eenzijdig beeld, alleen 
makers met en over afgewezen projecten 
worden aan het woord gelaten. Er wordt niet 
gesproken over (hun) films die de afgelopen 
jaren wel verder ontwikkeld en gerealiseerd 
zijn. Het stuk geeft hierdoor geen evenwich-
tig en realistisch beeld van de Nederlandse 
film en het beleid van het Filmfonds, wij her-
kennen ons hierin dan ook niet. Het Film-
fonds doet geen uitspraken over afgewezen 
projecten, dat is een afspraak tussen de 
makers en het Fonds, we gaan dus niet 
afzonderlijk in op de projecten in het artikel. 
Het beeld dat geschetst wordt over het con-
sulentensysteem klopt niet. Daarnaast is 
het een feit dat de consulenten een bredere 
achtergrond kennen, ook makers worden 
vertegenwoordigd. Voor de volledigheid en 
juistheid van de feiten kan het jaarverslag 
2018 geraadpleegd worden: daaruit blijkt dat 
bijna de helft van de aanvragen voor ontwik-
keling zijn toegewezen en ruim een derde van 
de realiseringsaanvragen.’
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Paul Verhoeven: 
‘Avontuur! Als dat 
er niet is, doe je 
niets anders dan 
steeds dezelfde 
hutspot opdienen.’
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Als twintigjarige kwam de Britse Nick Broomfield 
op het Griekse eiland Hydra. Een idyllisch oord waar 
internationale kunstenaars, schrijvers en andere vrije 
geesten zich vestigden. En aangezien dit in de jaren 
zestig was, dé tijd van vrije liefde en open relaties, 
kreeg Broomfield daar een affaire met de Noorse  
Marianne Ihlen, die eigenlijk al in een relatie zat.  
Ihlen was de geliefde van de toen nog redelijk onbe-
kende Canadese schrijver Leonard Cohen. Zonder 
haat en nijd groeiden Ihlen en Cohen ten tijde van 
Cohens stijgende roem als zanger uit elkaar, maar af 
en toe hielden ze contact. Net zoals Broomfield en  
Ihlen deden na hun romance eind jaren zestig.

Naar Broomfields eigen zeggen was het Ihlen die 
hem introduceerde in de wereld van film. Vijftig 
jaar en een rijke filmografie later, waarin hij onder 
meer de relatie van Kurt Cobain en Courtney Love 
(Kurt & Courtney, 1998) en de dood van Whitney 
Houston (Whitney: Can I Be Me, 2017) onderzocht, 
komt hij met zijn meest persoonlijke film: Marianne 
& Leonard: Words of Love. De documentaire toont 
Marianne Ihlen als iedereens muze, de opkomst van 
Leonard Cohens zangcarrière en het eiland Hydra als 
het verstilde Ibiza van zijn tijd. Met in alle gevallen 
Broomfield zelf in de kantlijn.

U staat erom bekend zelf in uw documentaires op te dui-
ken. Deze film gaat deels ook over de bijzondere band die u 
zelf met Ihlen had. Heeft u ooit overwogen deze film over u 
tweeën te maken, met Leonard Cohen in een bijrol?  
(lacht) “Nee, dat zou dat me niet in dank af zijn geno-
men, lijkt me. Ik was in de aanwezigheid van twee go-
den. Hun verhaal is zoveel interessanter dan het mij-

ne. Zij waren enorm van invloed op hoe ik me in die ja-
ren als jongvolwassene ontwikkelde. Dat wilde ik ook 
weerspiegelen in mijn film.”

Ook in uw andere films kijkt u vaak als een bewonderend 
schooljongetje naar al die beroemde mensen. Is dat het 
soort inspiratie dat u nodig heeft?  “O zeker, ik moet  
gefascineerd zijn. Ik ben gefascineerd door mensen als 
Kurt Cobain, dat moet ook wel als je een documentaire 
over iemand maakt. Maar de twee mensen die ik nu 
heb geportretteerd, hebben me echt vooruitgeholpen 
in mijn eigen ontwikkeling. Dat is heel anders. Veel 
persoonlijker. Op een bepaalde manier was ik door de 
connectie die ik met ze had nu nog meer star-struck 
dan anders. Ik was er erg mee bezig of dit ze echt recht 
zou doen. Meer nog dan bij sommige van mijn andere 
films.”

De momenten in uw film die zich op het Griekse Hydra af-
spelen, waar Marianne en Leonard elkaar leerden kennen, 
voelen betoverend. Het meeste archiefmateriaal op Hydra  
 
 

is gefilmd door de dit jaar overleden iconische filmmaker 
D.A. Pennebaker. “Inderdaad, ik wist van het materiaal 
af omdat Marianne me in de jaren zestig vertelde dat 
hij een jaar voor mij op het eiland was. Ze was erg van 
hem onder de indruk en liet me zijn documentaire 
Dont Look Back [1967, over Bob Dylan, AZ] zien. Jaren 
later raakte ik bevriend met Pennebaker en leerde ik 
hem goed kennen. Toen ik met dit project bezig was 
belde ik hem dus op en vroeg ik hem waar zijn materi-
aal van Hydra was. Zijn recatie was: ‘Hoe moet ik dat 
weten? Dat is 150 jaar geleden!’ Uiteindelijk heeft zijn 
zoon het weten op te duikelen. Het is prachtig poë-
tisch materiaal. Ik denk dat hij zelf een beetje verliefd 
was op Marianne, waardoor hij destijds alles op die 
ongelofelijk mooie manier gefilmd heeft.”

In uw film wordt het bijna een liefdesbrief, die het eiland 
als muze en mystieke plaats ineen toont.  “Volgens mij 
was het Leonard zelf die zei: ‘Als je op Hydra bent ge-
weest, kan je nergens anders meer wonen, inclusief 
Hydra zelf.’ Voor mij bedoelde hij daarmee dat mensen 
veranderen, je zal nooit opnieuw dat ongelofelijke pa-
radijs kunnen herbeleven waar je die eerste keer te-
rechtkwam. Vooral de nasmaak van dat elixer dat je 
ooit proefde blijft hangen. Het is zo ongelofelijk en zo 
geweldig, alles wat daarna komt is dan verpest.”

MARIANNE & LEONARD: WORDS OF LOVE 

VERENIGDE STATEN, 2019 |  REGIE NICK BROOMFIELD | 

102 MINUTEN |  DISTRIBUTIE PIECE OF MAGIC |  TE ZIEN 

VANAF 9 JANUARI |  LEES DE LANGE VERSIE OP 

filmkrant.nl   

In de loop der jaren is Nick 
Broomfield vooral bekend 
geworden als die documentaire-
regisseur die zijn camera op 
beroemde wereldsterren richt, 
met hemzelf in een bijrol als 
razende reporter. In Marianne & 
Leonard: Words of Love komt hij 
opnieuw zelf in beeld, maar deze 
keer omdat het verhaal van de 
Canadese zanger Leonard Cohen 
en zijn Noorse liefde Marianne 
Ihlen ook deels zijn eigen 
verhaal is. “Doordat ik ze zelf 
kende, was ik nu nog meer  
star-struck dan anders.” 

DOOR ALEXANDER ZWART

NICK BROOMFIELD
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DIG I TA L E  V E R J O N G IN G    DE  BR ONC ODE  VA N  EE U WIG E  JE UGDJE UGD
De jongere versies van 
Robert De Niro, Al 
Pacino en Joe Pesci in 
The Irishman bewijzen 
dat leeftijd een rekbaar 
begrip is geworden in de 
filmindustrie. VFX-
supervisor Pablo 
Helman staat stil bij de 
moeilijkheden, 
mogelijkheden en 
culturele implicaties 
van digitale verjonging 
in film. “We kunnen 
inmiddels veel met de 
computer, maar slecht 
acteerwerk kunnen we 
niet repareren.”
      DOOR HUGO EMMERZAEL

In The Irishman speelt Robert De Niro een rol die 
meer dan vijftig levensjaren bestrijkt. Zijn personage 
Frank Sheeran is een Tweede Wereldoorlog-veteraan 
die als handlanger van maffiabaas Russell Bufalino 
(Joe Pesci) betrokken raakt bij de vakbonden van Jim-
my Hoffa (Al Pacino). Martin Scorsese’s epos is een 
melancholische misdaadbiografie die aan de hand van 
dit hoofdpersonage de kronkelachtige geschiedenis 
van de maffia en de vakbonden uitpluist. 

Uitzonderlijk is dat acteergrootheden De Niro, 
Pacino en Pesci, alle drie ver in de zeventig, hun per-
sonages ook in hun jongere jaren zelf vertolken, met 
hulp van geavanceerde digitale effecten. VFX-su-
pervisor Pablo Helman van Industrial Light & Magic 
had de leiding over dit peperdure project. “Dit is geen 
standaard effectenfilm”, verheldert hij telefonisch uit 
Los Angeles. “We moesten koste wat het kost het uit-
zonderlijke spel van deze steracteurs intact houden.”

HYPOTHETISCHE VRAAG
Stel je voor dat The Godfather 2 (Francis Ford Coppo-
la, 1974) met hedendaagse technologie gemaakt was. 
Zou Marlon Brando’s personage Don Corleone in de 
scènes over zijn jeugd dan nog door een jonge Robert 
De Niro gespeeld worden? Of zou Brando met behulp 
van computertechnologie een meer dan vijftig jaar 
jongere versie van zichzelf spelen?

Anno 2019 is dit geen hypothetische vraag meer. 
Door computereffecten kunnen acteurs en actrices 

inmiddels elke vorm en leeftijd aannemen. Ouderdom 
en jeugd zijn daarmee praktisch inwisselbaar gewor-
den. Overleden filmtalent kan zelfs tot leven worden 
gewekt om vanuit het hiernamaals een (bij)rol te spe-
len. Disney plaatste de afgelopen jaren digitale ver-
sies van Carrie Fisher (1956-2016) en Peter Cushing 
(1913-1994) in delen van Star Wars om de continuï-
teit in de franchise te waarborgen.

Nog bizarder is het omstreden nieuws dat James 
Dean (1931-1955) binnenkort zijn ‘langverwachte’ 
terugkeer op het grote doek maakt in Vietnam-oor-
logsdrama Finding Jack. Volgens de producenten is hij 
“de meest geknipte acteur voor de rol.” En dat terwijl 
James Dean de Vietnamoorlog nooit heeft kunnen 
meemaken.

PORTRETRECHT
Het geheim van de eeuwige jeugd zit niet meer in de 
alchemie van een levenselixer, in de verhullende effec-
ten van make-up of in het maakbare lichaam van de 
plastische chirurgie. Het schuilt in grafische kaarten, 
supercomputers en deep learning artificial intelligence. 
Dankzij die digitale technologie hebben acteurs, actri-
ces en andere supersterren – denk ook aan poparties-
ten die op hologramtournee gaan – het eeuwige leven. 
Dat doet (nu nog) wenkbrauwen fronsen. Want wie 
maakt er na jouw overlijden het besluit in welke film 
je gaat spelen of hoe jouw hologramconcert eruit gaat 

zien? Concreet: wie heeft het recht om jouw even-
beeld in een film te stoppen?

In 2014 maakte Ari Folman daar al het fascinerende 
The Congress over, dat draait om de uitgerangeerde 
actrice Robin Wright (gespeeld door Robin Wright) 
die van haar filmstudio een laatste klus aangeboden 
krijgt: een full-body scan die ook al haar emoties re-
gistreert. Ze hoeft nooit meer te acteren, maar draagt 
haar portretrecht over aan de studio die haar voor 
elke film kan inzetten. “Geen sciencefiction”, probeert 
ze nog, maar jaren later ziet ze zichzelf terug in de 
hoofdrol van een generieke scifi-actiefilm.

UNCANNY VALLEY
Hoe acteert een acteur die niet eens voor de camera 
hoeft te verschijnen? Voor de beste acteerprestaties 
heb je normaal gesproken een dialoog tussen ac-
teur en regisseur nodig. Vanuit het graf valt er maar 
weinig tegen te spreken, en vanuit de regiestoel dan 
weinig te regisseren. Digital only-acteerwerk wordt 
nu samengesteld door VFX-supervisors die een leger 
animatoren inzetten om gezichtsuitdrukkingen te 
manipuleren.

Dat handwerk ten spijt belanden dit soort perso-
nages regelmatig in uncanny valley. Het ziet er leven-
secht uit, maar bewust of onderbewust registreert de 
kijker dat er toch iets niet goed zit. “Het is een beetje 
als een recept willen koken met de verkeerde ingre-
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diënten”, zegt Helmans. “Het draait om de keuzes 
die je maakt: waarom wil je acteurs verjongen of tot 
leven wekken en hoe ga je dat doen? Bij ons staat het 
acteerwerk altijd centraal. We kunnen inmiddels veel 
met de computer, maar slecht acteerwerk kunnen we 
niet repareren.” 

Zoveel blijkt wel uit de openingsscène van X-Men: 
The Last Stand (Brett Ratner, 2006), een vroeg (en 
weinig geslaagd) filmvoorbeeld van digitale verjon-
ging. Patrick Stewart en Ian McKellen worstelen 
zichtbaar met het vertolken van de jongere versies van 
hun personages Professor X en Magneto. Om Martin 
Scorsese ervan te overtuigen dat The Irishman op 
deze manier gemaakt kon worden, speelde De Niro in 
2015 een iconische scène na uit Scorsese’s Goodfellas 
(1990). Helmans team wist het voor elkaar te krijgen 
hem op geloofwaardige wijze vijfentwintig jaar jonger 
te maken. “Dat voelt inmiddels als eeuwen geleden”, 
lacht Helman. “Toen moesten we alles nog doen met 
speciale belichting en met stipjes op de gezichten van 
de acteurs.”

GESTIPTE TENNISBAL
Voor de opnames van The Irishman eiste Scorsese dat 
er geen stipjes, geen camera’s aan helmen en geen 
lege greenscreen-studio’s aan te pas zouden komen. 
Het zijn de standaardtechnieken van de blockbuster 
om de fantasierijke werelden, monsters en helden uit 

de computer te toveren. Zo staan acteurs soms zeer 
intense scènes te spelen, in hun eentje tegenover wat 
gestipte tennisballen. “Scorsese stond erop dat zijn 
acteurs wél de vrijheid kregen om normaal te acteren. 
De technologie ontwikkelde zich gelukkig razend-
snel. Scènes die we in het eerste jaar van de productie 
hebben gefilmd, zijn tegen het einde zelfs opnieuw 
gedraaid. De technologie was zo snel veranderd dat 
we het zelf niet bij konden benen.”

Dat Scorsese überhaupt koss voor digitale verjon-
ging had volgens Helman twee belangrijke redenen: 
“Het verhaal van The Irishman springt tussen per-
sonages en tijdsvakken. Het zou te veel afleiden om 
dan steeds te moeten schakelen naar andere acteurs 
die lijken op jongere versies van De Niro, Pacino en 
Pesci. We hebben even overwogen om alleen de li-
chamen van jongere acteurs te gebruiken en daar de 
hoofden van de steracteurs op te animeren, maar dat 
leverde een nieuw probleem op: Scorsese filmt soms 
takes van dertig minuten waarin veel geïmproviseerd 
wordt. Dat is onmogelijk om te plannen en uit te 
stippelen.”

Helman ontwikkelde een speciale driekoppige 
cameraopstelling, met twee extra infraroodcamera’s 
aan weerszijden. Cameraman Rodrigo Prieto, die ook 
The Wolf of Wall Street (2013) en Silence (2016) voor 
Scorsese schoot, noemde ze “de getuigecamera’s”, 
omdat ze dingen zien die het blote oog onmogelijk 

kan registreren. De dramatische belichting die voor 
filmopnames wordt ingezet, zorgt voor schaduwen en 
contrasten in de gezichten van de acteurs die storend 
zijn voor de verjongingssoftware. Door de gezichten 
van alle kanten in infrarood te belichten ontstond, 
alleen zichtbaar voor die twee extra camera’s, een ge-
lijkmatig belichte versie van hetzelfde beeld. Helman: 
“Het enige wat we met de computer hoefden te doen 
was de gezichten vervolgens op een geloofwaardige 
manier verjongen.”

DIGITALE PLASTISCHE CHIRURG
Sinds de jaren negentig werkt Helman met Holly-
wood-regisseurs als Ron Howard, Kathryn Bigelow, 
Roland Emmerich en Steven Spielberg. Hij hield zich 
voornamelijk bezig met explosies, vuurgevechten met 
ruimteschepen, aliens en dinosauriërs. Veel van zijn 
werk beperkte zich ook nog eens tot de achtergrond 
van het beeld. Had hij ooit verwacht dat hij op de piek 
van zijn carrière als een soort digitale plastische chi-
rurg rimpels van De Niro zou wegpoetsen? “Context 
is bij Marty het sleutelwoord. Voor Silence werkte ik 
vooral aan omgevingseffecten: het animeren van gol-
ven en het tot leven wekken maken van de natuur. Hij 
vroeg altijd: ‘Wat voegt dit toe aan de film?’ Diezelfde 
vraag hebben we ons ook gesteld voor The Irishman. 
Daarom verbaast dit werk me niets. Net als het pro-
duction-design gaat het allemaal om context: ik doe 
dit werk omdat het verhaal het nodig heeft.”

Scorsese is lang niet de enige die digitale verjon-
ging inzet, en we gaan er in de komende jaren nog 
veel meer van zien. De populaire superheldenfilms 
van Marvel, waarin allerlei tijdlijnen en verhalen met 
elkaar worden verweven, zijn al grootafnemers. In 
Ang Lee’s Gemini Man, waarin een door Will Smith 
gespeelde huurmoordenaar wordt opgejaagd door zijn 
dertig jaar jongere kloon, voegt de digitale verjonging 
ook echt iets toe aan het verhaal. 

INDUSTRIESTANDAARD
Gemini Man zet de angst voor ouder en overbodig 
worden centraal. Maar bij veel van de films met digi-
tale verjonging die eraan komen, zal het vooral gaan 
om het in stand houden van Hollywoods onrealisti-
sche schoonheidsideaal. Op dit moment is plastische 
chirurgie nog een tikje goedkoper, maar door algorit-
mes aangestuurde software kan nu al volautomatisch 
rimpels verwijderen. Stiekem is dit al de industrie-
standaard.

Helman ziet dat als een onvermijdelijk bijproduct 
van de technologische vooruitgang. “Ik wil me daar 
nu niet te veel mee bezighouden. Het werk dat ik doe 
komt voort uit het verhaal dat verteld moet worden. 
We maakten de hoofdpersonages in The Irishman 
jonger omdat het verhaal het nodig had, niet om ze 
mooier te maken. Ik heb het geluk dat ik met grote re-
gisseurs als Steven Spielberg en Martin Scorsese kan 
werken. Met hen letten we niet op schoonheid, maar 
op de essentie van goed acteerwerk: we focussen ons 
op gedrag en communicatie. Wat ik doe is bedoeld om 
dat nog beter in beeld te brengen.”     
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‘Het verhaal van
The Irishman 
springt tussen 
personages en 
tijdsvakken.  
Het zou te veel  
afleiden om dan 
steeds te moeten 
schakelen naar 
andere acteurs 
die op jongere 
versies van De 
Niro, Pacino en 
Pesci lijken.’

 

JOE PESCI



De beroemde bereninvasie van Sicilië was in Neder-
land al te zien tijdens Cinekid, had daarvoor zijn 
première beleefd in Cannes in de sectie Un Certain 
Regard, en werd op het animatiefestival in Annecy, 
waar ik regisseur Lorenzo Mattotti sprak, door het 
voornamelijk volwassen publiek met groot applaus 
onthaald. Een kinderfilm?

Voor Mattotti (1954) is dit zijn eerste lange anima-
tiefilm. Naam maakte hij vooral als illustrator, onder 
andere voor The New Yorker, en als schrijver-tekenaar 
van comic books. Na eerdere vingeroefeningen op ani-
matiegebied is er nu zijn eerste lange animatiefilm De 
beroemde bereninvasie van Sicilië (La fameuse invasi-
on des ours en Sicile), naar het gelijknamige, rijk geïl-
lustreerde kinderboek van Dino Buzzati, gepubliceerd 
in 1945. Het sprookje verhaalt over beren die naar de 
mensenwereld trekken om de zoon van hun koning te 
bevrijden. Na de nodige strijd vestigen ze zich zelfs 
in de stad, waar ze de slechte eigenschappen van de 
mensen overnemen.

Hoelang droomde u er al van deze film te maken?  “Toen ik 
jong was, heb ik eens met een vriend een voorstelling 
met beelden en muziek gemaakt. Later werkte ik mee 
aan Eros van Antonioni, Soderbergh en Wong Kar-
wai. Zij vroegen me of ik de getekende verbindingen 
tussen drie episoden wilde maken. Mijn eerste echte 
animatieregie was een episode van de verzameling 
griezeldromen Peur(s) du noir. Daarna heb ik nog 
meegewerkt aan de lange animatiefilm Pinocchio,  
met achtergronden, het ontwerpen van figuren en 
dergelijke. Zo kreeg ik stukje bij beetje meer ervaring. 
Tien of twintig jaar geleden had ik het nog niet aan- 
gedurfd.

“Dino Buzzati is als schrijver, tekenaar en auteur 
van stripverhalen altijd al belangrijk voor me geweest. 
De bereninvasie las ik niet als kind, maar later pas, 
toen ik een jaar of zeventien was en ook zijn andere 
boeken leerde kennen. Zijn comics zijn vreemd en 
poëtisch, met een geheimzinnige toon die doet den-
ken aan Kafka en Edgar Allan Poe. De bereninvasie is 
Buzzati’s meest vriendelijke boek. Een kinderboek vol 
vreemde gebeurtenissen en wonderlijke figuren. Dat 
maakt het heel geschikt voor animatie.”

Wat sprak u het meest aan?  “Ik hou van de rijkdom die 
erin zit. Zoals de relatie van mens en natuur, de vader 
met de zoon, onze verhouding met tradities en legen-
des, de mogelijkheid om samen te leven. Het roept veel 
op zonder oplossingen te geven. Dat is ook belangrijk 
voor kinderen. Zelf nadenken wat een goede oplossing 
zou kunnen zijn.”

Maar het samenleven van mens en beer lukt niet. De beren 
gaan weer terug naar de bergen. Dat is niet erg optimistisch.  
“Nee, hij is geen optimist. In de verhalen van Buzzati 
zit altijd een gevoel van melancholie en verlies. De zui-
verheid en kracht die de bergen vertegenwoordigen te-

genover de wereld van de stadsmens. Buzzati was des-
tijds ook journalist, en ik denk dat hij de werkelijkheid 
die hij om zich heen zag graag vertaalde naar fabels. De 
bereninvasie is een moderne fabel. Het verbaasde me 
dat het niet eerder was verfilmd.”

Bent u zelf een melancholiek persoon?  “O, zeker. Ik heb 
een pessimistische inslag en veel van mijn eigen werk 
is heel donker. Zoals mijn illustraties voor Lou Reeds 
The Raven, naar Edgar Allan Poe. Maar deze keer  
probeerde ik zo kleurrijk en licht mogelijk te zijn.  
Niet dat het makkelijk was, maar ik vertrouwde op 
mijn team. Ik luisterde goed naar hun mening. Ik wilde 
niet dat het voor kinderen te droevig of te dreigend  
zou zijn.”

Was het een grote stap, van als solist werkende illustrator 
naar het samenwerken met een team?  “Het hoefde niet 
per se een film in mijn eigen stijl te zijn. De grafische 
stijl van de beren bijvoorbeeld komt uit het boek. Maar 
de droom van de koning is van mij. Het is een mix van 
Buzzati met mijn eigen ideeën en die van het team.

“In het begin wilde ik dicht bij het origineel blij-
ven, maar gaandeweg begreep ik dat er aanpassingen 
nodig waren. De raamconstructie, met de rondrei-
zende verteller en zijn dochter en assistent Almerina, 
die komen niet in het boek voor. Ook het geheim aan 
het eind hebben we zelf toegevoegd. Maar de manier 
waarop Buzzati de mensenkinderen afscheid laat 
nemen van de beren hebben we juist weggelaten. Dat 
was veel te retorisch.”

Wat ik zag was heel anders dan de meeste animatiefilms. 
(lacht) “Heel goed.”

Expressionistisch zelfs.  “Er zitten expressionistische 
elementen in, maar als ik een echte expressionistische 

‘HE T  V ERR A S T E  ME HE T  V ERR A S T E  ME 
D AT  V OLWA S S ENEN 

HE T  O OK  Z O  MO OI 
V INDEN’
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L O R E N Z O  M AT T O T T I  O V E R  
D E  B ER O EMD E  B ER ENINVAS IE  

VAN  S I C ILIË

Je mag de fantasierijke 
fabel De beroemde 
bereninvasie van Sicilië, 
gepresenteerd als 
familiefilm, rustig een 
buitenbeentje noemen. 
En niet alleen vanwege 
de opvallende animatie-
stijl. Lorenzo Mattotti, 
die naam maakte als 
illustrator en schrijver-
tekenaar van comic 
books: “Ik wil kinderen 
iets geven dat anders is.”

DOOR LEO BANKERSEN



film had willen maken had ik dat veel sterker aangezet. 
Ik hou wel van dat soort films, van Eisenstein bijvoor-
beeld. Maar er zijn ook veel andere invloeden. Klassie-
ke Italiaanse schilderkunst, De Chirico, ideeën van het 
primitivisme. Ik combineer veel, het is eerder metafy-
sisch dan expressionistisch. Ik hou ook van de rijkdom 
en de energie van de kleuren. Ik ben nooit bang voor 
kleur geweest.”

Wat is voor u, kijkend naar het resultaat, het belangrijkste? 
“Dat veel kinderen de film gaan zien. Ik heb deze film 
speciaal voor kinderen gemaakt. Voor volwassenen 
was het anders geworden, harder, donkerder. Maar ik 
wilde er een rijk en spectaculair avontuur voor kinde-
ren van maken, waarin heel veel is te zien.

“Ik heb ook kinderboeken geschreven en geïllus-
treerd. Ik vind het belangrijk dat kinderen allerlei 
soorten verhalen in heel verschillende stijlen aange-
boden krijgen. Het moet niet allemaal hetzelfde zijn. 
Niet die vervlakking van tegenwoordig, met telkens 
dezelfde figuren met van die grote ogen en beelden 
die op elkaar lijken. Ik wil ze iets geven dat anders is. 
Kinderen die de film zagen waren heel geboeid. Het 
verraste me dat volwassenen het ook zo mooi vinden, 
daar ben ik heel blij mee.”

Het is een fabel die op veel manieren bekeken kan worden. 
Het originele verhaal werd in 1945 geschreven. Zegt het ook 
iets over die tijd?  “Ik denk dat het beïnvloed is door 
Animal Farm van Orwell. Dat is ook rond die tijd ge-
schreven. Misschien verwezen Buzzati’s beren toen 
naar de communisten. De Russische beer. Hij schreef 
het verhaal aanvankelijk als wekelijks feuilleton voor 
een kinderblad. De tekeningen van de aankomst van 
de beren in de stad moest hij veranderen: die stad leek 
te veel op Berlijn. Maar toen ik het verhaal op mijn ze-
ventiende voor het eerst las dacht ik helemaal niet aan 
communisten. Tegenwoordig kunnen we er een ver-
haal in zien over vluchtelingen, over natuur en vervui-
ling. De onschuld van de beren wordt bedorven door 
de mensen. Na een vertoning zei een meisje tegen me: 
‘Ik denk dat de beren engelen zijn die naar de mensen 
komen.’ De kracht van een universeel verhaal is dat het 
in iedere periode een eigen betekenis krijgt. Dat is de 
rijkdom van een klassieker.”

DE BEROEMDE BERENINVASIE VAN 
SICILIË   FRANKRIJK/ITALIË, 2019 |  REGIE LORENZO 

MATTOTTI |  82 MINUTEN |  DISTRIBUTIE CINÉART |  TE 

ZIEN VANAF 18 DECEMBER, OOK VIA picl.nl |  LEES DE 

RECENSIE OP filmkrant.nl   
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UNDERDOG-
PORNO
Carmen Felix schrijft over mainstream, 
genre en niche en gaat heus haar mening 
niet onder bioscoopstoelen of lounge-
banken steken. 

People under the Stairs, Death Becomes Her, Us 
en mijn favoriete film van 2019: Parasite. Dit rij-
tje titels lijkt op het oog een bijeengeraapt zooi-
tje van verschillende genres en periodes, maar 
je kijkt hier naar mijn nieuwe lievelingsgenre 
met een link die ik tot voor kort nog niet zag.

Wat al deze nieuwe en oude films gemeen 
hebben met elkaar? Ze staan voor klassenstrijd. 
Arm leert rijk een lesje. Underdog bijt upperdog. 
Zwak slaat sterk. In de ene film is het wat vetter 
onderstreept dan in de andere film, maar ze 
hebben het allemaal: dat melancholische 
gevoel van zoete wraak op de rijken. 

Tijdens het kijken van The People under the 
Stairs (Wes Craven, 1991) voel je het in je bot-
ten: de twee antagonisten zijn rijk, hebben hun 
shit op orde, een groot huis, niks om zich druk 
over te maken, maar ze zijn in- en inslecht. En je 
gunt ze helemaal niks. De straatarme, zwarte 
inbrekers die per ongeluk gevangen raken in het 
grote huis daarentegen, gun je alles. Hetzelfde 
geldt voor Us (Jordan Peele, 2019). Lupita Nyo-
ng’o en haar gezin hebben het goed, zijn welva-
rend, dik huisje aan het meer, grote wagen. 
Maar hallo, die trut heeft letterlijk iemands 
leven gestolen? We willen rechtvaardigheid!

Death Becomes Her (Robert Zemeckis, 1992) 
dan, een van de grappigste films die onbedoeld 
superkritisch is op de lege levens van de ultra-
rijken. Meryl Streep en Goldie Hawn zijn allebei 
flink vermogend, allebei behoorlijk lekker, alle-
bei onuitstaanbaar minachtend richting ieder-
een die dat niet is en vooral mateloos geobse-
deerd door hun eigen jeugdigheid. Natuurlijk 
eindigt zo’n film zoals je wilt dat het eindigt: 
met een kuteinde voor beide.

Er is iets heel erg bevredigends aan om 
mooie, rijke, perfecte, welvarende, succesvolle 
personages gestraft, gesaboteerd of vermoord 
te zien worden. Iemand vroeg me laatst waarom 
worden arme mensen toch altijd zo boos wor-
den afgebeeld in films, en ik voelde me oprecht 
aangevallen. Natuurlijk zijn ze boos, ze worden 
arm – of totaal inwisselbaar hier: onsuccesvol 
of niet zo knap – genoemd! Ik heb helemaal 
geen zin om nu een Revenge of the Nerds-brug-
getje te maken want Parasite & co doen het wat 
mij betreft toch iets beter, maar dit genre doet 
IETS met me. 

Geef mij een intelligente, vaak ook grappige 
thriller, een underdog en een mansion waar 
onuitstaanbaar rijke mensen in wonen en mij 
heb je. Maar waarom? Het feit dat ik nu niet op 
een akker sta te ploegen maar deze column op 
een Macbook typ terwijl de centrale verwarming 
ronkt, is natuurlijk genoeg bewijs dat ik niet 
arm ben en helemaal niet zo kwaad richting 
rijke, succesvolle mensen in protserige villa’s 
hoef te zijn. Maar toch voel ik het. Die ontlading 
die door je lijf giert als je ziet hoe dat perfecte 
Koreaanse huis in Parasite besmeurd wordt 
met bloed en feestelijke voedselresten, als de 
rijke gastheer per ongeluk z’n laatste adem uit-
blaast en het personeel zegeviert. Soort van 
dan. Uiteindelijk is het allemaal net iets rom-
meliger. Maar hele geile underdogporno is het 
zeker.

CARMEN FELIX

Ik heb een pessi-
mistische inslag 
en veel van mijn 
eigen werk is heel 
donker. Maar deze 
keer probeerde ik 
zo kleurrijk en 
licht mogelijk te 
zijn. Ik wilde niet 
dat het voor kinde-
ren te droevig of 
dreigend zou zijn.”

‘Ik heb een pessi-
mistische inslag 
en veel van mijn 
eigen werk is heel 
donker. Maar deze 
keer probeerde ik 
zo kleurrijk en 
licht mogelijk te 
zijn. Ik wilde niet 
dat het voor kinde-
ren te droevig of 
dreigend zou zijn.’
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 Z ONDER  Z EG GING S K R A C H T
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Taika Waititi schrijft, regisseert en speelt zelf de rol van een denk-
beeldige Adolf Hitler in deze nogal voor de hand liggende 'anti-haat-
satire'. Voor een Hitler-komedie is het opmerkelijk hoe weinig risico 
Jojo Rabbit neemt. Hier is de vraag niet of we over Hitler mogen 
lachen, maar of de film überhaupt grappig is.

Laten we vooropstellen: over Hitler mogen we grap-
pen maken. Naar aanleiding van de Duitse Hitler- 
mockumentary Er ist wieder da (David Wnendt, 2015) 
is dat debat al uitvoerig gevoerd, dus laten we onszelf 
niet herhalen. Met het verschijnen van Jojo Rabbit is 
het goed om nu eens stil te staan bij een andere vraag: 
wat voegt een Hitler-grap eigenlijk toe? 

Jojo Rabbit is een “anti-haat-satire”, aldus scena-
rist, regisseur en acteur Taika Waititi (Hunt for the 
Wilderpeople, 2016; Thor: Ragnarok, 2017). De ko-
medie speelt zich af in Duitsland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, en volgt Jojo (Roman Griffin Davis), 
een geradicaliseerd jongetje dat niets liever wil dan bij 
de Hitlerjugend gaan. Punt is: hij mist het lef van een 
geharde soldaat. Zijn denkbeeldige vriend Adolf Hit-
ler (een slapstick optreden van Waititi zelf) beurt hem 
dus op met ideologisch getinte, komische speeches. 
Een dappere, maar onhandige poging met een hand-
granaat – zo overgenomen uit Charlie Chaplins The 
Great Dictator (1940) – resulteert voor Jojo in een 
enkeltje naar huis. Daar komt hij erachter dat zijn 
moeder (Scarlett Johansson) het joodse meisje Elsa 
(Thomasin McKenzie) op zolder verstopt.

IDEOLOGISCHE OOGKLEPPPEN
Wat volgt is een extreem simplistisch en voorspelbaar 
scenario waarin Jojo en Elsa naar elkaar toegroeien. 
Jojo moet zijn ideologische oogkleppen afzetten en 
Elsa moet het door Hitler geobsedeerde kind in ver-
trouwen leren nemen. Het is een pijnlijk kortzichtig 
idee, dat natuurlijk niet alleen slaat op Europa ten tijde 
van de Tweede Wereldoorlog, maar ook iets wil zeggen 
over de hedendaagse wereld, waarin aan momentum 
winnend nationalisme leidt tot vreemdelingenhaat.

Waititi lijkt met zijn “anti-haat-satire” te willen 
zeggen dat alles goed kan komen wanneer we elkaar 
meer in vertrouwen nemen. Het komt net iets te dicht 
bij de typische beide-kanten-hebben-een-beet-
je-gelijk-retoriek die liberale denkers graag inzetten. 

Waititi gebruikt dus een van de meest gruwelijke epi-
sodes uit de wereldgeschiedenis om deze wagenwijd 
geopende retorische deur in te trappen. Het is het 
equivalent van een Saturday Night Live anti-Trump-
sketch of een activistisch artikel delen op Facebook. 
Het is virtue signalling. Verder staat er niets op het 
spel voor Jojo Rabbit en daardoor mist deze film 
de urgentie, zeggingskracht en humor die eerdere 
WOII-komedies wel hadden.

VAN LACHEN NAAR HUIVEREN
Sinds zijn eerste stappen op het wereldtoneel werden 
er namelijk al riskante komedies over Hitler gemaakt. 
Charlie Chaplin maakte met The Great Dictator een 
peperdure film over fascisme in een tijd dat Amerika 
nog amper begaan was met het lot van Europa. De 
zwijgende filmster gebruikte zelfs voor het eerst ge-
luid voor zijn parodie op de iconische (en makkelijk te 
persifleren) speeches van Hitler. Het resultaat is een 
gedurfde, tijdloze en hilarische film met een overwel-
digend einde: in zijn verpletterende slotspeech spreekt 
Chaplin de hele wereld toe om te illustreren hoe heb-
zucht een systeem heeft gecreëerd dat slaven van ons 
maakt, dat ons tegen elkaar uitspeelt en dat ons alle-
maal probeert te ontmenselijken. The Great Dictator 
begint als komedie die ons doet lachen om de absurdi-
teit van een nieuwe Wereldoorlog, om ons vervolgens 
te doen huiveren over de wereld die zo’n oorlog kan 
voortbrengen. De film bleek een daverend succes. 

KOMEDIE DER VERWARRING
Een jaar later verscheen een weliswaar minder op-
ruiende, maar minstens even doeltreffende Holly-
wood-komedie van de joodse, Duitse emigré Ernst 
Lubitsch. To Be or Not to Be (1942) is een haarfijne 
film over een Poolse theatergroep die aan de voor-
avond van de Poolse invasie een stuk over de SS re-
peteert. Onder het nieuwe nazibewind moeten ze het 
veiligere Hamlet opvoeren waar, getuige ook de titel 
van de film, rijkelijk naar verwezen wordt. “Wat wij 
met Polen doen, doen zij met Shakespeare”, oppert 
een Duitse officier op een pijnlijk moment. Wat hij 
niet weet maar de kijker wel is dat de andere ‘Duitser’ 

in de kamer een van die Poolse acteurs is, vermomd in 
zijn kostuum van het SS-toneelstuk. Lubitsch is een 
meester van dit soort komedie der verwarring waarin 
(dubbel)rollen voor onvoorspelbare, chaotische en hi-
larische situaties zorgen. Lubitsch’ boodschap is hel-
der: de kracht van satire en persiflage kan de grootste 
machthebbers omver werpen. Die van Chaplin ook: 
komedie trekt de aandacht, maar om de ernst van 
sommige situaties te laten inzien is een grap niet altijd 
genoeg. Beide regisseurs werden alsnog  bekritiseerd 
om de timing van hun films. Pas enkele jaren later 
leerde de wereld over de echte horror van de Holo-
caust. In beide films zitten grappen over concentra-
tiekampen die behoorlijk kort door de bocht gaan.

Terugblikkend op het verloop van de Tweede We-
reldoorlog zei ook Chaplin zelf spijt te hebben van The 
Great Dictator. Gelukkig heeft hij hem wel gemaakt. 
Het is nog steeds een van de beste voorbeelden van 
hoe machthebbers met humor op het matje geroepen 
kunnen worden. Al zijn goede bedoelingen ten spijt, 
zien we Waititi dat in Jojo Rabbit niet doen.

JOJO RABBIT   TSJECHIË/ NIEUW-ZEELAND/

VERENIGDE STATEN, 2019 |  REGIE TAIKA WAITITI |  MET 

ROMAN GRIFFIN DAVIS, THOMASIN MCKENZIE, TAIKA 

WAITITI |  108 MINUTEN |  DISTRIBUTIE DISNEY |  TE ZIEN 

VANAF 2 JANUARI   
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Jojo Rabbit 
DOOR HUGO EMMERZAEL

THE GREAT DICTATOR

TO BE OR NOT TO BE

 JOJO RABBIT   FILMSCHUUR 

HAARLEM, 4 JANUARI 16.30 UUR,  

OMAR LARABI
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Meesterobservator Victor Kossakovsky laat ons de angstaanjagende 
kracht van water ervaren in zijn spektakelstuk Aquarela. Niet de 
mens maar het water heeft hier het laatste woord.            DOOR MARISKA GRAVELAND

Net als de natuur kent de natuurfilm verschillende 
soorten die allemaal in een eigen richting zijn geëvo-
lueerd. Natuurlijk zijn er de ‘gewone’ natuurdocu-
mentaires die ons de ‘echte’ wilde natuur voorspiege-
len, op veilige afstand gehouden. Daarnaast is er een 
mooie lange traditie van experimentele films, vaak 
handgemaakt en bijna abstract, waarin filmmakers 
natuurverschijnselen, planten of dieren vereeuwigen 
op de filmemulsie. Je zou de methode van makers als 
Stan Brakhage, Jodie Mack en Charlotte Pryce kunnen 
vergelijken met een laboratorium waarin iemand met 
alle aandacht het leven ontleedt in deeltjes, en het 
terrein van de biologie verlaat om die in een nieuwe 
kunstvorm tot leven te laten komen.

En nu is er een type natuurfilm dat Victor Kossa- 
kovsky eigenhandig lijkt te hebben uitgevonden, alsof 
er een nieuwe soort is ontstaan. Met Aquarela maakte 
hij een tour de force die nu eens niet het standaard 
ontzagwekkende gevoel voor de natuur oproept maar 
je echt bang maakt. En dan niet zoals een horrorfilm 
via fictie inspeelt op onze oerangsten, maar door je te 
laten ervaren hoe gevaarlijk dat schitterende water in 
het echt is.

BUMPER
Water oefent op velen een mysterieuze aantrekkings-
kracht uit. In Aquarela trekt het Russische Baikalmeer 

elke winter talloze waaghalzen die met hun auto het 
ijs op gaan. Nu het ijs al drie weken eerder dan voor-
heen begint te smelten, zakt er niet zelden een auto 
door. Aquarela begint kalm, met een paar locals die 
op het ijs rondscharrelen en in de weer zijn met een 
handmatig aangedreven katrol. We lijken eerst nog in 
een komisch tafereel beland. Ze blijken een auto on-
der het ijs te zoeken, en na de vondst zegt de eigenaar 
verheugd over het druipende wrak: “We hoeven alleen 
maar de bumper te repareren.”

Maar dan zien we hoe iets verderop een andere 
auto met de neus door het ijs breekt, met meer dan 
schokkende gevolgen. Als dit al geen hartkloppingen 
en een onheilspellend gevoel oplevert, doet de huive-
ringwekkende orkaan op de Atlantische Oceaan en de 
straten van Miami later in de film dat wel. Dit is echt 
gevaarlijk en dat voel je.

HOOGSPANNING
Waar veel regisseurs de nadruk zouden leggen op de 
schoonheid van de natuur, kijkt meesterobservator 
Kossakovsky (Belovy, 1992; ¡Vivan las antipodas!, 
2011) naar de immense krachten die loskomen in het 
water. Hij schoot beelden over de hele wereld, van 
Mexico, Venezuela en Amerika tot Rusland, Schot-
land, Groenland en Portugal, gefilmd in 96 beeldjes 
per seconde, vanaf onmogelijk ogende camerastand-

punten. Met Aquarela wilde Kossakovsky alle emoties 
vangen die water teweegbrengt – niet alleen extase en 
inspiratie, maar ook angst en vernietiging. Een groot 
deel van de film staat dan ook onder hoogspanning. 

Om dat extra kracht bij te zetten, heeft Kossak-
ovsky onder de woeligste beelden snoeiharde metal-
muziek van de band Apocalyptica gezet, wat tegen 
de kunstwetten ingaat: je mag geen rode rozen rood 
verven. Kossakovsky trekt zich daar niets van aan en 
doet gewoon wat hem goeddunkt. Rustige beelden 
zitten er ook genoeg in, zoals de enorme gletsjerbrok-
stukken die als een walvis op en neer deinen, of het 
golvende ijs dat dansend zijn weg aflegt. Een ijsberg 
onder water lijkt eruit te zien als een buitenaards we-
zen, en bij de gigantisch hoge golven weet je niet waar 
je op moet scherpstellen, zo duizelingwekkend mooi 
is het.

Mensen zijn een zeldzame verschijning in Aqua-
rela; af en toe komt er een vogel voorbij of zien we 
een varken opgesloten door hoog water, maar dan 
heb je de identificatiepunten met levende wezens 
wel zo’n beetje gehad. Dit is juist een film over de 
niet-levende natuur die ongemerkt zoveel invloed 
uitoefent: de zee, het ijs, het weer. Kossakovsky zet 
de elementen centraal, laat ze zelf spreken, en geeft 
ze daarmee hun rechtmatige plek in onze door men-
sen overheerste wereld.

AQUARELA   VERENIGD KONINKRIJK/ DUITSLAND/

DENEMARKEN/ VERENIGDE STATEN, 2018 |  REGIE 

VICTOR KOSSAKOVSKY |  90 MINUTEN |  DISTRIBUTIE 

WW ENTERTAINMENT |  TE ZIEN VANAF 2 JANUARI   
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In de beklemmende, feminis-
tische documentaire The Cave, 
gefilmd in een Syrisch onder-
gronds ziekenhuis, portretteert 
Feras Fayyad kinderarts en 
manager Amani Ballour en haar 
dappere collega’s. “De film laat 
zien hoe vrij we kunnen zijn als 
we ons laten leiden door 
vrouwen.”      DOOR OMAR LARABI

 F E R A S  FAYYA D  O V E R  THE  CAVE

Na het voor een Oscar genomineerde Last Men in 
Aleppo (2017), over de Syrische reddingsorganisa-
tie Witte Helmen, focust documentairemaker Feras 
Fayyad zich opnieuw op hulpverleners tijdens de 
Syrische Burgeroorlog. Vanaf 2016 volgt de camera 
gedurende drieënhalf jaar de onverschrokken kinder-
arts Amani Ballour en enkele van haar gelijken in een 
ondergronds ziekenhuis in Syrië, gelegen in Oost-
Ghouta, een buitenwijk van Damascus waar 400 dui-
zend burgers worden omsingeld door troepen van het 
Syrische regime.

De jonge medicus, die in de film haar dertigste 
verjaardag viert, is door haar collega’s – zo’n 150 man 
en vrouw sterk – verkozen om de instelling te leiden. 
Daarmee is ze, tot onvrede van sommige hardvochtige 
mannen, de eerste vrouwelijke ziekenhuismanager 
uit de Syrische geschiedenis. Het bestieren van de 
ziekenboeg blijkt al snel een flinke beproeving: er zijn 
medicijntekorten en het gebouw, dat deel uitmaakt 
van een nauw gangenstelsel, wordt regelmatig ge-
bombardeerd door Syrische en Russische gevechts-
vliegtuigen, waardoor de levens van het medisch 
personeel dagelijks op het spel staan. 

GRENZEN VERLEGGEN 
Tijdens het IDFA, waar The Cave zijn Nederlandse 
première beleefde, vertelt Fayyad waarom hij een 
feministische film wilde maken: “Ik groeide op met 
zeven zussen en veertien tantes. Mijn moeder is een 
sterke Koerdische vrouw die ons van jongs af aan 

leerde over het onrecht dat vrouwen wordt aangedaan 
in Syrië.” Van dit onrecht werd Fayyad in 2012 getuige, 
toen het Syrische regime hem detineerde vanwege de 
films die hij had gemaakt over de protesten. “In mijn 
cel hoorde ik de geluiden van vrouwen die werden 
gemarteld.”

Fayyad kwam een jaar later vrij, na achttien maan-
den cel. “Toen leerde ik dokter Amani kennen. Ik 
kreeg beeldmateriaal toegestuurd waarop ik haar zag 
rennen na een gifgasaanval.” De filmmaker was direct 
geïntrigeerd: “Ze bleek een vrouw die de conserva-
tieve samenleving en de rol van religie trotseert; ze 
probeert continu de grenzen te verleggen. Ze bekijkt 
alles om haar heen op kritische wijze. Dat zij pas de 
eerste ziekenhuismanager is in onze geschiedenis, is 
uitzonderlijk, en exemplarisch voor de tragedie die 
het patriarchaat is.”

We zien nijpende scènes waarin de rol van de 
vrouw in de Syrische samenleving wordt bediscus-
sieerd, waarbij een man misogyne uitspraken doet in 
de trant van ‘vrouwen moeten thuisblijven’. “Het gaat 
vooral om het gevecht om het vrouwelijk lichaam”, 

zegt Fayyad. “Om de existentiële vraag: van wie is 
het? Dokter Amani is zich hiervan bewust; ze is bij-
voorbeeld niet getrouwd. Hoewel het hier gebruikelijk 
voor vrouwen is om op twintigjarige leeftijd te huwen, 
of soms veel eerder, heeft dokter Amani besloten haar 
leven te wijden aan haar werk.”

MURW GEBEUKT 
Fayyad liet de jonge dokter bewust in het ongewisse 
over haar  hoofdrol worden. “Dat was ook om vei-
ligheidsredenen, en mensen reageren anders op de 
camera wanneer ze weten dat de film deels om hen zal 
draaien.” Ook de drie cameramannen die Fayyad op 
afstand aanstuurde – het was onmogelijk voor hem 
om op locatie te filmen, omdat hij dan opnieuw zou 
kunnen worden opgepakt, en mogelijkerwijs gemar-
teld en vermoord – wisten van niets. 

De Syriër licht toe: “Ik moest op afstand met ze 
communiceren. Wat ze hadden gefilmd stuurden ze me 
via internet. Het zijn drie mannen die ervaring hadden 
met still-fotografie, maar niet met observerende ciné-
ma vérité, waarin ze personen een lange tijd moeten 

‘HE T  PAT RI A R C H A AT  I S
EEN  T R AGEDIEEEN  T R AGEDIE ’



volgen. En ze hadden al helemaal geen ervaring met het 
filmen van vrouwen. Dat was dus wel lastig voor ze, 
maar na een jaar voelden ze zich comfortabeler. Ik 
voerde talloze gesprekken met ze over genderverhou-
dingen en discriminatie. Zelf zagen ze na enige tijd ook 
in wat een bijzondere vrouw dokter Amani is. Toen be-
gonnen ze ook met meer passie te filmen.”

Fayyad verbleef zelf afwisselend in Idlib en Alep-

po, van waaruit hij de crew aanwijzingen gaf op basis 
van het toegestuurde beeldmateriaal. Zo ontstond er 
na 3,5 jaar een immens beeldarchief. Dit werken op 
afstand was frustrerend: “Ik moest voor mijn eigen 
veiligheid elke paar dagen verhuizen.”

Al die tijd was het überhaupt maar de vraag of de 
film er ooit zou komen. “Er waren meerdere momen-
ten waarop ik wilde stoppen, dat ik geen films meer 

wilde maken, murw gebeukt door de bombardemen-
ten. Maar dan sprak ik met dokter Amani, en dan ver-
telde ze me over haar tegenslagen, en haar vasthou-
dendheid. Dat inspireerde mij zeer.”

BAKEN VAN HOOP
Zo ontstond er uit een digitale berg aan beeldmate-
riaal een feministische film over een kleine gemeen-
schap. “Terwijl ik door de opnames heen struinde 
zocht ik naar mijn verhaal; ik wilde geen traditionele 
oorlogsfilm maken. Ik kwam erachter dat het zieken-
huis niet uitsluitend een plek is waar mensen worden 
behandeld, het is ook een bastion van cultuur, een 
inspirerend baken van hoop en een democratie in het 
klein.”

Het ziekenhuis in The Cave draait dan ook op 
menselijk doorzettingsvermogen, om hoe je hoop 
kan hebben, zelfs als de toekomst onduidelijk is, legt 
Fayyad uit: “Ineens vallen de kleine zaken des levens 
op, zaken die je niet ziet als je een comfortabel leven 
leidt: het vieren van een verjaardag, het ontvangen 
van een cadeau, met iemand bevriend zijn, deel uit-
maken van een familie. Het is de interactie tussen 
mensen, tussen het personeel, die tot vreugde leidt. 
Die ervoor zorgt dat we doorgaan met wat we doen.”

“Maar”, zo benadrukt Fayyad, “die harmonie 
heeft wel te maken met een feministische manier 
van denken.” En deze feministische inborst is be-
hoorlijk uniek, aldus de Syriër: “Dit is een verhaal 
dat geen enkele romancier had kunnen bedenken. 
Met een vrouw die de leiding neemt en zich inzet 
voor vrouwenrechten, om te zorgen dat het aantal 
vrouwelijke werknemers toeneemt. Want op een 
gegeven moment bestond de helft van het personeel 
uit vrouwen. De film laat zien hoe vrij we kunnen 
zijn als we ons laten leiden door vrouwen. Mijn film 
gaat niet alleen over dokter Amani, maar over alle 
Syrische vrouwen, met een vrouwelijke held in de 
hoofdrol.”     
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‘Ik wilde geen  
traditionele oor-
logsfilm maken.  
Ik kwam erachter 
dat het ziekenhuis 
niet uitsluitend 
een plek is waar  
mensen worden 
behandeld, het is 
ook een bastion 
van cultuur, een 
baken van hoop en 
een democratie in 
het klein.’

FERAS FAYYAD

T H E  C AV E

Lichtpunt in de hel
In de Syrische burgeroorlog zijn zelfs zie-
kenhuizen geen veilige plekken. The Cave 
toont in een ondergronds ziekenhuis het 
gruwelijke Syrische oorlogsnormaal, maar 
ook enorme menselijke veerkracht.

Oost-Ghouta. Misschien hadden we er nooit 
van gehoord als dit op vijftien kilometer van 
Damascus gelegen stadsdeel in 2011 niet in 
opstand was gekomen tegen het Syrische  
regime. De opstandelingen/bevrijders/revo-
lutionairen/terroristen (doorstrepen naar 
keuze) maakten deel uit van vier strijdgroe-
pen, die als gezamenlijk doel hadden de ver-
drijving van het regime van Bashar al-Assad. 
Dat sloeg vanaf 2013 meedogenloos terug 
met onder meer een aanval met sarin-gas. 
Naar schatting tussen de driehonderd en 
twaalfhonderd burgers kwamen om het  

leven. De waarschuwing van de toenmalige 
Amerikaanse president Obama aan het Syri-
sche regime een jaar voor de gasaanval dat 
het inzetten van chemische wapens ‘een rode 
lijn’ was, bleek niets waard. Drie jaar later 
zette het Syrische regime met steun van de 
Russen de definitieve aanval in. Met uithon-
gering, bombardementen en beschietingen 
werd Oost-Ghouta tot overgave gedwongen.  

Enter The Cave, dat het leven in een on-
dergronds ziekenhuis in Oost-Ghouta in 
deze periode portretteert. Drie Syrische ca-
meramannen, op afstand aangestuurd door 
de Syrische documentairemaker Feras 
Fayyad, filmden in het ziekenhuis vanaf eind 
2016 tot de overgave in maart 2018. De gru-
welen zijn onbeschrijfelijk. Er klinken zinne-
tjes als: “Dit kind heeft een bomfragment in 
de achterkant van haar nek.” Er is een tekort 

aan alles: medicijnen, operatiespullen, maar 
ook aan voedsel voor de honderdvijftig men-
sen die in deze ondergrondse hel werken.

The Cave gaat niet in op de politieke con-
text van de strijd in Oost-Ghouta. Het gaat 
Fayyad niet om de strijd, maar om de gevol-
gen ervan in het ziekenhuis. De gewonden en 
doden, waarvan sommigen weer het gevolg 
zijn van een gasaanval, zijn de zoveelste aan-
klacht tegen de weerzinwekkendheid van het 
Assad-regime. Dat de wreedheid van dit re-
gime grenzeloos is, is ook na alle oorlogs-
beelden van de afgelopen jaren schokkend en 
verbijsterend, maar The Cave gaat over meer 
dan dat. 

De film concentreert zich op een jonge 
vrouw, Amani, die het ondergrondse zieken-
huis leidt. Dat een vrouw die functie heeft, is 
verre van vanzelfsprekend in het patriar-
chale Syrië. Een opgewonden man in het zie-
kenhuis weigert met Amani te praten, omdat 
vrouwen thuis horen te zijn. Later merkt 
Amani scherpzinnig op dat mannen uit reli-
gie halen wat hun uitkomt. In haar geval: re-
ligie als legitimering van de achterstelling 

van vrouwen. Amani is met haar feministi-
sche strijdbaarheid en menselijkheid niet het 
enige lichtpunt in de Syrische hel. Ook colle-
ga-arts Salim is een toonbeeld van bescha-
ving en humaniteit. Om patiënten en zich-
zelf rustig te krijgen vertoont hij tijdens 
operaties op zijn telefoon YouTube-beelden 
van klassieke-muziekconcerten. En dan is er 
nog de innemende kok Samaher, die door te 
improviseren artsen en verplegers toch altijd 
weer een maaltijd weet voor te schotelen.

Dat Amani, Salim en Samaher na de over-
gave van Oost-Ghouta naar het buitenland 
zijn vertrokken, is het volgende hoofdstuk in 
de drama’s van deze drie prachtmensen, die 
je het allerbeste gunt in hun verdere leven. 
Amani is inmiddels getrouwd in Turkije, hoe 
het met Salim en Samaher gaat is onbekend.

JOS VAN DER BURG
 

THE CAVE   SYRIË/DENEMARKEN/DUITSLAND/

QATAR/VERENIGDE STATEN, 2019 |  REGIE FERAS 

FAYYAD |  107 MINUTEN |  DISTRIBUTIE CINEMA 

DELICATESSEN |  TE ZIEN VANAF 9 DECEMBER   
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Het Singaporese mysterie A Land 
Imagined over een vermiste 
arbeidsmigrant is al vergeleken 
met Chinatown, maar is met 
eigenzinnige droom-werelden 
ook typisch Zuidoost-Aziatisch. 
Yeo Siew Hua: “Singapore is een 
imaginair land.”

DOOR OMAR LARABI

Niemand kijkt naar ze om, de uitgebuite arbeidsmi-
granten die in het westen van Singapore, midden in 
de industriële woestenij, werken aan grootscheepse 
landuitbreiding. De Chinese arbeider Wang vergroot 
jaarlijks met duizenden lotgenoten het grondgebied 
van de dichtbevolkte Zuidoost-Aziatische stadsstaat 
met talloze vierkante meters door tonnen zand in zee 
te storten; zand dat net als hij afkomstig is van buiten 
de landsgrenzen. Wanneer Wang op een dag vermist 
raakt, probeert de bijna gepensioneerde rechercheur 
Lok diens laatste handelingen te achterhalen. De plot 
ontvouwt zich vervolgens wisselend vanuit het per-

spectief van speurder en vermiste. Twee aan slape-
loosheid lijdende, dolende zielen.

Filmmaker Yeo Siew Hua (1985) verenigt in zijn 
film, die vorig jaar werd bekroond met het Gouden 
Luipaard in Locarno, zijn fascinatie voor film noir 
met cinéma vérité. Hij wisselt het broeierige, geficti-
onaliseerde verhaal over de vermissing van Wang af 
met beelden van echte arbeiders die hij filmde tijdens 
hun werk en extatische dansavonden. De film, die rijk 
is aan knipogen naar het oeuvre van David Lynch en 
Chinatown, kreeg na de première meteen het predi-
caat neo-noir. De onbestemde sfeer, waarin perso-
nages zich in hun dromen gaandeweg losweken van 
hun individualiteit, is volgens Yeo daarentegen juist 
typisch Zuidoost-Aziatisch.

SLAPELOOSHEID
Tijdens het IFFR vertelt de jonge Singaporees over 
zijn keuze om een hybride film te maken: “Het was 
voor mij belangrijk dat deze film documentaire ele-
menten bevat: het verhaal draait om de arbeidsmi-
grantengemeenschap in Singapore. Tegelijkertijd 
had ik ook niet de ambitie om een hardvochtig soci-
aal-realistisch drama te maken.” Dus verlegde hij de 
focus naar film noir: “Het is het genre waar ik veel van 
houd, en waar het vaak niet gaat om het oplossen van 

een misdaad, maar vooral om het zelfonderzoek van 
de oplosser.”

Rechercheur Lok manifesteert zich als de oplosser, 
het personage waar de Singaporese bioscoopbezoeker 
zich misschien het beste mee kan identificeren, aldus 
Yeo: “Het verhaal draait natuurlijk in eerste instantie 
om Wang, maar mijn publiek komt veelal uit de mid-
denklasse. Lok moet zich in zijn zoektocht overgeven 
aan zijn vermogen tot empathie; zijn voorrecht om 
in een groot huis te wonen terwijl de mensen die het 
hebben gebouwd op straat worden onderdrukt.” Lok 
lijdt net als Wang aan insomnia: “Ik wilde een film 
maken over slapeloosheid, veel van mijn vrienden 
lijden eraan, niemand weet waarom. De film is duister 
geworden omdat we ’s nachts filmden.” De Singapo-
rees lacht: “In dat opzicht kwam het film-noir-aspect 
vanzelf.”

MINDER SAXOFOON
Het regende non-stop tijdens de opnames, die sa-
menvielen met de moesson: “De film werd kledder-
nat, een moesson noir, een natte noir.” Dat is precies 
het tegenovergestelde van Chinatown, waarin de 
regen uitblijft. In de in Los Angeles gesitueerde films 
noirs breidt de dorre stad zich uit richting de woes-
tijn; in Singapore wordt de omliggende oceaan ver 

Y EO  S IE W  HU A  O V E R  A  LAND  IMAG INED

‘IK  T   
HE T  ONHEILHE T  ONHEIL SSPEL L ENDE  

 IN  EEN  R AT IOR AT IONEL E  S TA D ’



  zwolgen door nieuwe landmassa, vertelt Yeo: “Voor 
ons telt het gebrek aan zand, voor hen het gebrek aan 
water. Trouwens, de plek waar we filmden, Geylang, 
is de rosse buurt van Singapore die ook Chinatown 

wordt genoemd omdat de meeste Chinese migranten 
daar wonen.”

A Land Imagined onderscheidt zich ook van Ame-
rikaanse film noir en is geworteld in de Zuidoost-Azi-
atische filmtraditie. “Ik heb veel conventies bewust 
omgedraaid, zelfs de muziek. Minder jazz, minder 
saxofoon, meer Zuidoost-Aziatische klanken.” Ook 
de introductie van de ogenschijnlijke femme fatale, de 
intrigerende uitbaatster van een cybercafé, blijkt een 
kunstgreep. “De plek van dit vrouwelijke personage 
in het verhaal en de verbeelding hiervan is gebracht 
via de Zuidoost-Aziatische male gaze, die natuurlijk 
qua oorsprong een hele andere geschiedenis heeft 
dan de westerse.” En dan is er de suggestie van het 
magisch-realistische, onlosmakelijk verbonden met 
Zuidoost-Aziatische cinema: “Het onheilspellende in 
een rationele stad als Singapore, het onzichtbare dat 
voor even zichtbaar wordt.”

De dualiteit in de film – de haves versus de ha-
ve-nots, man versus machine – is dan wel weer 
typisch film noir. Yeo wil deze contrasten echter ont-
krachten, en overbruggen via de droom: “Ik vermeng 
de wereld van de rechercheur met die van de migrant. 
In de westerse wereld gaan dromen vaak over het 
verschil tussen waarheid en illusie, dat is niet hoe we 
dromen zien in een Aziatische context. Ons idee van 
de droom is het op radicale wijze verbeelden van de 
ander. De mogelijkheid scheppen om in je droomstaat 
uit je eigen realiteit te kunnen stappen. Twee realitei-
ten worden dan één.”

RECHTE KUSTLIJN 
Het eerste contact met de in de film geportretteerde 
arbeidsmigrantengemeenschap voelde voor Yeo ook 
als een soort illusie: “Ik was de enige Singaporees in 
het gezelschap toen ik ze ontmoette. We gingen dan-
sen en op dat moment vielen alle tegenstellingen weg. 
De menselijkheid die ik ervoer was krachtig en alles 
overstijgend. De drie dansmomenten in de film vor-
men voor mij de kern van het verhaal. Wanneer men-
sen zich realiseren dat ze gezamenlijk een eenheid 

kunnen vormen dan gaat het niet langer om worden, 
om wie je bent, maar om zijn.”

In dat opzicht is de film ook een commentaar op de 
segregatie in Singapore: “Sommige arbeiders werken 
hier al meer dan twintig jaar en worden nooit onder-
deel van het land. Hun jeugd is in zekere zin begraven 
onder het zand, net als hun dromen, in een land dat 
niet geeft om hun bestaan. De arbeidsmigranten zijn 
overal, omdat er in Singapore voortdurend wordt ge-
bouwd, maar ze worden niet gezien.”

Deze voortdurende bouw heeft volgens Yeo geleid 
tot een zeker geheugenverlies onder de bevolking: 
“We zijn nu al meer dan vijftig jaar bezig met land-
uitbreiding. Als je Singapore bezoekt, tref je een plat 
land zonder bergen en heuvels. Maar ooit hadden we 
hoger gelegen gebieden. Het is allemaal verwoest en 
opnieuw ingericht. Deze veranderingen gaan heel 
subtiel en soms buiten het zicht om. Dan zeggen we: 
‘Het is zo’n moderne stad.’ Maar we vergeten het 
bouwgeweld dat eraan te pas is gekomen.”

Yeo wil de kijker hieraan herinneren: “Ik geloof 
dat cinema idealen moet hebben en ik wil niet alleen 
maar praten over hoe verschrikkelijk sommige dingen 
zijn. Ik streef in mijn werk naar gemeenschappelijke 
humaniteit, de mogelijkheid om menselijke verschil-
len te slechten.” Hij verwijst naar de titel: “Ik probeer 
me een land voor te stellen waar dit al is gebeurd. 
Singapore is daarentegen ook een imaginair land: kijk 
naar de rechte kustlijn. Iemand heeft het zich ooit zo 
voorgesteld. Als je nationale grenzen al kan negeren 
door landvergroting dan kan je zien hoe deze stad, dit 
hele landschap, is geconstrueerd door menselijke ver-
beeldingskracht.”

Imagined Communities van antropoloog en theore-
ticus Benedict Anderson komt ter sprake. Yeo legt de 
link uit tussen het baanbrekende boek over nationa-
lisme en zijn film: “Natiestaten ontstaan niet vanwege 
nationale grenzen; een natie moet ingebeeld worden. 
Deze verbeelding, waar eindigt die? Hoe ver gaan we 
daarin?”     
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A  L A N D  I M AG I N E D

Onder het strand het moeras
A Land Imagined is een droomachtige trip 
naar het zwarte hart van het globale markt-
kapitalisme, die vorige zomer in Locarno 
verrassend het Gouden Luipaard voor Beste 
Film won.

Het duurt even voordat duidelijk is dat A 
Land Imagined zich in Singapore afspeelt, 
want de futuristische architectuur die het 
aangezicht van de rijke stadsstaat bepaalt, 
valt in geen velden of wegen te bekennen. 
De camera is gericht op de achterkant van 
het economische wonder: de uitgestrekte 
landwinningsterreinen aan de zuidkust van 
het eiland. Daar, op stoffige bouwplaatsen, 
in de bedompte slaapvertrekken van de ar-
beiders en in een neonverlicht cybercafé, 
onderzoeken twee rechercheurs de verdwij-

ning van een Chinese en een Bengaalse 
werkmigrant. De ontdekking dat zij vermist 
zijn, is onbedoelde bijvangst naar aanlei-
ding van een melding over een verdwenen 
vrachtwagen. Wat op cynische wijze de ver-
vangbaarheid van menselijk kapitaal illus-
treert.

In de eerste twintig minuten volgt de film 
rechercheur Lok, een melancholieke eenzaat 
die niet veel anders heeft om zich in te ver-
liezen dan zijn werk, en met een zekere geob-
sedeerdheid het onderzoek naar het lot van 
de twee arbeiders aanpakt. Daarmee zet de 
jonge Singaporese regisseur Yeo Siew Hua je 
in de stand ‘whodunit’, maar dat betekent 
niet dat je ook op een ontknoping moet reke-
nen. Zoals Michael Haneke in Caché het  
genre van de psychologische thriller aan-

wendde om de weggestopte koloniale erfenis 
van Frankrijk (maar dit mag je gerust uitbrei-
den tot heel Europa) op te graven, zo wil Yeo 
met A Land Imagined blootleggen hoe in 
Singapore (maar dit mag je gerust uitbreiden 
naar de hele wereld) het hedendaagse 
marktkapitalisme mensen van hun identiteit 
berooft. 

Hetzelfde systeem dat een globale markt 
voor geld en goederen heeft gecreëerd, heeft 
voor de arbeiders een gevangenis opgetrok-
ken. Op kunstmatige stranden kunnen ze 
met een beetje filosofisch vernuft hooguit 
fantaseren dat ze misschien eigenlijk in Ma-
leisië, Indonesië, Cambodja of Vietnam zijn; 
daar komt tenslotte al dat zand vandaan. De 
paspoorten waarmee ze in de hoop op een 
inkomen naar Singapore zijn gereisd, wor-
den door het neefje van de baas in een ver-
grendelde kast bewaard. Vanaf dat moment 
zijn ze niemand meer, en gaan ze nergens 
meer heen. Dat is de mysterieuze verdwij-
ning waar A Land Imagined eigenlijk over 
gaat.

Yeo speelt met allerlei typische kenmer-
ken van het (neo-)noirgenre: de setting, de 
contrastrijke belichting, een paar karakte-
ristieke personages (naast de levensmoeë 
detective ontbreekt ook de femme fatale 
niet, al ontpopt zij zich tegen de conventie in 
tot reddende engel) en een labyrintische 
verhaalstructuur die droom en werkelijk-
heid met elkaar verknoopt. Het zijn codes 
waardoor je als kijker automatisch je zintui-
gen scherpt voor wat er onder het oppervlak 
allemaal verborgen ligt. A Land Imagined 
gunt je uiteindelijk niet meer dan een glimp; 
maar dat zou ook kunnen betekenen dat je 
na het verlaten van de bioscoop vooral ver-
der moet blijven kijken.

SASJA KOETSIER

A LAND IMAGINED  SINGAPORE/FRANKRIJK/

NEDERLAND 2018 |  REGIE YEO SIEW HUA |  95 MINUTEN | 

MET PETER YU, LUNA KWOK, LUI XIAOYI |  DISTRIBUTIE 

WINDMILL FILM |  TE ZIEN VANAF 2 JANUARI, OOK OP  

picl.nl   

‘Ik wilde een film 
maken over  
slapeloosheid, 
veel van mijn 
vrienden lijden 
eraan, niemand 
weet waarom. 
Hierdoor is de 
film duister  
geworden omdat 
we ’s nachts  
filmden. In dat 
opzicht kwam het 
film-noir-aspect 
vanzelf.’

YEO SIEW HUA
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Ultraconservatieve christenen 
aan de macht is geen goed idee, is 
de boodschap van de Braziliaanse 
regisseur Gabriel Mascaro in 
Divino amor. De film schetst een 
angstwekkend toekomstbeeld 
van een Brazilië waar hetero-
huwelijk en nageslacht morele 
verplichtingen zijn.

DOOR JOS VAN DER BURG

Welkom in het Brazilië van 2027. Het land is veran-
derd, meldt een kinderstem in voice-over. Carnaval 
is niet meer het belangrijkste feest, want die plaats is 
ingenomen door het feest van de Ultieme Liefde. Liet 
Jezus zich niet uit ultieme liefde voor de mensheid 
aan een kruis slaan? Divino amor is nog maar net be-
gonnen, maar het klinkt allemaal meteen al griezelig. 

In dit Brazilië heeft een oerconservatief christen-
dom het voor het zeggen. In theorie is de staat nog 
seculier, maar in werkelijkheid dwingt ze de bevolking 
in een reactionair christelijk keurslijf. Huwelijk en ge-
zin zijn morele imperatieven. Vroeger werden die af-
gedwongen door priesters op de kansel, maar nu met 
moderne biopolitieke controlemiddelen. Een scanner 
boven de ingang van grote winkels stelt niet alleen de 

identiteit van de klanten vast, maar constateert ook of 
vrouwen die door de deur lopen zwanger zijn. Als ze 
het niet zijn, weten ze wat hen te doen staat.

Dat Gabriel Mascaro een intelligente en originele 
filmmaker is, bewees hij al met rodeofilm Neon Bull 
(2016). Dat doet hij ook nu weer met Divino amor 
door geen personage op te voeren dat in opstand komt 
tegen de morele dwangbuis, maar juist een diepgelo-
vige vrouw die haar opvattingen over huwelijk en ge-
zin aan anderen wil opleggen. Als echtscheidingsju-
rist stelt Joana (Dira Paes) alles in het werk om stellen 
die willen scheiden op andere gedachten te brengen. 
Ze verwijst hen naar een christelijke relatietherapie-
groep, waarin de deelnemers het niet alleen zoeken 
in praten, maar ook in vrijen met anderen dan de 
huwelijkspartner. Het idee is dat de partnerruil, met 
expliciete seksscènes in beeld gebracht, vastgelopen 
huwelijken uit het slop trekt.

Divino amor kijkt niet neerbuigend naar evange-
lische christenen, maar laat juist de aantrekkings-
kracht van saamhorigheidsgevoel en extatische 
rituelen zien. Cameraman Diego Garcia, die op het 
komende filmfestival in Rotterdam de eerste Robby 
Müller Award krijgt uitgereikt, toont hun wereld in 
fluorescerende kleuren als een parallelle werkelijk-
heid, waarin mensen steun vinden. Dat klinkt mooi, 
maar de film toont ook de zwarte achterkant. Als het 
erop aankomt blijkt ultieme liefde voorwaardelijke 
liefde: als Joana, die het niet lukt zwanger te worden 
wat haar huwelijk onder druk zet, een onverklaarbaar 
wonder beleeft, laat haar evangelische omgeving haar 
bikkelhard vallen.

Het kan niemand ontgaan dat het zwartgallige, 
maar niet onvoorstelbare toekomstbeeld van Divino 
amor een politieke lading heeft. De film oogt als het 
droombeeld van de met steun van de evangelische be-
weging aan de macht gekomen ultraconservatieve Bra-
ziliaanse president Jair Bolsonaro. Divino amor is een 
scherpe waarschuwing tegen hem en andere leiders die 
hun benauwende morele en (hetero)seksuele opvattin-
gen aan iedereen willen opleggen. Hun ultieme liefde is 
alleen bedoeld voor degenen die op hen lijken.

DIVINO AMOR   BRAZILIË/URUGUAY/DENEMARKEN/

NOORWEGEN/CHILI/ZWEDEN/FRANKRIJK, 2019 |  REGIE 

GABRIEL MASCARO |  MET DIRA PAES |  101 MINUTEN | 

DISTRIBUTIE CINEMIEN |  TE ZIEN VANAF 9 JANUARI, 

OOK VIA picl.nl   

C HRI S T EL I JK E  L IEF DE
M A A R  NIE T  HE U SM A A R  NIE T  HE U S

D IVIN O  AM O RROMMELZOLDER
In den beginne was het internet lelijk. Als je 
websites bekijkt uit de tijd dat Netscape Navi-
gator nog dominant was, realiseer je je hoe 
glossy onze digitale wereld geworden is in de 
afgelopen 25 jaar. Van een app om eten te 
bestellen tot een gebruikersportaal van een 
zorgverzekeraar; overal krijg je als digitale con-
sument een seamless experience met geen 
knop te veel. 

Overal? Er is één hoek van het internet die 
dapper weerstand blijft bieden aan de lokroep 
van strak en gebruiksvriendelijk design. Het is 
de onrustigste, lelijkste en verwarrendste plek 
onder mijn meest gezochte sites, de rommel-
zolder van het internet. Je ziet een muis weg-
schieten als je binnenkomt, struikelt over een 
doos met oude tapes en krijgt spinrag in je 
gezicht. Als je het licht aandoet begint een radio 
die je niet kunt zien op maximaal volume een 
reclameblok af te spelen. Je moet je een weg 
banen langs dozen vol spullen van onbekende 
mensen voor je vindt wat je zoekt. Dat is hoe de 
gebruikerservaring van YouTube voelt. Als je de 
site opent of klikt op ‘trending’ zie je waar ande-
ren mensen kennelijk massaal naar kijken, bijna 
elke video-still staat vol schreeuwerige scheve 
tekstbalkjes. Nieuws, dieren, bloopers, gekke 
bekken, videoclips, stunts en fragmenten uit 
games dwars door elkaar. Zelfs als je het geluk 
hebt dat er geen ‘pre-roll’ commercial is gaan 
spelen, verschijnen er banners ín het beeld van 
je video. 

Het ergste is wat er na afloop van een filmpje 
gebeurt, volautomatisch, zonder dat YouTube je 
iets vraagt: een andere ‘aanbevolen’ video 
begint met spelen. Zo sleurt YouTube je in een 
eindeloze opeenvolging van filmpjes waar je 
niet op zat te wachten, beplakt met reclame die 
je niet wilt zien. Dit drijft me keer op keer tot 
een paniekerige maar verlossende klik op mute, 
pauze, de autoplay schakelaar of de sluitknop. 
Natuurlijk kun je het een platform dat gebouwd 
is op user generated content niet kwalijk nemen 
dat een groot deel van de geüploade video’s 
blaakt van amateuristische lelijkheid. Maar stel 
je eens een YouTube voor dat schoonheid voor-
rang geeft, rotzooi uit principe niet aanraadt en 
kwaliteit beloont?

EBELE WYBENGA
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NACHTWACHT: HET DUISTERE HART
Gertjan Booy | Nee, met Rembrandt heeft het 
niets te maken, deze tweede speelfilm rond  
de helden uit de gelijknamige tv-serie uit de 
koker van het Vlaamse productiehuis Studio 
100, ook verantwoordelijk voor knallers als 
Kabouter Plop en K3. In deze lage-landen- 
variant op de Twilight-films mikken ze op een 
wat oudere doelgroep met de tieneravonturen 
van vampier Vlad, elfje Keelin en weerwolf 
Wilko.
TE ZIEN VANAF 18 DECEMBER   

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER
J.J. Abrams | De negende film in de Star Wars-
reeks die in 1977 begon, wordt gepresenteerd 
als ‘het slotstuk van de saga’. Na twee matig 
ontvangen losstaande films in het scifi-univer-
sum en het door de luidruchtigste fans hart-

grondig afgewezen vorige deel in de hoofdreeks, 
hangt er nogal wat af van deze nieuwe film voor 
megastudio Disney, die vele miljarden inves-
teerde in de franchise. Lees de recensie op  
filmkrant.nl.
TE ZIEN VANAF 18 DECEMBER   

KORT

NACHTWACHT: HET DUISTERE HART

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER

M I N D  M Y  M I N D

Chaos in het hoofd
Als een soort lo-fi versie van Inside Out laat 
de Nederlandse animatie Mind My Mind ons 
in het hoofd kijken van een autistische jon-
gen, waar een gestrest figuurtje probeert 
alle informatie-overdaad en sociale scripts 
bij te benen.

Animatie is het uitgelezen medium om bij 
mensen naar binnen te kijken. En dat is wat 
je bij mensen met een psychisch probleem 
soms zou willen – iemands hoofd openma-
ken en zien: wat is daar aan de hand, welke 
wervelwind van botsende gevoelens en ge-
dachten veroorzaakt, bijvoorbeeld, die plot-
selinge woede-uitbarsting? Zou je dat kun-
nen begrijpen, zou je er waarschijnlijk ook 
beter op reageren.

Die blik van binnenuit wordt ons gegund  
in de knappe halflange animatiefilm Mind 
My Mind van de Nijmeegse regisseur Floor 
Adams, die al meerdere publieksprijzen won 
op festivals dankzij het aantrekkelijke Engels- 
talige stemacteren, het ingenieuze scenario 
en de handmatige tekenstijl, halverwege  
realistisch en cartoonesk: serieus genoeg  
om serieus genomen te worden, maar ook 
geestig.

Hoofdpersoon Chris zet het liefst thuis 
model-Stuka’s in elkaar. Een overzichtelijke 
wereld, waarvan hij alle feitjes op een rijtje 
heeft. Zijn goedbedoelende broer sleept hem 
mee naar een feestje, waar Chris valt voor 
kameleonverzorger Gwen. Maar het feestje is 
te druk en lawaaiig en Chris vlucht naar bui-
ten. Als Gwen hem naroept dat hij langs mag 
komen in de dierentuin, antwoordt hij niet.

Ondertussen zien wij, in parallelmontage, 
hoe het er in Chris’ hoofd aan toe gaat. In een 
lo-fi variant op de binnenwereld in Inside 
Out (Pete Docter en Ronnie Del Carmen, 
2015) probeert een gestrest figuurtje – een 
soort bibliothecaris – Chris’ gedachtewereld 
en gedrag op orde te houden met een op-
slagsysteem van mappen en ordners vol her-
inneringen en sociale gedragspatronen. Wat 
zeg je als de deur opengaat, waarover praat je 
op een feestje? De bibliothecaris doet een 
dappere poging, maar kan de informa-
tie-overdaad niet bijbenen. Zo zien we de ra-
zende chaos in het hoofd ontstaan waarvoor 
Chris naar buiten vlucht. Maar ook dat hij de 
dierentuinuitnodiging wel degelijk opslaat.

Het wordt ‘autisme’ valt maar één keer, 
als zijn broer op het feestje tegen hem zegt: 
“Don’t be so autistic.” Dat hoor je natuurlijk 
niet te zeggen, maar Mind My Mind doet aan 
grijswaarden. Want zonder de pushende 
broer zou Chris nooit bij Gwen beland zijn – 
en was ons de fraaie seksscène onthouden 
waarvoor de nerveuze bibliothecaris stapels 
mappen met sociale scripts en erotische sig-
nalen tevoorschijn haalt. En het mooiste is 
dat Chris’ gedrag voor ons dan niet alleen 
begrijpelijk wordt, maar tot op grote hoogte 
ook navoelbaar.

KEES DRIESSEN

MIND MY MIND  NEDERLAND/BELGIË, 2019 |  REGIE 

FLOOR ADAMS |  MET STEMMEN VAN SIMON HODGES, 

CÉZANNE TEGELBERG |  30 MINUTEN |  DISTRIBUTIE 

PERISCOOP FILM |  TE ZIEN OP DE DAG VAN DE KORTE 

FILM OP 21 DECEMBER EN VANAF 16 JANUARI   

O U T  S T E A L I N G  H O R S E S

Krioelende mieren en de 
menselijke natuur
Hoe een uitgebluste man zijn leven terug-
vindt, daarover gaat het in Hans Petter  
Molands lyrische, maar doorwrochte ver- 
filming van de populaire Noorse roman 
Paarden stelen van Per Petterson.

Gewoon de tijd aan hem voorbij laten gaan. 
Dat was de achterliggende gedachte van de 
zelfverkozen eenzaamheid waarin de 67-ja-
rige Trond (Stellan Skarsgård) leeft sinds het 
overlijden van zijn vrouw. Afgezonderd in de 
oostelijke bossen van Noorwegen hakt hij nu 
wat bomen in z’n achtertuin of schuift dikke 
pakken sneeuw van zijn oprijlaan. Het is 
1999, en in het nabije dorp zullen ze de mil-
lenniumwisseling vast groots vieren, maar 
Trond wordt liever ‘fittingly drunk’ in de 
eenzaamheid van zijn verduisterde woon- 
kamer.

Het Noorse boslandschap is de sleutel tot 
deze knappe verfilming die de Noorse oud-
gediende Hans Petter Moland (Zero Kel-
vin,1995; In Order of Disappearance, 2014) 
maakte van de literaire bestseller Paarden 
stelen. Terwijl hij Tronds levensverhaal non-
lineair uit de doeken doet, gebruikt Moland 
natuurbeelden om heden en verleden door 
elkaar te vlechten. De gesloten Trond banjert 
misschien eenzaam over ijzige bospaden, 
maar in gedachten is hij steeds vaker in 1948, 
toen hij als vijftienjarige een zomer met zijn 
vader (Tobias Santelmann) doorbracht in de 
wildernis. Het plezier van het houthakken en 
paardrijden slaat om wanneer het dorpje 
waar ze verblijven door verschillende trage-
dies wordt getroffen.

Trond heeft nooit helemaal begrepen 
welke rol zijn vader daarin speelde en als 
oude man probeert hij de puzzelstukjes in 
elkaar te passen. Eerst schieten de beelden 
van toen door zijn hoofd (flashes van zo-
merse bossen of krioelende mieren), maar 
een toevallige ontmoeting met buurman 
Lars (Bjørn Floberg) laat alles weer terug- 
komen. Want het is Trond meteen duide- 
lijk: dat is dezelfde Lars die in 1948 in het 

dorpje woonde en die per ongeluk zijn twee-
lingbroer doodschoot. In de nasleep van het 
voorval ligt ook de sleutel tot de breuk die hij 
met zijn vader destijds meemaakte.

Out Stealing Horses (Ut og stjæle hester) is 
op momenten een stille, ingetogen film, 
maar kan ook uitgesproken lyrisch zijn. Zo 
vol met natuurschoon en mooi geobser-
veerde details, dat je hem misschien wel 
twee keer zou moeten zien om die rijkheid op 
waarde te schatten. En al overspeelt  
regisseur Moland af en toe zijn hand met  
het doorwrochte beeldenweb dat hij van 
Tronds geest spint, vaker leidt het tot prach-
tige scènes waarin iets wezenlijks  
over de menselijke natuur tot uitdrukking 
komt. Zoals wanneer Tronds vader hem op 
het hart drukt dat ondanks dat je je boos kan 
maken over zaken, je er nooit verbitterd over 
moet zijn. Een inzicht dat Trond eindelijk 
weer de ruimte geeft mens te zijn.

GUUS SCHULTING 

OUT STEALING HORSES (UT OG STJÆLE HESTER)  
NOORWEGEN/ZWEDEN/DENEMARKEN, 2019 |  REGIE 

HANS PETTER MOLAND |  MET STELLAN SKARSGÅRD, 

TOBIAS SANTELMANN |  122 MINUTEN |  DISTRIBUTIE 

SEPTEMBER FILM |  TE ZIEN VANAF 9 JANUARI   

MIND MY MIND
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I L  T E S T I M O N E 
I N V I S I B I L E

Springerige 
whodunnit
Een rijke Italiaanse zakenman wordt wak-
ker met een lijk in zijn hotelkamer. Hoe het 
daar belandde zien we in deze gelikte, maar 
opzichtig geconstrueerde whodunnit vol 
knipogen naar Alfred Hitchcock. 

Luxe hoogbouw, blinkende SUV’s en Mila-
nezen in maatpakken. In de flitsende ope-
ningsmontage maakt Il testimone invisibile 
meteen duidelijk uit welke elitewereld Adri-
ano Doria dreigt te vallen nu hij hoofdver-
dachte is in een veelbesproken moordzaak. 
Tijdens een vakantietrip werd de ‘zakenman 
van het jaar’ wakker met een dood model in 
zijn hotelkamer en aangezien er geen sporen 
van een derde persoon zijn gevonden zit hij 
nu vast in huisarrest. Alles wijst erop dat hij 
schuldig is, maar hoe kan hij het tegendeel 
bewijzen?

In een laatste poging zijn onschuld te be-
wijzen heeft Adriano hulp in geschakeld: een 
Milanese topjuriste (“ik heb nog nooit een 
zaak verloren”) wil de zakenman wel bij-
staan, maar dan moet hij haar de hele waar-
heid vertellen. En snel ook: want een stille 
getuige zal over precies drie uur alles uit de 
doeken doen bij justitie – en is Adriano eer-
lijk dan kunnen de twee een verdedigings-
tactiek bedenken.

Filmmaker Stefano Mordini modelleerde 
Il testimone invisibile op de Spaanse bio-
scoophit Contratiempo uit 2016 – al leunt hij 
evenveel op de Hitchock-klassiekers Psycho 
(1960) en The Wrong Man (1956). Het levert 
een springerige thriller op die in flashbacks 
Adriano’s verhaal uit de doeken doet en te-
gelijk de constructie van zijn betoog becom-
mentarieert. “Nu maak je het toch echt te 
bont”, stamelt zijn advocaat wanhopig wan-
neer Adriano uitlegt dat zijn minnares zich 
met allemaal duistere zaken bezighield. 
“Wat je nu beschrijft is gewoon een klassieke 
femme fatale! Een cliché! Is dit wel de waar-
heid?”

Echt veel heeft het allemaal niet om het 
lijf, daarvoor is Mordini een te beperkte ver-
teller en weet hij het spel met whodun-
nit-clichés net niet vernuftig genoeg te spe-
len. Maar er zit een hoop plezier in het 
ontcijferen van het raderwerk dat Adriano en 
zijn advocaat aan het opzetten zijn en met 
een beetje meegaandheid kun je er zelfs een 
maatschappijkritische toon in herkennen. 
Want net als Paolo Sorrentino’s thematisch 
verwante Berlusconi-satire Loro (2018) gaat 
Il testimone invisibile over ‘de rijke man’ en 
hoe die de macht heeft het narratief te con-
troleren – zelfs als dat vol tegenstrijdighe-
den en inconsequenties zit. Maar bij wie ligt 
nou werkelijk de macht?

GUUS SCHULTING 

IL TESTIMONE INVISIBILE  ITALIË, 2018 |  

REGIE STEFANO MORDINI |  MET RICCARDO SCAMARCIO, 

MIRIAM LEONE, FABRIZIO BENTIVOGLIO |  102 MINUTEN 

|  DISTRIBUTIE ARTI FILM |  TE ZIEN VANAF 9 JANUARI, 

OOK VIA picl.nl   

M O N S T R I .

Woordeloze huwelijkscrisis
Een liefdesverklaring kan een katalysator 
zijn om een huwelijk te redden. Het drama 
Monstri. toont dat er soms meer nodig is 
dan woorden en gebaren van liefde om een 
impasse in een relatie te doorbreken. 

Debuterend filmmaker Marius Olteanu ont-
rafelt in drie aktes een relatie in Roemenië. 
Dana komt per trein aan in Boekarest, wast 
haar tranen weg in het toilet, voordat ze op 
zoek gaat naar een taxi. Samen met de norse 
taxichauffeur doolt ze een nacht door de stad 
en komt nader tot zichzelf. Op hetzelfde mo-
ment worstelt haar echtgenoot Arthur met 
zijn eigen demonen. Hij probeert op Grindr 
een antwoord te vinden en zoekt zijn heil in 
de armen van een oudere man. In het derde 
deel is het stel weer samen in het echtelijke 
bed, maar zijn ze van elkaar vervreemd. 

Zijn de innerlijke demonen van het echt-
paar de monsters uit de titel, of is de archa-
ische samenleving in Boekarest het monster 
dat mensen angst aanjaagt wanneer ze niet in 
de mal passen? Het is voor de geliefden zicht-
baar een opgave om zich te ontworstelen aan 
de sociale conventies van de Roemeense sa-
menleving. De patriarchale familiestructuur 
klinkt door in de woorden van Arthurs moe-
der wanneer ze aangeeft dat Dana genoegen 

dient te nemen met de status van echtgenote 
en hopelijk als moeder. Ook de botsing van 
Arthurs persoonlijke waarden met de conser-
vatieve samenleving maakt het moeilijk om 
zijn biseksualiteit openlijk te omarmen.  

De balans bewaken tussen elkaars verlan-
gens inwilligen en compromissen sluiten 
zonder jezelf te verliezen, blijkt onmogelijk. 
Twee mensen gevangen in een woordeloze 
dans, in oorverdovende stilte. De intensiteit 
van het persoonlijke verdriet komt amper te-
rug in de dialogen. Het zit eerder in een een-
zame blik, onuitgesproken woorden en in het 
moment waarop de geliefden elkaar redden 
uit penibele sociale situaties. Elke beweging 
is onherroepelijk een bevestiging van de af-
takeling van hun liefdesband. 

Monstri. is een sobere momentopname 
van een huwelijkscrisis. Het trage en natura-
listische drama toont de complexiteit van 
lange, romantische relaties. Soms is loslaten 
het ultieme gebaar van liefde dat je de ander 
kan geven.   

GISELLE DEFARES

MONSTRI. ROEMENIË, 2019 |  REGIE MARIUS 

OLTEANU |  MET JUDITH STATE, CRISTIAN POPA |  116 

MINUTEN |  DISTRIBUTIE ARTI FILM |  TE ZIEN VANAF 16 

JANUARI, OOK VIA picl.nl    
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APOCALYPSE NOW: FINAL CUT
Francis Ford Coppola | Exact veertig jaar na de 
première presenteert regisseur Coppola de ‘defi-
nitieve’ versie van zijn Vietnamoorlogklassieker. 
De nieuwe montage is veertig minuten langer 
dan de oorspronkelijke versie, waar destijds 

onder druk van de studio cruciale scènes uit 
werden verwijderd. Maar de Final Cut is dan wel 
weer een kwartier korter dan de Redux-versie 
van de film die Coppola in 2002 presenteerde, en 
die door velen als overdadig werd bestempeld. 
TE ZIEN VANAF 19 DECEMBER   

DUTCH ANGLE: CHAS GERRETSEN &  
APOCALYPSE NOW
Baris Azman | Die net iets kortere speeltijd van 
de Final Cut van Apocalypse Now maakt ruimte 
voor een ‘double bill’-vertoning in combinatie 
met deze korte docu waarin oorlogsfotograaf 
Chas Gerretsen, die zes maanden lang aanwezig 
was bij de uiterst chaotische opnamen, de 
unieke foto’s die hij er maakte voor het eerst 
toont.
TE ZIEN VANAF 19 DECEMBER   

THE DARE
Giles Alderson | Horrorfilm over brave huisva-
der Jay, die na een inbraak in zijn huis wakkert 
wordt in een duistere kelder met drie andere 
gevangenen. Dat klinkt als een weinig fanta-
sierijke variant op de Saw-films, maar goed, bij 

horror zit de kunst vooral in de uitvoering.
TE ZIEN VANAF 19 DECEMBER   

IL TESTIMONE INVISIBILE

MONSTRI.

APOCALYPSE NOW: FINAL CUT

THE DARE
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T H E  P E A N U T  B U T T E R 
FA L C O N 

Onbevangen 
vagebond
Deze vrolijke roadmovie is een moderne, 
spannende hervertelling van De lotgevallen 
van Huckleberry Finn. Nieuwkomer Zack 
Gottsagen speelt de door Amerikaanse 
moeraslanden zwervende, aandoenlijke va-
gebond. 

De 22-jarige Zak (Zack Gottsagen) heeft het 
syndroom van Down. Hij is door omstandig-
heden terechtgekomen in een bejaardenin-
stelling in North Carolina waar hij zijn kamer 
deelt met de nog immer kwieke grijsaard 
Carl (Bruce Dern). Zak wordt hier gillend 
gek, en zijn ontsnapping door het stalen 
raamwerk oogt dan ook als een geestige her-

geboorte. De ietwat gezette wijsneus, die 
zich met zeep heeft ingesmeerd, wurmt zich 
door de spijlen, die de vorm van een vulva 
hebben aangenomen. Vervolgens belandt hij 
op het gras, waar hij het op een rennen zet, 
op naar de wijde, onontgonnen wereld. En 
op weg naar zijn held: de showworstelaar 
Salt Water Redneck. Zak bezit al jaren een 
VHS-tape van deze man die naar verluidt ki-
lometers verderop een worstelacademie be-
stiert.

Onderweg belandt Zak per abuis in de 
boot van krabvisser Tyler (Shia LaBeouf met 
een halfbakken zuidelijk accent), die in de 
Bayou bonje heeft met twee collega’s omdat 
hij zonder vergunning vist. Een enerverende 
achtervolgingsscène over het water vormt de 
start van het avontuur van de twee dolende 
zielen, die beiden een nieuw bestaan willen 
opbouwen. Samen slenteren ze over groen-
rijke landerijen en langs brakwatermeren, 
begeleid door een fijne soundtrack met veel 
viool- en banjomuziek, terwijl de inhoud van 
een grote pot pindakaas ze op de been houdt. 

The Peanut Butter Falcon doet qua humor, 
slapstick en spanning bij vlagen denken aan 

andere verbeeldingen van de Amerikaanse 
zuidelijke periferie als O, Brother Where Art 
Thou (1997) en Mud (2012). Hoewel de film 
ook een ouderwetse, voorspelbare romanti-
sche komedie is, verkleed als roadmovie. 
Natúúrlijk weet Eleanor, die een zoektocht 
naar Zak onderneemt, op den duur haar pro-
tegé te vinden. En natúurlijk wordt ze ver-
liefd op Tyler. Waarmee Zak in één klap twee 
surrogaatouders op de kop tikt – euforischer 
wordt het niet. 

Daarmee is de speelfilm ook een car-
tooneske knipoog naar het escapisme van het 
oude Hollywood. Echte akeligheden worden 
goeddeels vermeden, zoals het een Ameri-
kaans sprookje betaamt. Door Zaks onbevan-
gen perspectief lijkt alles mogelijk en spat de 
vreugde af van elk beeld. 

OMAR LARABI

THE PEANUT BUTTER FALCON   VERENIGDE 

STATEN, 2019 |  REGIE TYLER NILSON, MICHAEL 

SCHWARTZ |  MET ZACK GOTTSAGEN, DAKOTA JOHNSON, 

SHIA LABEOUF, BRUCE DERN |  93 MINUTEN | 

DISTRIBUTEUR THE SEARCHERS |  TE ZIEN VANAF 19 

DECEMBER   

SPIONNENGEHEIMEN
Nick Bruno & Troy Quane | Toen Disney eerder 
dit jaar concurrent Fox overnam, kregen ze daar 
ook de animatiestudio Blue Sky bij. Maar ja, wat 
moet de grootste animatiestudio ter wereld 

met nog een animatiestudio? De geplande Blue 
Sky-releases verdwenen dus even op de plank. 
Deze avonturenfilm, over een superspion die 
door geklungel van de technische dienst veran-
dert in een duif, is de eerste die nu alsnog uitge-
bracht wordt.
TE ZIEN VANAF 25 DECEMBER   

CATS
Tom Hooper | Met 21 jaar op het Londense West 
End en 18 jaar op Broadway in New York is de 
musical Cats een van de meest succesvolle 
ooit. Een filmversie kon dus niet uitblijven.  
Andrew Lloyd Webber schreef speciaal voor de 
film enkele nieuwe liedjes, en volgens de 
persmap werden ‘revolutionaire nieuwe tech-
nieken’ ingezet om de sterrencast voor deze 
musical te transformeren in katachtigen. De 

reacties op de eerste trailer voor de film waren 
online echter niet mals: de menselijke gezich-
ten met een digitaal toegevoegde vacht waren 
volgens velen vlees noch vis.
TE ZIEN VANAF 26 DECEMBER   

WEI
Ruud Lenssen | ‘Een kleine maar indringende 
documentaire over een groot verlies’, schijft 
Mariska Graveland over dit intieme portret 
waarin de regisseur zijn vaders voortschrij-
dende dementie volgt. Zijn vrouw durft bijkans 
de deur niet meer uit omdat ze haar man niet 
alleen wil laten. Als de wei met zijn geliefde 
pony’s verkocht moet worden, valt zijn leven 
langzaam in brokstukken uiteen. Lees de  
recensie op filmkrant.nl.
TE ZIEN VANAF 26 DECEMBER   

L A  B E L L E  É P O Q U E

Nostalgie als aandoening
Wie wil niet de magie herbeleven van een 
eerste verliefde ontmoeting in het verle-
den? In het gelaagde La belle époque cre-
eert een bedrijf met hulp van acteurs zulke 
ervaringen. Er zitten wat haken en ogen 
aan, ontdekt een zestiger.

Zo trek je een kijker je film binnen! Meteen bij 
de openingsscène van La belle époque zit je op 
het puntje van je stoel omdat je niet weet wat 
je hoort. Nou ja, eigenlijk hoor je heel goed 
wat er gezegd wordt, maar kun je het totaal 
niet plaatsen. In wat een groteske historische 
film in de Napoleontische tijd lijkt te worden, 
zien we een decadent gezelschap aan tafel 
zitten. “Ben je blij met je neger?” vraagt een 
van de gasten aan de gastvrouw. Waarna zij 
de zwarte bediende wil aanraken, maar voor 
de zekerheid even vraagt of hij niet afgeeft. 
Vervolgens schieten een paar binnenstor-
mende mannen het gezelschap overhoop. 

Als iedereen weer overeind staat, blijkt 
dat we naar een historische re-enactment 
hebben gekeken. Het is het werk van de 
slimme dertiger Antoine, die met zijn  
bedrijfje Tijdreizigers theatersets creëert 

waarin mensen met meespelende acteurs ei-
gen ervaringen of die van historische perso-
nages kunnen (her)beleven. Als Antoine zijn 
schoonvader Victor, een zestiger en strip- 
tekenaar, vraagt of hij een gebeurtenis uit het 
verleden wil herbeleven, kiest de man voor 
de eerste verliefde ontmoeting met zijn 
vrouw Marianne, een psycholoog. Hij wil  
de verliefde blikseminslag bij haar en zich-
zelf weer voelen toen zij elkaar in 1974 ont-
moetten in een bistro die La belle époque 
heette. Hij verlangt ernaar terug, omdat 
hun huwelijk 45 jaar later verzand is in een 
wrokkig samenzijn. Marianne ergert zich 
aan Victors opvatting dat vroeger alles  
beter was en Victor vindt Marianne een  
ijspegel. 

La belle époque gaat over nostalgisch ver-
langen naar vroeger; de tijd van jeugdige on-
bezonnenheid toen de wereld één groot 
avontuur leek. Bij Victor uit dat zich in zo’n 
hevige romantisering van het verleden dat 
hij zich een vreemde voelt in de huidige tijd, 
met verbittering en chagrijn als resultaat. 
Dat hij in de uit 1974 nagebouwde bistro bij 
de herbeleving van zijn verliefdheid valt voor 

de actrice die de jonge versie van zijn vrouw 
speelt, had makkelijk tot typisch Franse 
o-la-la-scènes kunnen leiden. De film valt 
niet in die valkuil, maar onderzoekt behen-
dig en innemend het fenomeen nostalgie: 
was vroeger echt alles beter?

Het kost weinig moeite om Victors zieke-
lijke nostalgie niet alleen als een persoonlijk 
probleem, maar als een aandoening voor 
heel Frankrijk te zien. Het land weet zich 
geen raad met de moderne tijd, met als ge-
volg een enorme hang naar het verleden. 
Maar La belle époque heeft ook iets te melden 
over de almacht van regisseurs. Antoine, die 
de re-enactments regisseert, is een tiran-
nieke kerel, die zijn vriendin in ongemakke-

lijke situaties manipuleert. De thematische 
gelaagdheid tilt La belle époque boven de 
conventionele romkom uit, die de film ook 
is. Het acteursensemble had dat ook door, 
want vooral de veteranen Daniel Auteuil als 
Victor en Fanny Ardant als zijn vrouw zijn 
heerlijk op dreef. Over nostalgie gesproken.

JOS VAN DER BURG 

LA BELLE ÉPOQUE  FRANKRIJK, 2019 |  REGIE 

NICOLAS BEDOS |  MET DANIEL AUTEUIL, GUILLAUME 

CANET, DORIA TILLIER, FANNY ARDANT, PIERRE ARDITI, 

DENIS PODALYDÈS |  115 MINUTEN |  DISTRIBUTIE 

PARADISO FILMED ENTERTAINMENT |  TE ZIEN VANAF  

2 JANUARI   

LA BELLE ÉPOQUE

THE PEANUT BUTTER FALCON

SPIONNENGEHEIMEN

CATS
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B U L B U L  C A N  S I N G

Puberen in een Indiaas dorpje
De feministische filmmaker Rima Das 
schreef, regisseerde en filmde dit tweede 
deel van wat een drieluik over vrouwen in 
India moet worden. 

Bulbul Can Sing begint met lange, stille beel-
den van klein pubergekneuter. Beste vrien-
den Bulbul, Bonny en Sumu zwerven na 
schooltijd over het platteland van Assam, 
Noordoost-India, en kletsen en giechelen 
over tienerzaken. Ze hangen een schommel 
aan een boom, experimenteren met sieraden 
en make-up, en plagen elkaar met opko-
mende verliefdheid: beide meisjes hebben 
een aanbidder op school. Die van Bulbul 
schrijft zelfs aandoenlijke, diepromantische 
gedichten. Sumu is eenzamer: door zijn ten-
gere fysiek en ‘softe’ manier van doen is hij 
doelwit van pesters in het dorp, die hem 
“Ladies” noemen.

Elke puber voelt zich thuis opgesloten, 
maar bij Bulbul lijkt dat terecht: ze moet 
meehelpen in de varkensboerderij, ze mag 
niet kwaad worden op haar pesterige broer-
tje, haar rokken mogen niet boven de knie – 
en, o horror, ze moet zingen als haar opvlie-
gende vader vrienden over de vloer heeft. 
Bulbul kan best een beetje zingen, maar als 
er mensen luisteren klapt ze dicht.

Voor een moderne, mobiel-verslaafde kij-
ker vormt Bulbul Can Sing een correctie op 
het geruststellende idee dat de wereld ‘vroe-
ger’, vóór het internet, beter en veiliger was: 
de dorpsgemeenschap is hier een baken en 
dwangbuis tegelijk. Iedereen hoort en ziet 
elkaar, altijd. Wie afwijkt vormt een bedrei-
ging. Als de meisjes met hun vriendjes be-
trapt worden op een veilig geachte plek, 
breekt de hel los en zijn ze opeens sociale pa-
ria’s. De losse regie die Das over haar drie 
jonge hoofdrolspelers voert is al knap, maar 
de manier waarop ze een groep van meer dan 
honderd amateurs tot volstrekt naturelle, 
gelaagde personages weet te dresseren is be-
wonderenswaardig.

Bulbul Can Sing is voor Das het tweede deel 
van wat een drieluik moet worden. Village 
Rockstars (2017) ging over een jong dorps-
meisje met grote dromen en was een interna-
tionaal festivalsucces. De film zette Das op de 
kaart, maar elke cent die ze eraan verdiende 
stopte ze in deze opvolger. Inmiddels werkt ze 
aan een autobiografisch getint scenario over 
een gescheiden vrouw van middelbare leef-
tijd. Ook dat zal botsen met de traditionele 
Indiase maatschappij – laat Das ons in deze 
maar onderwijzen. Haar genuanceerde visie 
zegt meer dan duizend nieuwsberichten.

SANDRA HEERMA VAN VOSS

BULBUL CAN SING  INDIA, 2018 |  REGIE RIMA DAS 

|  MET PAKIJA BEGAM, ARNALI DAS, MANORANJAN DAS | 

95 MINUTEN |  DISTRIBUTIE MOOOV |  TE ZIEN VANAF 2 

JANUARI, OOK VIA picl.nl   

THE INFORMER
Andrea Di Stefano | De Italiaanse acteur Di Ste-
fano maakte zijn regiedebuut met een film over 
Pablo Escobar, en met deze tweede speelfilm 
blijft hij op het pad van de misdaad. Een 
Zweedse misdaadthriller van schrijvers Anders 

Roslund en Börge Hellström, in Nederland uit-
gegeven als Drie seconden, vormt het uitgangs-
punt voor deze in New York gesitueerde film 
rond een FBI-informant die in de gevangenis 
moet zien te overleven.
TE ZIEN VANAF 2 JANUARI   

CHARLIE’S ANGELS
Elizabeth Banks | Na een campy tv-serie uit de 
jaren zeventig en een tweetal reboot-films in de 
vroege jaren nul krijgen de vrouwelijke super-
spionnen van Charlie’s Angels nu een update 
voor de volgende generatie. Met voor het eerst 
ook een vrouw áchter de camera: Elizabeth 
Banks is niet alleen te zien als Bosley, de  
‘handler’ van de dames, maar nam ook  
regie en scenario voor haar rekening.
TE ZIEN VANAF 9 JANUARI   

PLAYING WITH FIRE
Andy Fickman | Herinnert u zich de komedies 
van Arnold Schwarzenegger uit de jaren tachtig 
en negentig nog? Die films waarin de vermaarde 
actieheld ook eens de lachspieren mocht aan-
spannen? Nou, zoiets, maar dan met voormalig 
showworstelaar John Cena in de centrale rol als 
een van de brandweermannen die worden opge-
zadeld met drie losbandige kinderen.
TE ZIEN VANAF 9 JANUARI   

THE GRUDGE
Nicolas Pesce | Met Ju-on maakte Shimizu 
Takashi in 2000 een instant-klassieker in het 
horrorgenre. De Japanse regisseur maakte 
direct een vervolg in zijn thuisland, en regis-
seerde zelf ook de Amerikaanse remake The 
Grudge uit 2004 en de eerste van twee vervolg-

A P R I L , M AY  E N  J U N E

Glutenvrije 
taart
Drie zussen, gespeeld door Linda de Mol, 
Tjitske Reidinga en Elise Schaap, worden 
geconfronteerd met de naderende dood van 
hun moeder in een film die struikelt over de 
komische ontwikkelingen. 

Daar zitten ze dan aan tafel met een punt glu-
tenvrije taart. De zussen April, May en June 
zijn door hun moeder Mies (Olga Zuiderhoek) 
bijeengeroepen voor een mededeling. Ze gaat 
dood. “Dus dat.” Ze heeft ook al bepaald 
wanneer, want ze wil niet afwachten hoe de 
uitgezaaide kanker haar lichaam verder ver-
teert. Dus is het tijd voor beslissingen. Over 
het huis, en zoon Jan, die autisme heeft. 

Het klinkt als zware kost, maar April, May 
en June zoekt nadrukkelijk ook naar de lach 
met rap opeenvolgende komische verwikke-
lingen. Voordat ze aan die keukentafel be-
landen heeft April (Elise Schaap) al in een 
kast verstopt gezeten voor de vrouw van haar 
minnaar, flirtte de uit Amerika overgevlogen 
actrice May (Linda de Mol) onhandig met 

een piloot en heeft June (Tjitske Reidinga) al 
zuchtend en steunend de kinderen in het ga-
reel gekregen. 

Het zijn rollen waar de drie actrices 
prima mee uit de voeten kunnen, maar die 
nergens verrassen. En echt kans daartoe 
krijgen ze ook nauwelijks in een film die 
ramvol zit met thema’s en verhaallijnen. 
Will Koopman regisseert het kundig en vlot 
aaneen, maar alle perikelen rond zwangere 
zeepaardjes, knappe dokters en April ver-
kleed als ananas in een supermarkt leiden af 
van de serieuze ontroering die ergens ook in 
de film schuilgaat.

Die krijgt pas de ruimte wanneer het 
tempo stil komt te liggen rond het bed van 
Mies. Dan draait de film even om haar, die 
vrijgevochten vrouw die er geen probleem 
van maakt dat haar kinderen elk een andere 
vader hebben. En die al die vaders nog steeds 
met evenveel liefde in de armen sluit. Des te 
teleurstellender dat de verhaallijnen van de 
dochters uiteindelijk nogal conservatieve en 
weinig verrassende conclusies kennen. 

ELISE VAN DAM

APRIL, MAY EN JUNE  NEDERLAND, 2019 |  REGIE 

WILL KOOPMAN |  MET LINDA DE MOL, TJITSKE REIDINGA, 

ELISE SCHAAP, OLGA ZUIDERHOEK, PATRICK DUFFY |  117 

MINUTEN |  DISTRIBUTIE INDEPENDENT FILMS |  TE ZIEN 

VANAF 19 DECEMBER   BULBUL CAN’T SING

APRIL, MAY EN JUNE

THE INFORMER

CHARLIE’S ANGELS



I L  T R A D I T O R E

Alfa en omertà
Het beruchte Maxi-proces betekende vanaf 
1986 een zware klap voor de Siciliaanse 
Cosa Nostra. De Italiaanse regisseur Marco  
Bellocchio houdt met dit waargebeurde 
verhaal van maffiaverklikker Tommaso 
Buscetta de Italiaanse samenleving een 
spiegel voor.

Marco Bellochio’s maffiafilm annex recht-
bankdrama Il traditore ging eerder in pre- 
mière dan Scorsese’s The Irishman, maar in-
middels voelt het alsof de Italiaanse regis-
seur voortborduurt op de thematiek van zijn 
Amerikaanse vakgenoot. Als The Irishman 
het graf is waarin de tough guy maffiosi be-
graven worden, dan toont Il traditore het ge-
rechtshof waar ze daarvoor idealiter veroor-
deeld worden.

Het punt van beide biografiefilms is dat 
er een houdbaarheidsdatum op de georga-
niseerde misdaad zit, maar Scorsese weet 
dat pijnlijke verstrijken van tijd beter te 
verbeelden. Ook Il traditore omvat meer-
dere decennia om de opkomst en onder-
gang van maffiosi te illustreren. De ope-
ningsscène toont een maffiameeting in het 

Sicilië van 1980 waar drugsbazen de inter-
nationale heroïnemarkt met elkaar verde-
len. Tommaso Buscetta (Pierfrancesco Fa-
vino) heeft als soldato niet de macht van 
zijn meesters, maar wordt genoeg in ver-
trouwen genomen om ook op dit moment 
aanwezig te zijn. Het tafereel zit ergens 
tussen een zakenmeeting en een pompeus 
feest in. De onvermijdelijke groepsfoto 
toont precies dat: feestelijke, mooi geklede 

mensen met ernstige grafgezichten.
Dat kan natuurlijk niet goed aflopen. Het 

gaat al goed mis wanneer Buscetta met zijn 
familie naar Rio de Janeiro verhuist om het 
drugsvervoer in goede banen te leiden. 
Sommige Sicilianen verliezen hun vertrou-
wen in de omertà van de Cosa Nostra en be-
ginnen te schieten. Onder de slachtoffers 
zijn enkele van Tommaso’s achtergebleven 
zonen. Een minstens even huiveringwek-

kende episode is het moment waarop Bus-
cetta gearresteerd wordt en vanuit een heli-
kopter moet toekijken hoe agenten dreigen 
zijn vrouw uit een andere helikopter te 
smijten. 

Wie zou daarna niet praten? In het  
controversiële Maxi-proces dat begint in 
1986 lapt Buscetta zijn oude vrienden en 
collega’s erbij. In samenwerking met rech-
ter Giovanni Falcone (Fausto Russo Alesi) 
gaat hij zo de geschiedenis in als de maffioso 
die het bestaan van de Cosa Nostra beves-
tigt. De groepsfoto van de openingsscène 
blijkt dan een veelzeggend beeld: dit is een 
film over nalatenschap, over de behoefte  
om een invloedrijke periode in de Italiaanse  
geschiedenis vast te leggen. Pas in de recht-
bank krijgt Buscetta, de meest rechtscha-
pen maffiaman van Italië, de erkenning die 
hij in de Cosa Nostra ontbeerde. Bellocchio 
houdt de (Italiaanse) samenleving zo een 
slimme spiegel voor: Buscetta klikt niet  
alleen uit noodzaak, maar ook omdat hij  
nu van een status geniet die hij daarvoor 
nooit had kunnen krijgen.

HUGO EMMERZAEL

IL TRADITORE   ITALIË, 2019 |  REGIE MARCO 

BELLOCCHIO |  MET PIERFRANCESCO FAVINO, LUIGI LO 

CASCIO, FAUSTO RUSSO ALESI |  145 MINUTEN | 

DISTRIBUTIE CINÉART |  TE ZIEN VANAF 16 JANUARI   
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films die daarop werden gemaakt. Met deze 
nieuwe versie, die zich naar verluidt gelijktijdig 
afspeelt met de gebeurtenissen uit de eerste 
Amerikaanse Grudge-film, had de regisseur 
echter niets meer van doen. 
TE ZIEN VANAF 9 JANUARI   

DOLITTLE
Stephen Gaghan | Voor het eerst sinds 2014 (!) is 
Robert Downey Jr. op het bioscoopscherm te zien 
in een andere rol dan Tony Stark, alias Iron Man, 
zijn superheldenpersonage in de Marvel-films. 
Hier neemt hij een andere iconische rol op zich: 
die van de arts Dolittle, die met dieren kan praten. 
Aan dit door schrijver Hugh Lofting in de jaren 
twintig bedachte personage werd eerder gestalte 
gegeven door onder meer Rex Harrison in de kin-
derklassieker uit 1967 en Eddie Murphy in een 

reeks komedies uit de late jaren negentig.
TE ZIEN VANAF 16 JANUARI   

  
JUST MERCY
Destin Daniel Cretton | Het op ware feiten 
gebaseerde verhaal over (de zwarte) straf-
rechtadvocaat Bryan Stevenson, op wiens 
memoires de film is gebaseerd, en zijn strijd om 

een onschuldig ter dood veroordeelde (zwarte) 
man vrij te krijgen. De film sleepte al wat festi-
valprijzen in de wacht, en krijgt in Amerika een 
bescheiden release in de laatste week van 
december om nog net mee te kunnen dingen 
naar de gehoopte Oscars.
TE ZIEN VANAF 16 JANUARI   

PRIMAL
Nick Powell | Op papier lijkt het uitgangspunt 
van deze film voer voor het soort knotsgekke 
actiefilm waar acteur Nicolas Cage inmiddels 
patent op heeft. Hij speelt een grootwildjager 
die terechtkomt op een vrachtschip vol wilde 
dieren én een gevangen genomen, bloedlinke 
huurmoordenaar – die onder meer wordt bege-
leid door een door Famke Janssen gespeelde 
neuroloog. Uiteraard gaan al snel alle kooien 

open en jaagt iedereen op iedereen in de 
benauwde cabines. Maar afgaand op de Ameri-
kaanse recensies had de gekte wel wat harder 
om zich heen mogen slaan.
TE ZIEN VANAF 16 JANUARI   

JOOST BROEREN-HUITENGA

D E E R S K I N

Corduroy  
met allure
Een man in de ban van een hertenleren jas: 
na het absurde Reality, Wrong en Rubber 
laat Quentin Dupieux opnieuw zien dat zijn 
gevoel voor humor heerlijk onnavolgbaar is.

Quentin Dupieux introduceerde in Rubber 
(2010), zijn film over een moordende auto-
band, het begrip ‘no reason’: de nonsens en 
willekeur die de wereld voortstuwen. Allerlei 
vreemde dingen gebeuren ‘zomaar’ in Dupi-
eux’ films, waardoor ze surrealistisch aan-
doen. Maar misschien is zijn ‘no reason’ wel 
een realistischer versie van de werkelijkheid 
dan een betekenisvol verhaal.

Ook aan het begin van zijn nieuwe film 

Deerskin (Le daim) voel je gelijk dat er weer 
iets vreemds aan de hand is. Hij snijdt het 
beeld zo af dat je wel moet kijken naar een 
arm in een bruin corduroy jasje, die verder 
niets spannends aan het doen is. Die stoffige 
jas waar niemand ooit aandacht aan schenkt, 
is wel degelijk het bekijken waard, vindt Du-
pieux. Het saaie corduroy jasje is de opmaat 
voor een welgemikte silly plot die van een 
bijzaak – het kopen van een kekke nieuwe jas 
– de drijvende motor maakt van de absur-
distische film. 

De setting is een schemerig Frans berg-

dorpje. Hier geen geweldige vergezichten 
maar blauwige, desolate beelden van een 
oord waar niemand lang wil blijven. Juist 
hier strijkt een merkwaardige man neer, 
Georges (Jean Dujardin). Hij koopt naast die 
hertenleren jas ook het handboek Beroepen 
in de cinema en doet zich in het lokale café 
voor als filmregisseur. Maar zijn naïeve op-
merkingen en lege blik in de ogen verraden 
een onzekere man die het vooral moet heb-
ben van zijn geweldige jas. Quelle allure! Hij 
bewondert zichzelf in autoruiten en voert 
gesprekken met zijn jas alsof het zijn geliefde 

is. Samen met zijn jas beraamt hij een bizar 
plan waarin een ventilatorblad ook nog een 
rol mag spelen, ondersteund door een ge-
weldige soundtrack vol zwoele en spannende 
seventiesmuziek.

Precies op het moment dat de film deze 
premisse te ver dreigt door te voeren, hoe on-
weerstaanbaar Dupieux’ humor ook nu weer 
is, maakt een barvrouw annex filmeditor 
(Adèle Haenel) een opmerking over de film 
die Georges zogenaamd aan het maken is: 
“Sorry, maar wordt dit geen vreemde film?” 
“Nee hoor, hij wordt geniaal. Je begrijpt hem 
misschien niet. maar het is geweldig.” Waar-
mee Dupieux gelijk ook zijn eigen film – op-
gedragen aan bonthandelaar Pierre Laclède 
(1729-1778), wat vast ook weer een grap is – 
treffend samenvat.

 MARISKA GRAVELAND

DEERSKIN  (LE DAIM)  FRANKRIJK, 2019 |  REGIE 

QUENTIN DUPIEUX |  MET JEAN DUJARDIN, ADÈLE 

HAENEL |  77 MINUTEN |  DISTRIBUTIE CHERRY PICKERS | 

TE ZIEN VANAF 19 DECEMBER, OOK VIA picl.nl   
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 IT MUST BE HEAVEN   FILMSCHUUR HAARLEM  

21 DECEMBER 16.45 UUR 

INLEIDING DOOR GERLINDA HEYWEGEN

1 9 1 7

Intense  
tocht door 
niemandsland 
Een hachelijke missie van twee jonge  
soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog 
wordt door Sam Mendes getoond alsof  
de film bestaat uit één lang aangehouden 
shot. Dat leidt meer af dan het oplevert.

“Age before beauty”, grapt een jonge soldaat 
naar zijn maar net iets minder piepjonge ka-
meraad. En dan gaan de twee over the top, in 
de oorspronkelijke betekenis van die uit-
drukking. Die ontstond tijdens de Eerste 
Wereldoorlog toen soldaten over de wallen 
van hun loopgraven naar het strijdveld 
klommen, een vrijwel zekere dood tegemoet.

Sam Mendes’ 1917 is opgedragen aan de 
grootvader van de regisseur, die zelf in de 
Grote Oorlog vocht. De film volgt Blake 
(Dean-Charles Chapman) en Schofield 
(George MacKay), twee jonge soldaten met 
een hachelijke missie. Ze moeten het nie-
mandsland tussen de loopgraven en een flink 
stuk vijandig gebied doorkruisen, om een 
simpel bevel over te brengen: een geplande 
aanval moet worden geannuleerd, aangezien 
nieuwe informatie wijst op een Duitse val-
strik. Onder de honderden Britse soldatenle-
vens die op het spel staan als de twee hun 
missie niet op tijd volbrengen, is ook dat van 
Blake’s oudere broer.

Dat we deze twee soldaten ‘volgen’ mag u 
letterlijk nemen: Mendes en de gevierde ca-
meraman Roger Deakins bouwen de film op 
alsof het één onafgebroken shot is. Het is een 
techniek die de laatste jaren in zwang raakte, 

ongetwijfeld vergemakkelijkt door vooruit-
gang in het digitale filmen. Schijnbare  
single-shot-films als Gravity (Alfonso 
Cuarón, 2013) en Birdman (Alejandro G. 
Iñárritu, 2014) gebruikten de oner om ons in-
tiem deelgenoot te maken van de gemoeds-
toestand van hun hoofdpersonages – adem-
loze paniek in het eerste geval, verknipte 
paranoia in het tweede.

De makers willen er ongetwijfeld de chaos 
en intensiteit van de loopgravenoorlog extra 
mee aanzetten. Dat werkt bij vlagen – de 
zwaarte van het moment dat Blake en Scho-
field via een wankel laddertje het kapotge-
schoten niemandsland betreden, is intens 
invoelbaar. En meestercameraman Deakins 
is ook hier weer goed voor momenten van 
volstrekt unieke filmische schoonheid, zoals 
een bloedstollende scène waarin Schofield 
bij nacht de ruïnes van een kapotgeschoten 
stadje doorkruist en sluipschutters hem on-
der vuur nemen terwijl hoog in de lucht oog-
verblindende fakkels voorbijschieten.

Maar uiteindelijk schiet de single-shot- 
gimmick hier zijn doel voorbij. De aanpak 
wringt met de verdichting in tijd en ruimte 
die noodzakelijk is voor dit verhaal, dat ruim  
24 uur en vele tientallen kilometers beslaat. 
Sommige momenten waarop overgangen 
tussen verschillende opnames moeten  wor-
den gemaskeerd, zijn van een afleidende  
gekunsteldheid. Maar ook als het wél goed 
gaat, houdt de choreografie van acteurs en 
camera, hoe indrukwekkend hij ook is, de 
oorlogsellende juist op afstand.

JOOST BROEREN-HUITENGA

1917   VERENIGD KONINKRIJK/ VERENIGDE STATEN, 2019 

|  REGIE SAM MENDES |  MET DEAN-CHARLES CHAPMAN, 

GEORGE MACKAY |  118 MINUTEN |  DISTRIBUTIE WW 

ENTERTAINMENT |  TE ZIEN VANAF 9 JANUARI   

I T  M U S T  B E  H E AV E N

Eeuwige 
verbazing
Voor Elia Suleiman is de wereld nog altijd 
een verzameling bizarre taferelen, ook als 
hij van Israël naar Parijs en New York ver-
kast. Woede heeft plaatsgemaakt voor  
melancholie.

“Het is niet Palestijns genoeg”, zegt de 
Franse filmproducent als hij door het script 
van regisseur Elia Suleiman bladert. “Het 
had zich net zo goed hier kunnen afspelen.” 
Suleiman zwijgt. Zoals hij op een handvol 
woorden na de hele film zwijgt. Met zijn al-
tijd net wat opgetrokken wenkbrauwen is hij 
een toonbeeld van eeuwige verbazing. Of het 
nu een buurman is die citroenen uit zijn tuin 

steelt, of vuilnismannen die golfen met een 
frisdrankblikje; hij slaat het gade alsof het 
zich in een wereld afspeelt waar hij net bui-
ten staat. 

In de tien jaar sinds zijn laatste film is Su-
leimans haar grijzer geworden, maar geble-
ven zijn de droogkomische situaties waar hij 
als een versie van zichzelf doorheen dwaalt, 
ditmaal nadrukkelijker aanwezig dan in eer-
dere films. Beu van de onverschillige Israëli-
sche politieagenten en elkaar beledigende 
buren, pakt hij zijn spullen en vertrekt naar 
Parijs en later New York. Maar overal komt 
Suleiman diezelfde ontheemding tegen, 
waarmee de film wel degelijk gaat over de 
Palestijnse identiteit. Over altijd en overal 
een vreemdeling zijn.  

Suleimans werk ligt dicht tegen de zwij-
gende film aan, door een minimum aan dia-
loog en de wijze waarop betekenis ontstaat 
door het stapelen of laten botsen van visuele 
informatie. Zoals in het kat-en-muisspel in 
het park tussen een Palestijnse activiste en 
de New Yorkse politie, slalommend door de 
tai-chiënde ouderen en kussende stelletjes, 
terwijl Leonard Cohen met zijn zware bari-
ton zingt over de duisternis die bezit van 
hem neemt. Het is slapstick, badend in zon-
licht, maar met een bittere ondertoon. 

Toch mist It Must Be Heaven iets van het 
venijn dat zat in eerdere films als Divine 
 Intervention (2002), waarin vergelijkbaar ab-
surdistische taferelen langzaam veranderden 
in wraakfantasieën. Die woede heeft plaats-
gemaakt voor melancholie, voor het besef dat 
het nu de wereld is van de volgende generatie. 
En dat hij, met zijn grijze haren, ook in die 
wereld een vreemdeling is. 

ELISE VAN DAM

IT MUST BE HEAVEN   FRANKRIJK, 2019 |  REGIE 

ELIA SULEIMAN |  MET ELIA SULEIMAN, GAEL GARCIA 

BERNAL, VINCENT MARAVAL |  102 MINUTEN | 

DISTRIBUTIE GUSTO ENTERTAINMENT |  TE ZIEN VANAF 
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ALKMAAR
4 Filmhuis Alkmaar
Pettemerstraat 3 | 072-520 
2022 | filmhuisalkmaar.nl
Best of IDFA za 18.1 | Movies 
That Matter Ghost Fleet di 14.1

ALMELO
4 Filmhuis Almelo
Elisabethhof 4 | 0546-850 
264 | filmhuisalmelo.nl 
Portrait de la jeune fille en feu 
vr 10.1 | La quietud vr 20.12 | 
Sorry We Missed You wo 15.1

ALMERE
4 Het nieuwe filmhuis/De 
nieuwe bibliotheek
Stadhuisplein 101 | 036-548 
6000 | denieuwebibliotheek.
nl /hetnieuwefilmhuis
The Farewell vr 10.1, za 11.1, di 
14.1, wo 15.1 | The Good Liar 
vr 17.1, di 21.1, wo 22.1 | Judy vr 
27.12, za 28.12, ma 30.12, di 
31.12 | The Report vr 13.12, za 
14.12, di 17.12, wo 18.12 | Sor-
ry We Missed You vr 3.1, za 4.1, 
di 7.1, wo 8.1 | Best of IDFA za 
18.1 | Reprise Downton Abbey vr 
20.12, zo 29.12 

ALMERE HAVEN
4 Corrosia
Markt 43 | 036-521 5929 | 
corrosia.nl 
Climax vr 10.1 | Un conte de noël 
vr 27.12 | The Dead Don’t Die vr 
17.1 | At Eternity’s Gate vr 20.12 | 
Mid 90s vr 31.1 | On the Basis of 
Sex vr 20.12 | So Long, My Son 
vr 3.1 | Walk With Me vr 24.1

ALPHEN A/D RIJN
4 Filmhuis Parkvilla
Cornelis Geellaan 2 (Park 
Rijnstroom) | 0172-493 737 | 
parkvilla.nl /filmhuis/ 
Ailo, het dappere rendier zo 
22.12, ma 23.12, zo 29.12, di 
31.12, vr 3.1 | The Farewell do 
9.1, za 11.1, zo 12.1, ma 13.1 | The 
Good Liar vr 27.12, zo 29.12, do 
2.1, za 4.1, zo 5.1 | Judy zo 22.12, 
za 28.12, ma 30.12, vr 3.1, zo 5.1 
| Lotte op zoek naar de draken 
za 21.12, di 24.12, vr 27.12, do 
2.1 | Luce di 14.1 | Marriage Sto-
ry di 7.1, wo 8.1, vr 10.1, zo 12.1, di 
14.1 | Mjólk do 19.12, vr 20.12, zo 
22.12, di 24.12 | Official Secrets 
do 19.12, za 21.12, ma 23.12, di 
24.12 | Rita en de krokodil 3 ma 

23.12, zo 29.12, ma 30.12, di 
31.12 | Shaun het schaap 2 vr 
27.12, ma 30.12, do 2.1, vr 3.1 | 
Sorry We Missed You ma 6.1, di 
7.1, do 9.1, wo 15.1 | Jeugd Dag 
van de korte film za 21.12

AMERSFOORT
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 033-
422 6555 | lievevrouw.nl 
Premières Apocalypse Now do 
19.12 | La belle époque do 2.1 | 
Deerskin do 19.12 | Goldie do 16.1 
| Jojo Rabbit do 2.1 | Out Stea-
ling Horses do 9.1 | Il testimo-
ne invisibile do 9.1 | Bombshell 
do 16.1 | Il traditore do 16.1 | Nog 
te zien Echo | The Good Liar | 
Hors normes | Instinct | The In-
visible Life of Euridice Gusmao 
| J’ai perdu mon corps |Judy | Mi 
vida | Parasite | Sorry We Mis-
sed You | The Two Popes | Best 
of IDFA za 18.1, di 21.1, zo 26.1, 
zo 2.2 | Cinesingle Out Stealing 
Horses zo 12.1 | Documentaires 
Het Pärt gevoel zo 22.12 | Aqua-
rela do 2.1 | The Cave do 2.1 | El-
vis alleen wo 8.1 | Honeyland do 
9.1 | Marianne & Leonard do 9.1 

| Amazing Grace | Gay Croce e 
delizia december | Monstri ja-
nuari | Jeugd Buurman & Buur-
man 3 AL | De grote boze vos 4+ 
| De beroemde bereninvasie van 
Sicilië 6+ | Movies That Matter 
Ghost Fleet ma 13.1 | Royal Bal-
let Coppélia do 19.12 | Sleeping 
Beauty di 16.1 | Uitbuiken Jojo 
Rabbit + Out Stealing Horses 
do 2.1

AMSTERDAM
4 Cinema De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 
| Info: 020-553 5151 | Reserve-
ren: 020-553 5100 | debalie.
nl /cinema
Premières The Cave do 2.1 | Ma-
rianne & Leonard do 9.1 | De Ba-
lie kijkt The Cave wo 8.1 | De-
Balie@Rialto Honeyland do 9.1 
| Fullscreen Best of 2019 za 
28.12 | Special Roes do 9.1
4 Filmhuis Cavia
Van Hallstraat 52-1 | 020-681 
1419 | filmhuiscavia.nl 
Les années scopitones Juke-
box Movies from the 1950’s & 
1960’s ma 20.1 | lásicos Lati-
noamericanos Wara Wara do 
19.12 | Antes, o Verão za 11.1 | 
Amor e Desamor zo 12.1 | Dissi-
dences An Evening with Raisa 
Maudit wo 22.1
4 Cinecenter
Lijnbaansgracht 236 | 020-
623 6615 (vanaf 15.45) | cine-
center.nl 
Premières April, May and June 
do 19.12 | La belle époque do 2.1 
| Cats do 26.12 | Honeyland do 
9.1 | Jojo Rabbit do 2.1 | Marian-
ne & Leonard do 9.1 | Out Stea-
ling Horses do 9.1 | Cine Expat 
Deerskin do 19.12 | Special Elvis 
wo 8.1 | Voorpremières Cats za 
21.12, wo 25.12 | Jojo Rabbit vr 

20.12, do 26.12, wo 1.1 | Marian-
ne & Leonard wo 25.12, za 5.1
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400 
| eyefilm.nl
Cinemini Heksendrank en dra-
kenvuur zo 12.1, zo 19.1 | Het 
kind van de Gruffalo zo 22.12, zo 
29.12, zo 5.1 | Dag van de korte 
film za 21.12, zo 22.12 | Film en 
muziek The Docks of New York 
wo 15.1 | L’invitation au voyage 
zo 22.12 | Japan Restored The 
Ballad of Narayama vr 20.12 
| Floating Weeds ma 23.12 | 
A Page of Madness vr 20.12 
| Sansho the Bailiff za 21.12 | 
Jeugd De beroemde berenin-
vasie van Sicilië za 21.12 t/m zo 
5.1 | Buurman & Buurman 3 za 
21.12 t/m zo 5.1 | De grote boze 
vos za 21.12 t/m za 4.1 | Spookuil 
za 21.12 t/m zo 5.1 | Restored & 
Unseen El espíritu de la colme-
na zo 12.1 | El sur ma 13.1 | 
4 FC Hyena
Aambeeldstraat 24 | 020-363 
8502 | fchyena.nl
1917 do 9.1 | Goldie do 16.1 | Jojo 
Rabbit do 2.1 | The Peanut But-
ter Falcon do 19.12 | The Rise Of 
Skywalker wo 18.12 | Hyena In-
vites Black Christmas (1974) 
do 19.12 | Special Elvis wo 8.1 | 
Full Moon #7 vr 10.1
4 Het Ketelhuis
Westergasfabriekterrein | 
Pazzanistraat 4 | 020-684 
0090 | ketelhuis.nl
Verwacht April, May, June do 
19.12 | Aquarela do 9.1 | De be-
roemde bereninvasie van Si-
cilië do 19.12 | The Cave do 2.1 
| Deerskin do 19.12 | Goldie do 
16.1 | Out Stealing Horses do 9.1 
| Il testimone invisibile do 9.1 
| Wei di 14.1 | Amsterdamsche 
Kerstmarkt White Christmas 

za 22.12 | Cineville Kerstfuif Die 
Hard vr 21.12 | Gay Film Monstri 
za 18.1 | Jeugd Dag van de korte 
film vr 21.12 | Nog te zien Echo | 
Frozen 2 | Hors normes | King of 
the Cruise | Mees Kees | Ze noe-
men me Baboe |
4 Kriterion
Roetersstraat 170 | 020-623 
1709 | kriterion.nl
Deerskin do 19.12 | Goldie do 16.1 
| Jojo Rabbit do 9.1 | After Mid-
night (* technisch gezien zon-
dag) Dead Snow za 21.12, za 
28.12 | Trollhunter za 4.1, za 11.1, 
za 18.1 | Dag van de korte film za 
21.12 | Kinderklassieker Krui-
meltje zo 22.12 | Song of the 
Sea zo 12.1 | Moderne Klassie-
ker The Falls ma 20.1 | Fear of 
a Black Hat ma 6.1, za 11.1 | Der 
Himmel über Berlin ma 30.12 
| A Moment of Innocence ma 
13.1, za 18.1 | Taste of Cherry 
ma 23.12 | Movies That Matter 
Ghost Fleet wo 8.1 
4 Lab111
Arie Biemondstraat 111 | 020-
616 9994 | info@lab111.nl | 
lab111.nl
Anime Extra Perfect Blue do 
26.12, za 4.1 | My Neighbor To-
toro vr 27.12 | Classics 12 Mon-
keys ma 23.12, ma 6.1, za 18.1 | 
The City of Lost Children za 11.1 
| Crouching Tiger, Hidden Dra-
gon di 14.1 | Fear and Loathing 
in Las Vegas di 7.1, vr 10.1, do 
16.1 | Memento di 7.1, wo 15.1 | 
Mishima do 19.12, zo 19.1 | Pan’s 
Labyrinth zo 22.12, ma 13.1 | A 
Serious Man zo 22.12, zo 29.12 
| The Silence of the Lambs ma 
30.12 | They Live do 9.1 | The 
Thing zo 29.12, vr 17.1 | Willow 
za 21.12, di 21.1 | Fellini La dolce 
vita ma 23.12 | Otto e mezzo ma 
30.12 | Kubrick Barry Lyndon 
do 19.12, zo 29.12 | A Clockwork 
Orange za 28.12 | Dr. Strange-
love wo 25.12 | Eyes Wide Shut 
za 21.12, di 24.12 | The Killing wo 
25.12 | Paths of Glory ma 23.12 | 
Spartacus do 26.12 
4 The Melkweg
Lijnbaansgracht 234a | 020-
5318181 | melkweg.nl
Cool Japan Anime The Cat Re-
turns za 18.1 | Weathering With 
You do 16.1 | D.A. Penneba-
ker Tribute Monterey Pop zo 
19.1 | IDFA Best of Music zo 19.1 
| Premières Clarence Clemons 
zo 12.1 | Elvis do 9.1 | Special 
Shortcutz vr 10.1 | Total Foot-
ball Festival Diego Marado-
na za 11.1
4 The Movies
Haarlemmerdijk 161 | 020-
638 6016 | themovies.nl
April, May & June do 19.12 | La 
belle époque do 2.1 | Bomb-
shell do 16.1 | For Sama do 23.1 
| Jojo Rabbit do 2.1 | Marian-
ne & Leonard do 9.1 | The Pe-
anut Butter Falcon do 19.12 | 
Royal Ballet The Nutcracker wo 
25.12 | Sleeping Beauty do 16.1 
| Audrey Hepburn Breakfast at 
Tiffany’s do 2.1 | Funny Face 17.1 

‘Onze’ Audrey Hepburn 
Nog tot eind januari kunnen 
we in de Beurs van Berlage 
naar de expositie Intimate 
Audrey. Die richt zich op het 
familieleven van Audrey 
Hepburn. Wie haar wil zien 
acteren, kan in The Movies en 
Lab111 haar negen beste films 
zien.

Audrey Kathleen van 
Heemstra Ruston, beter be-
kend als Audrey Hepburn, 
had een Britse vader en werd 
in België geboren, maar met 
een Nederlandse moeder is ze 
voor de helft ‘van ons’. Dat ze 
het niet helemaal is, verklaart 
misschien de weinige Neder-
landse eerbetonen. Neder-
lands beroemdste Holly-
wood-ster moet het doen 
met een naar haar genoemd 
plein in Arnhem, een straat in 
Almere en sinds kort een 
standbeeld in Velp. Beetje 
weinig voor een ster die in de 
jaren vijftig een nieuw 
vrouwbeeld in Hollywood in-

troduceerde. Tegenover 
seksbom Marilyn Monroe 
zette Hepburn een type dat 
de aandacht niet trok met 
weelderige borsten. Met haar 
bambi-ogen en korte kapsel 
werd Hepburn (“Er is meer 
aan sex appeal dan maten”) 
mede dankzij designer Hu-
bert de Givenchy een nieuw 
stijlicoon. 

Bijzonder is dat Hepburn 
na Two for the Road (Stanley 
Donen, 1967) nauwelijks nog 
films maakte. Ze stopte op 
haar hoogtepunt toen ze nog 
maar 37 jaar oud was. Over 
haar acteerkwaliteiten lopen 
de meningen uiteen. Volgens 

de Engelse actrice Emma 
Thompson kon ze acteren 
noch zingen. Volgens Frede-
ric Raphael, scenarist van 
Two for the Road, is dat een 
treurig gevalletje jaloezie: 
“Audrey deed de eenvoudig-
ste dingen zo eenvoudig dat 
het nu lijkt alsof zelfs Emma 
Thompson ze even goed kan 
doen.”

Wie zelf wil oordelen over 
Hepburns acteren kan tot 
eind februari terecht in The 
Movies en Lab111. Te zien zijn 
haar negen beroemdste films: 
Breakfast at Tiffany’s (Blake 
Edwards, 1961), Sabrina (Bil-
ly Wilder, 1954), Funny Face 
(Stanley Donen, 1957), Ro-
man Holiday (William Wyler, 
1953), Love in the Afternoon 
(Billy Wilder, 1957), Two for 
the Road, Charade (Stanley 
Donen, 1963), My Fair Lady 
(George Cukor, 1964) en How 
to Steal a Million (William 
Wyler, 1966).

THEMOVIES.NL

LAB111.NL 
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‘Door het verhaal 
en de dialogen, die 
bij veel boekverfil-
mingen het schat-
plichtige verra-
den, voelt het als 
een wat slepende 
vertelling. In sfeer 
zorgt datzelfde 
slepende verhaal 
voor een loom op 
je inwerkend tem-
po; een wereld 
waarin kleuren als 
nieuw aanvoelen, 
zwevend tussen 
de natuur van de 
Amazone en ge-
cultiveerde be-
schaving.’
Alexander Zwart over The 
Invisible Life of Eurídice 
Gusmão in de Filmkrant

TWO FOR THE ROAD

Programmagegevens voor de Filmkrant van februari moeten 
vóór vrijdag 10 januari (schriftelijk of per e-mail 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 23 januari en loopt t/m dinsdag 25 februari. 



| Roman Holiday 24.1 | Sabrina 
10.1 | Special Elvis wo 8.1
4 Oxville Cinema
Meer en Vaart 300 | www.
oxville.nl
The Farewell wo 22.1 | Dutchvil-
le Bumperkleef vr 10.1 | Penoza 
ma 13.1 | Jeugd De club van lelij-
ke kinderen do 2.1
4 Rialto
Ceintuurbaan 338 | 020-676 
8700 | rialtofilm.nl
Cracking the Frame Body of 
Truth wo 15.1 | Jeugd Iedere za-
terdag, zondag en woensdag | 
Schrijvers in het Donker Hanna 
Bervoets over mother! do 23.1 | 
Klassieker It’s a Wonderful Life 
ma 23.12 | Queer Pioneers Boys 
Don’t Cry di 7.1 | Rialto for Short 
di 18.2
4 Studio/K
Timorplein 62 | 020-692 0422 
| studio-k.nu 
1917 do 9.1 | Jojo Rabbit do 9.1 
| The Peanut Butter Falcon do 
19.12 | Il traditore do 16.1 | Spe-
cials Across 110th Street za 
21.12 |. Enter the Dragon za 
28.12
4 Filmtheater De Uitkijk
Prinsengracht 452 | 020-223 
2416 | uitkijk.nl
Fête de famille | The Irishman | 
Joker | Premières Divino amor 
do 9.1 | Goldie do 16.1 | Belgische 
Cinema C’est arrivé près de 
chez vous di 14.1 | De helaasheid 
der dingen di 24.12 | La promes-
se di 7.1 | Toute une nuit di 21.1 | 
Filmquiz ma 6.1 | Kerst-vrien-
denfilm Fanny & Alexander do 
26.12 | Klassieker A Man Es-
caped zo 5.1, zo 12.1, zo 19.1 | 
Klassieker Close-Up Abbas Ki-
arostami zo 22.12, zo 29.12 | 

Ozu drieluik Early Summer za 
21.12, ma 20.1 | Late Spring ma 
13.1 | Tokyo Story za 28.12 | Si-
mulacrum Practicing Exposu-
res Song of the Sea wo 15.1 | 
Uitkijkkabinet Broken Circle 
Breakdown ma 23.12 | Waalse 
Kerk L’argent de poche do 19.12
4 Zuid-Afrikahuis
Keizersgracht 141-C | 020-
624 9318 | Reserveren: evene-
menten@zuidafrikahuis.nl | 
zuidafrikahuis.nl
Die seemeeu do 23.1

APELDOORN
4 Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055-521 
6346 | gigant.nl

The Aeronauts vr 3.1 t/m wo 
22.1 | Amazing Grace za 21.12 
t/m di 7.1 | Dutch Angle + Apo-
calypse Now do 26.12, vr 27.12 | 
La belle époque di 31.12 t/m wo 
22.1 | Bombshell do 16.1 t/m wo 
22.1 | Bulbul Can Sing do 2.1 t/m 
zo 12.1 | Deerskin do 19.12 t/m 
wo 1.1 | Elvis wo 8.1 | The Irish- 
man do 19.12 t/m wo 22.1 | It 
Must Be Heaven do 19.12 t/m 
wo 1.1 | J’ái perdu mon corps do 
19.12 t/m wo 1.1 | Jojo Rabbit di 
24.12 t/m wo wo 22.1 | De Lief-
hebbers ma 20.1 | Marianne & 
Leonard do 9.1 t/m wo 22.1 | Mi 
vida do 19.12 t/m wo 22.1 | Mo-
therless Brooklyn vr 20.12 t/m 
za 28.12 | Official Secrets ma 
6.1, ma 13.1 | Out Stealing Hor-
ses do 9.1 t/m wo 22.1 | In Se-
arch of Beethoven zo 5.1 t/m wo 
22.1 | Sorry We Missed You ma 
20.1 t/m wo 22.1 | Il testimo-
ne invisible do 9.1 t/m ma 20.1 
| Il traditore do 16.1 t/m wo 22.1 
| Boek & Film Kes di 21.1 | Cine-
maal do 26.12 | Dag van de kor-
te film za 21.12 | IDFA Aquare-
la do 16.1 t/m wo 22.1 | The Cave 
do 2.1 t/m wo 15.1 | Honeyland 
do 9.1 t/m zo 19.1 | IFFR The 
Whistlers wo 15.1 | Jeugd Ailo, 
het dappere rendier 8+ | De gro-
te boze vos AL | The Wizard of 
Oz 6+ | Shaun het schaap 2 
AL zo 22.12, ma 30.12 | Movies 
That Matter Ghost Fleet di 7.1 
| Ontbijt & Film La belle épo-
que | The Two Popes | Jojo Rab-
bit zo 29.12  

ARNHEM
4 Focus Filmtheater
Audrey Hepburnplein 1 | 
088-190 0666 | focusarn-
hem.nl
1917 do 9.1 | La belle époque 
do 2.1 | Bombshell do 16.1 | The 
Cave do 2.1 | Deerskin do 19.12 
| Divino amor do 9.1 | Goldie do 
16.1 | Honeyland do 9.1 | It Must 
Be Heaven do 19.12 | Jojo Rab-

bit do 2.1 | King of the Crui-
se do 12.1 | Marianne & Le-
onard do 9.1 | Out Stealing Hor-
ses do 9.1 | The Peanut Butter 
Falcon do 19.12 | Il traditore do 
16.1 | Best of IDFA zo 19.1 | Crac-
king the Frame Beauty & Decay 
ma 20.1 | Cursus Boek & film ma 
6.1, di 7.1 | Dag van de korte film 
za 21.12 | Jeugd Dag van de kor-
te film 4+ za 21.12 | De beroem-
de bereninvasie van Sicilië 8+ 
wo 18.12 | Klassiekers Apoca-
lypse Now do 19.12, zo 22.12, vr 
27.12, ma 30.12 | The Wizard of 
Oz za 28.12 | Movies That Mat-
ter Ghost Fleet wo 15.1 | Preca-
rious Nights American Honey 
ma 20.1 | Special Elvis wo 8.1

ASSEN
4 Bioscoop De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1 | 088-012 8560 
| asserfilmliga.nl 
Documentairedag zo 19.1 | Ver-
wacht Nuestro tiempo ma 6.1, 
di 7.1, za 11.1 | Portrait de la jeu-
ne fille en feu ma 13.1, di 14.1, za 
18.1 | The Report ma 20.1, di 21.1

BERGEN
4 Fth CineBergen/Zwarte 
Schuur
Eeuwigelaan 7 | 072-581 5914 | 
cinebergen.nl
The Addams Family za 21.12, ma 
30.12 | La belle époque do 9.1, 
vr 10.1, zo 12.1, di 14.1, di 21.1 | De 
beroemde bereninvasie van Si-
cilië do 2.1 | Buurman & Buur-
man 3 zo 22.12, do 26.12 | Cats 
vr 20.12, ma 23.12, di 24.12, vr 
27.12, zo 5.1, do 16.1 | The Cave 
zo 12.1 | Deerskin do 19.12, zo 
22.12 | Elvis wo 8.1 | The Good 
Liar vr 20.12, za 21.12, zo 22.12, 
di 7.1 | Hors normes do 26.12, wo 
1.1, vr 17.1, do 23.1 | The Informer 
za 18.1, ma 20.1, di 21.1 | It Must 
Be Heaven zo 29.12, ma 30.12, 
vr 3.1 | Judy vr 27.12, za 28.12, zo 
29.12, wo 1.1 | Knives Out za 4, 
ma 6.1 t/m wo 8.1, vr 17.1 | Last 

Christmas do 19.12, ma 23.12 | 
Marianne & Leonard zo 12.1, ma 
13.1 | Mees Kees 5 za 18.1 | Mi 
vida vr 3.1, zo 5.1 | Motherless 
Brooklyn za 28.12, zo 29.12, di 
31.12, zo 19.1 | Parasite do 2.1, 
wo 15.1 | The Peanut Butter Fal-
con vr 10.1, za 11.1, di 14.1 | Il tes-
timone invisibile do 16.1, zo 19.1, 
wo 22.1 | Best of IDFA zo 19.1 | 
IFFR The Whistlers wo 15.1 | Pu-
bliekslievelingen 2019 Dolor y 
Gloria wo 22.1 | Downton Abbey 
do 9.1 | Werk ohne Autor zo 5.1 

BOLSWARD
4 Filmhuis
Broereplein 7/8 | filmhuis-
bolsward.nl
Le grand bain do 9.1 | Werk ohne 
Autor do 19.12

BREDA
4 Chassé Cinema
Claudius Prinsenlaan 8 | 076-
530 3131 | chasse.nl
Premières La belle époque do 
2.1 | Bulbul Can Sing do 2.1 | 
Deerskin do 19.12 | Honeyland 
do 9.1 | It Must Be Heaven do 
19.12 | Jojo Rabbit do 2.1 | Ma-
rianne & Leonard do 9.1 | Bel-
crum Bios @Podium Bloos 
Mary Queen of Scots di 7.1 | At 
Eternity´s Gate di 21.1 | Dag van 
de korte film za 21.12 | Filmquiz 
vr 27.12 | Klassieker Apocalypse 
Now zo 29.12 | Ontbijtfilm Jojo 
Rabbit zo 29.12 | Special Bin-
nen de muren vr 3.1, zo 5.1, di 7.1 
| Woensdagdocu Hilma af Klint 
wo 25.12 | Elvis wo 8.1 | King of 
the Cruise wo 1.1 

BUSSUM
4 Filmhuis Bussum
Brediusweg 1 | 035-693 8694 | 
filmhuisbussum.nl
Amazing Grace vr 27.12, vr 3.1, 
za 4.1 | La belle époque do 2.1 
t/m zo 5.1 | Bulbul Can Sing do 
2.1 t/m zo 5.1 | Deerskin vr 20.12 
t/m ma 23.12, vr 27.12, za 28.12, 
do 2.1, vr 3.1 | Downton Abbey 
ma 23.12, za 28.12, do 2.1 t/m 
zo 5.1 | Echo za 21.12 | Elvis wo 
8.1 | Hors normes do 19.12 t/m 
ma 23.12, vr 27.12 t/m ma 30.12, 
wo 1.1, vr 3.1 t/m zo 5.1 | The In-
visible Life of Euridice Gus-
mao do 19.12, vr 20.12, zo 22.12, 
za 28.12, zo 29.12, di 31.12 | The 
Irishman zo 22.12, do 26.12, za 
28.12, di 31.12 | It Must Be He-
aven do 19.12 t/m za 21.12, vr 
27.12, zo 29.12, ma 30.12, wo 1.1 
t/m vr 3.1 | J’ai perdu mon corps 
za 21.12, za 28.12, ma 30.12, wo 
1.1 | Jojo Rabbit do 2.1 t/m zo 
5.1 | Judy vr 20.12, zo 22.12, vr 
27.12, zo 29.12, ma 30.12, wo 1.1, 
za 4.1, zo 5.1 | King of the Crui-
se do 19.12, vr 20.12 | Marriage 
Story do 19.12, za 21.12, di 24.12, 
za 28.12 | Parasite vr 20.12, 
za 21.12, do 26.12, vr 27.12, zo 
29.12, ma 30.12, vr 3.1 t/m zo 
5.1 | The Two Popes do 19.12 
t/m di 24.12, vr 27.12, zo 29.12 | 
Dag van de korte film za 21.12 

Braziliaanse Antonioni
Fijn als je als regisseur bij een 
filmstroming hoort, want dan 
blijf je altijd genoemd wor-
den. Helaas hoorde de 93-ja-
rige Braziliaan Gerson Tava-
res nooit bij een filmstro-
ming, zodat hij in de verge-
telheid raakte. Maar zijn werk 
– zeven korte en twee lange 
films – is herontdekt in Bra-
zilië en gerestaureerd. Film-
huis Cavia vertoont 11 en 12 
januari zijn twee lange films.

Zijn collega’s van de be-
roemde Braziliaanse filmstro-
ming Cinema Novo zagen 
hem nooit staan, merkte Ger-
son Tavares twee jaar geleden 
op in een interview in een Bra-
ziliaans filmtijdschrift. Mis-
schien was hij er te kosmopo-
litisch voor, want Tavares 
reisde na de Tweede Wereld-

oorlog door Europa. Hij zag de 
verwoesting van Keulen, 
woonde een tijdje in Parijs en 
later in Italië, waar hij diep 
onder de indruk raakte van de 
films van Antonioni. Terug in 
Brazilië wilde hij eind jaren 
veertig schilder worden, maar 
het werd film. In de jaren vijf-
tig maakte hij vier korte docu-
mentaires, in 1966 volgde zijn 
speelfilmdebuut Amor e desa-
mor. Thematisch doet de film, 
waarin een van zijn werk ver-
vreemde universiteitsdocent 

en een getrouwde vrouw met 
elkaar een nacht doorbren-
gen, sterk aan Antonioni den-
ken. Ook de kille moderne ar-
chitectuur van locatie Brasilia 
is Antonioni ten top.

In het Brazilië van de soci-
aal-realistische stroming Ci-
nema Novo viel het drama op 
onvruchtbare bodem. Dat gold 
ook voor Tavares’ tweede film 
Antes, o verão (1968), een Bra-
ziliaanse romanverfilming. 
Ook in dit drama, waarin het 
huwelijk van een succesvolle 
getrouwde man instort, is An-
tonioni niet ver weg, maar ook 
Bergman is terug te zien.

Tot een derde speelfilm 
kwam het niet. Eenling Tava-
res maakte nog drie korte 
films, waarna hij, nog geen 
vijftig jaar oud, het filmen in 
1975 door gebrek aan erken-
ning en financiering opgaf.

FILMHUISCAVIA.NL
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‘Van eenzijdig ge-
sympathiseer met 
de minderbedeel-
den of een opper-
vlakkige weergave 
van de welgestel-
den blijft Bong 
weg. In plaats 
daarvan slaat de 
regisseur je om de 
oren met verbluf-
fende twists die 
interessante nu-
ances én droevige 
realiteiten opwer-
pen. Wie zijn uit-
eindelijk de groot-
ste slachtoffers 
van deze oplichte-
rij?’
Noa Johannes over Parasite 
in de Filmkrant

Rialto specials
CRACKING THE FRAME 
15 Jan 19.30 | Body of Truth
Documentaire over kunste-
naars Marina Abramović, Si-
galit Landau, Katharina Sie-
verding en Shirin Neshat. 
Hoe verschillend de achter-
grond van deze kunstenaars 
ook is, ze kozen er alle vier 
voor hun kunst tot uiting te 
brengen via het meest per-
soonlijke medium dat zij tot 
hun beschikking hebben: hun 
lichaam. Een film over het 
hoe en waarom.

SCHRIJVERS IN HET DONKER 
23 Jan 19.00 | Hanna Bervoets 

presenteert mother!
Wat ziet een schrijver als hij 
naar een film kijkt? Welke in-
drukken neemt hij mee uit 
een museum? Op welke ma-
nier zijn beeldende kunst, 
film en literatuur via de 
schrijver met elkaar verbon-
den? Schrijver/essayist Han-
na Bervoets laat haar licht 
schijnen over mother!, de 
meer dan opmerkelijke mix 
van drama, thriller en horror 
van regisseur Darren Aro-
nofsky met o.a. Jennifer 
Law rence en Javier Bardem.

RIALTOFILM.NL

ADVERTORIAL

MOTHER!

AMOR E DESAMOR
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| IFFR The Whistlers wo 15.1 | 
Jeugd Buurman & Buurman 3 di 
24.12, vr 3.1 | Dag van de korte 
film za 21.12 | De grote boze vos 
zo 22.12, di 24.12, vr 27.12, zo 
29.12, ma 30.12, za 4.1 | Kapsa-
lon Romy zo 22.12, do 26.12, 
za 28.12, vr 3.1, zo 5.1 | Shaun 
het schaap 2 vr 20.12, zo 22.12, 
ma 23.12, do 26.12, vr 27.12, zo 
29.12, di 31.12, do 2.1, zo 5.1 | 
Spookuil vr 27.12, za 28.12, ma 
30.12 | Filmclub di 14.1, wo 15.1 
| Klassiekers Apocalypse Now 
zo 29.12, wo 1.1 | Dutch Angle 

+ Apocalypse Now zo 22.12, vr 
27.12 | Pyjama-ontbijt De gro-
te boze vos vr 3.1 | Shaun het 
schaap 2 vr 3.1 | Workshop 
Maak je eigen animatiefilm do 
2.1 | Maak je eigen filmposter 
ma 30.12 

CAPELLE A/D IJSSEL
4 Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-458 6300 | 
isalatheater.nl 
Judy di 21.1 | Knives Out di 14.1 | 
Mi vida di 28.1 | Sorry We Mis-
sed You di 7.1

DELFT
4 Filmhuis Lumen
Doelenplein 5 | 015-214 0226 | 
filmhuis-lumen.nl 
Dutch Angle + Apocalypse Now 
ma 23.12, ma 30.12 | Elvis wo 8.1 | 
Galapagos di 7.1 | Het geheugen 
van Auschwitz ma 13.1 | It Must 
Be Heaven vr 17.1, za 18.1, di 21.1, 
wo 22.1 | King of the Cruise do 
2.1 | The Report vr 3.1, za 4.1, ma 

6.1, di 7.1 | The Third Wife vr 10.1, 
za 11.1, zo 12.1, wo 15.1 | Verwacht 
La belle époque do 2.1 | Deer-
skin do 19.12 | Goldie do 16.1 | Ho-
neyland do 9.1 | Jojo Rabbit do 
2.1 | Marianne & Leonard do 9.1 | 
Arts in Cinema Van Gogh & Ja-
pan zo 12.1 | Best of IDFA za 18.1 
| Dag van de korte film za 21.12 
| Deutsches Kino Fritz Lang do 
16.1 | M: Eine Stadt sucht einen 
Mörder ma 20.1 | Filmclub di 7.1 
| IFFR The Whistlers wo 15.1 | 
Jeugd Buurman & Buurman 3 | 
Ailo, het dappere rendier vanaf 
12.1 | Movies That Matter Ghost 
Fleet do 9.1 | Sneak Preview 
elke zondag

DEN BOSCH
4 Verkadefabriek
Boschdijkstraat 45 | 073-681 
8160 | verkadefabriek.nl
Verwacht Apocalypse Now 
do 19.12 | La belle époque do 
2.1 | Bombshell do 16.1 | Bulbul 
Can Sing do 2.1 | The Cave do 
2.1 | Deerskin do 19.12 | Divino 
amor do 9.1 | Goldie do 16.1 | Ho-
neyland do 9.1 | Il traditore do 
16.1 | It Must Be Heaven do 19.12 
| Jojo Rabbit do 2.1 | Marianne 
& Leonard do 9.1 | Out Stealing 
Horses do 9.1 | The Peanut But-
ter Falcon do 19.12 | Arts in Ci-
nema Gauguin in Tahiti di 24.12 
| Best of IDFA za 18.1 | Cursus 
City Trips Honeyland ma 20.1 | 
Cursus Déjà vu do 16.1 | Cursus 
Lang leve de film! Lost High-
way vr 10.1 | Peuterpret De 
sneeuwman en de sneeuwhond 
zo 5.1 | Special Elvis wo 8.1

DEN HAAG
4 Filmhuis Den Haag
Spui 191 | 070-365 6030/345 
9900 | filmhuisdenhaag.nl
Cine China Up the Mountain za 
28.12 | Cult Classic The Rocky 
Horror Picture Show vr 27.12 
| Film & Debat Wei do 19.12 | 
Klassiekers Alleman zo 29.12, 
wo 8.1, di 14.1 | Aparajito (En-
gels ondertiteld) za 21.12 | Apo-
calypse Now do 19.12, vr 27.12, 
zo 5.1, zo 12.1 | Apur Sansar (En-
gels ondertiteld) za 21.12 | Car-
men Jones za 28.12, di 7.1 | Intie-
me Belichting za 28.12, vr 3.1, za 
11.1 | Medea (Engels ondertiteld) 
wo 1.1, do 9.1 | Pather Pancha-
li (Engels ondertiteld) za 21.12 | 
Solaris di 24.12, do 2.1 | De spie-
gel vr 20.12, wo 25.12, di 31.12, 
za 4.1, vr 10.1 | White Christmas 
zo 22.12, wo 25.12, do 26.12 | 
Movies that Matter Ghost Fleet 
zo 12.1

DEN HELDER
4 Cinema Zevenskoop
Julianaplein 43 | 0223-610 
941 | http://cinemazevens-
koop.wix.com /recent 
The Good Liar do 26.12 t/m ma 
30.12 | The Irishman do 19.12 
t/m ma 23.12 | Judy do 9.1 t/m 
ma 13.1 | De Liefhebbers do 16.1 
t/m ma 20.1 | Sorry We Missed 

You do 2.1 t/m ma 6.1 | Ze noe-
men me Baboe di 7.1 en wo 8.1 | 
IFFR The Whistlers wo 15.1

DEVENTER
4 Filmhuis De Keizer
Keizerstraat 78 | 0570-618 
822 | filmhuisdekeizer.nl 
Verwacht La belle époque do 
2.1 | The Cave do 2.1 | Deerskin 
do 19.12 | Honeyland do 9.1 | It 
Must Be Heaven do 19.12 | Jojo 
Rabbit do 2.1 | Marianne & Le-
onard do 9.1 | Out Stealing Hor-
ses do 9.1 | Il traditore do 16.1 | 
Dag van de korte film za 21.12 | 
Filmquiz zo 29.12 | Jeugd De be-
roemde bereninvasie van Si-
cilië | Buurman & Buurman 3 | 
Dag van de korte film za 21.12, 
zo 22.12 | De grote boze vos | 
Spookuil | Pyjamaontbijt Buur-
man & Buurman 3 ma 23.12 | 
Klassiekers Apocalypse Now za 
23.12, za 30.12 | Eyes Wide Shut 
ma 20.1 | Intieme Belichting ma 
6.1, ma 13.1 | Sneak Preview di 
14.1 | Special Elvis wo 8.1

DIEMEN
4 Filmtheater De Omval
Ouddiemerlaan 104 | 020-
600 1897 | theaterdeomval.nl 

Amazing Grace do 9.1, di 14.1 | 
Buurman & Buurman 3 di 18.2, 
do 20.2 | The Farewell vr 10.1, 
wo 15.1 | Hors normes do 13.2, 
di 18.2 | The Invisible Life of Eu-
ridice Gusmao do 30.1, di 4.2 | 
Jojo Rabbit do 27.2, di 3.2 | Jo-
ker do 2.1, di 7.1 | Judy do 16.1, 
di 21.1 | Knives Out do 20.2, di 
25.2 | Marriage Story do 23.1, 
di 28.1 | Mi vida do 6.2, di 11.2 | 
Parasite di 17.12, do 19.12 | Sto-
nes Have Laws zo 19.1 | Best of 
IDFA zo 2.2 

DOESBURG
4 Filmhuis Doesburg
Het Arsenaal 1309, Klooster-
straat 15 | 0313-482 336 | film-
huis-doesburg.nl
Un amour impossible vr 20.12 | 
Ballon vr 3.1, wo 8.1 | Ganz: How 
I Lost My Beetle zo 12.1 | Mees 
Kees za 4.1 | My Big Gay Italian 
Wedding vr 10.1, wo 15.1 | Toast 
vr 27.12, zo 29.12

DOETINCHEM
4 Filmhuis/Gruitpoort
Hofstraat 2 | 0314-340 943 | 
gruitpoort.nl 
Ailo, het dappere rendier ma 
23.12, di 24.12, vr 27.12 | Ama-

zing Grace za 14.12, di 24.12, ma 
30.12 | Dolor y gloria do 12.12 
| Downton Abbey ma 16.12, di 
17.12, do 19.12, di 24.12, wo 1.1 
| Elvis wo 8.1 | The Farewell vr 
27.12 t/m zo 29.12, wo 1.1 | The 
Irishman zo 22.12, ma 23.12, 
vr 27.12, za 28.12, wo 1.1 | Fête 
de famille do 12.12, za 14.12, di 
17.12, wo 18.12, za 21.12 | Ho-
neyland do 9.1 | Hors normes 
do 2.1 | In Search of Beethoven 
ma 16.12, do 19.12, di 24.12 | In-
stinct ma 30.12 | Judy vr 27.12 
t/m ma 30.12 | Kapsalon Romy 
vr 20.12, ma 23.12, di 24.12, ma 
30.12 | Luce do 19.12, za 21.12, zo 
22.12 | Martin Eden za 14.12, zo 
15.12, di 17.12, vr 20.12, zo 22.12 
| Mi vida za 14.12, zo 15.12, di 
17.12, do 19.12, vr 20.12, di 24.12, 
zo 29.12 | Miles Davis wo 1.1 | 
Nuestro tiempo zo 15.12 t/m wo 
18.12 | Official Secrets do 12.12, 
zo 15.12 | Parasite vr 20.12, za 
21.12, ma 23.12, za 28.12, zo 
29.12 | The Report do 12.12, za 
14.12, ma 16.12, di 17.12, zo 22.12 
| Best of IDFA zo 19.1 

DORDRECHT
4 Cinema The Movies
Nieuwstraat 60-62 | 078-720 
0777 (vanaf 11.00) | themo-
viesdordrecht.nl 
La belle époque do 2.1 | Dag van 
de korte film za 21.12 | Jojo Rab-
bit do 2.1 | The Hobbit trilogie 
za 21.12

DRACHTEN
4 Schouwburg De Lawei
Laweiplein 1 | Reserveren via 
de site of 0512 335 050 | lawei.
nl /film 
Elvis wo 8.1 | Før frosten do 
19.12, do 26.12 | The Goldfinch 
vr 27.12, za 28.12 | Mi vida vr 
20.12, za 21.12 | Official Secrets 
vr 17.1, za 18.1, wo 22.1 | Peno-
za vr 10.1, za 11.1, wo 15.1 | Por-
trait de la jeune fille en feu do 
2.1, do 9.1 | The Report vr 3.1, za 
4.1 | Sorry We Missed You do 
16.1 | Dag van de korte film za 
21.12 | Jeugd De club van lelijke 
kinderen 6+ do 26.12, vr 27.12, 
do 2.1, vr 3.1 | Everest: de jon-
ge yeti 6+ di 24.12, vr 27.12, zo 
29.12, vr 3.1 | Kapsalon Romy 
zo 22.12, za 28.12, do 2.1, za 4.1 
| Solan & Ludwig 3 di 24.12, do 
26.12, vr 27.12, za 4.1 | Shaun 
het schaap 2 di 24.12, do 2.1, vr 
3.1, za 4.1 | Lunchfilm The Gold-
finch do 26.12 | Mi vida zo 29.12 
| An Unexpected Love do 19.12 | 
Portrait de la jeune fille en feu 
vr 10.1 | Specials CatVideoFest 
za 28.12  

EINDHOVEN
4 Natlab
Kastanjelaan 500 | 040-294 
6848 | natlab.nl
Premières La belle époque do 
2.1 | Goldie do 16.1 | Jojo Rabbit 
do 2.1 | Il traditore do 16.1 | Arts 
in Cinema Van Gogh & Japan 
do 19.12 | Gauguin in Tahiti zo 

Filmtalent in Limburg
Het Limburg Film Festival 
begon vier jaar geleden als 
een pilotfestival om de Lim-
burgse filmcultuur te vieren. 
Dat is goed gelukt, want het 
festival beleeft van 9 t/m 12 
januari in Venlo zijn vierde 
editie. Op het programma 
staan veertig Limburgse films 
of films met een Limburgse 
link.

Amsterdam mag zich de 
navel van de Nederlandse 
filmcultuur wanen, maar Os-
car-winnaars Mike van Diem 
(Karakter, 1997) en Marleen 
Gorris (Antonia, 1995) groei-
den op in Limburg. Ook ont-
breekt het Limburgers niet 
aan Gouden Kalveren: Remy 
van Heugten (Gluckauf, 
2015), Michiel ten Horn 
(Aanmodderfakker, 2014) en 
Jim Taihuttu (Wolf, 2013) 
vielen in de prijzen. 

Volgens het Limburg Film 
Festival staat alweer een 
nieuwe lichting in de start-
blokken. Daartoe behoort 
niet Deborah van Dam, want 
zij is al langer actief in de 
filmwereld. We kennen haar 
onder meer van de voetbal-
documentaire Kuyt (2017). 
Het festival vertoont haar 
zesdelige tv-serie We zien 
ons, over de bewoners van de 
wijk Lindenhoeve in Geleen, 
in zijn geheel (3,5 uur). In 
Horse of Kings gaat Mario 
Dirkx op zoek naar de ge-
schiedenis achter de Kartui-
zer paarden, een Spaans 

paardenras. Nee, wij hadden 
er ook nog nooit van gehoord. 
Met Basquiat in Heerlen 
werpt Wouter Nelissen een 
blik achter de schermen van 
de Basquiat-tentoonstelling 
in Heerlen. En 75 jaar bevrij-
ding wordt gevierd met de  
archieffilm Gedeeld verleden, 
over de oorlogstijd in Lim-
burg.

Opmerkelijk is de grote 
hoeveelheid documentaires 
in het programma. Zijn Lim-
burgers beter in documentai-
re dan in fictie? Een uitzon-
dering is in elk geval Anna 
van der Heide, van wie de 
speelfilm De liefhebbers, 
waarin Jeroen Krabbé een 
man met Alzheimer speelt, is 
te zien. Het draait op het fes-
tival om films, maar CineSud, 
de filmhub voor Limburgs, 
Belgisch en Duits filmtalent 
organiseert er ook workshops 
en masterclasses en een 
meet-up voor de Limburgse 
filmwereld. Ook is er de 148 
Hours Doc Competitie: een 
wedstrijd tussen filmteams 
om binnen vijf dagen een tien 
minuten durende documen-
taire te maken. 

LIMBURGFILMFESTIVAL.NL

WE ZIEN ONS

 
Nog meer over film weten? 
De Filmkrant komt live in de 
filmtheaters bij u in de 
buurt. Filmkrant-medewer-
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 Gigant | Apeldoorn
� The Whistlers 
15 januari, avond
4 Filmschuur | Haarlem
� It Must Be Heaven 
21 december, 16.45 uur |  
Gerlinda Heywegen
� Jojo Rabbit | 4 januari,  
16.30 uur | Omar Larabi
� Honeyland | 11 januari,  
13.30 uur | Sasja Koetsier
4 Filmhuis | Rijswijk
� The Favourite  
21 december, 13.00 uur |  
Gerlinda Heywegen

FILMKRANT.NL/FILMKRANTLIVE

‘Wie kan de barm-
hartigheid die 
Bruno samen met 
zijn islamitische 
collega uitstraalt 
weerstaan? Even-
als de omarming 
van diversiteit die 
de film voorstaat? 
Veel kijkers zullen 
hoogstwaar-
schijnlijk weer be-
toverd worden 
door het warme 
bad dat Hors nor-
mes bij vlagen is.’
Omar Larabi in de Filmkrant



22.12, do 2.1 | In Search of Beet-
hoven zo 29.12, do 9.1 | Best of 
IDFA zo 19.1 | Movies That Mat-
ter Ghost Fleet wo 8.1 | Onder 
de loep Wildlife ma 20.1 | Royal 
Ballet The Nutcracker zo 22.12, 
do 26.12, za 28.12 | Sleeping  
Beauty do 16.1, zo 19.1 | Sneak 
Preview ma 23.12, ma 30.12, 
ma 6.1, ma 13.1, ma 20.1 | Speci-
al Elvis wo 8.1
4 Filmhuis De Zwarte Doos
TU/e terrein | 040-247 5348 
of 040-2474900 (ma t/m wo) 
| tue.nl /sg 
Parasite ma 13 t/m wo 15.1

EMMEN
4 Filmhuis Emmen
Westeinde 70 | 0591-668 250 | 
filmhuisemmen.nl 
Dolor y gloria ma 6.1, wo 8.1 | 
Nina Wu di 21.1 | Official Secrets 
ma 20.1, wo 22.1 | De Patrick di 
14.1 | Instinct ma 13.1, wo 15.1 | 
The Swallows of Kabul di 7.1

ENSCHEDE
4 Concordia Film Theater 
Expositie
Oude Markt 15 | 053-430 
0999 | concordia.nl
Verwacht La belle époque do 
2.1 | The Cave do 2.1 | Deerskin 
do 19.12 | Goldie do 16.1 | Honey- 
land do 9.1 | It Must Be Heaven  
do 19.12 | Jojo Rabbit do 2.1 | 
Marianne & Leonard do 9.1 | Out 
Stealing Horses do 9.1 | Il tra-
ditore do 16.1 | Best of IDFA za 
18.1, wo 22.1 | Catharine Deneu-

ve Claire Darling ma 23.12, zo 
29.12 | Filmclub vr 10.1 | Jeugd 
Ailo, het dappere rendier 5+ ma 
23.12, vr 27.12, do 2.1 | De be-
roemde bereninvasie van Si-
cilië 8+ zo 22.12, ma 23.12, do 
26.12, za 28.12 t/m ma 30.12, vr 
3.1, zo 5.1 | Buurman & Buurman 
3 3+ zo 22.12, vr 27.12 t/m zo 
29.12, za 4.1 | De grote boze vos 
6+ zo 22.12, di 24.12, do 26.12, 
zo 29.12, do 2.1, za 4.1 | Movies 
That Matter Ghost Fleet ma 
13.1 | Special Apocalypse Now 
ma 23.12, ma 30.12 | Elvis wo 8.1

ERMELO
4 Filmhuis Ermelo
Raadhuisplein 4 | Reserveren 
per e-mail: filmhuisermelo@
gmail.com of 06-20207920 
I, Daniel Blake di 21.1, wo 22.1 | 
Victoria & Abdul di 7.1, wo 8.1

GELDERMALSEN
4 LingeFilm
Rijksstraatweg 64 | info@
lingefilm.nl 
And Then We Danced vr 3.1, wo 
8.1 | April, May & June za 22.2 | 
Beats wo 29.1 | La belle époque 
vr 28.2, za 29.2 | De club van le-
lijke kinderen zo 5.1 | Dutch An-
gle za 8.2 | The Farewell vr 24.1, 
za 25.1 | Før frosten vr 17.1, wo 
22.1 | Frozen 2 zo 23.2 | Hors 
normes vr 14.2, wo 19.2 | Joker 
za 4.1 | Kapsalon Romy zo 9.2, 
di 11.2 | De Liefhebbers vr 10.1, 
di 14.1, wo 15.1 | Mi vida zo 16.2 
| Monos vr 31.1, wo 5.2 | Offici-

al Secrets za 18.1, zo 19.1 | Para-
site za 1.2, zo 2.2 | The Report vr 
7.2, wo 12.2 | Shaun het schaap 
2 zo 26.1 | Sorry We Missed You 
vr 21.2, wo 26.2

GOES
4 ’t Beest
Beestenmarkt 3 | 0113-228 142 
| tbeest.nl 
The Best of Dorien B. vr 20.12 | 
Bumperkleef do 19.12, za 21.12 | 
Downton Abbey ma 23.12 | Judy 
vr 27.12, za 28.12, ma 30.12 | El-
vis wo 8.1

GOUDA
4 Filmhuis
Lethmaetstraat 45 | 0182-522 
200 | filmhuisgouda.nl
Ailo, het dappere rendier za 
21.12, vr 27.12, zo 5.1 | Amazing 
Grace zo 22.12 | And Then We 
Danced vr 10.1 | Beats vr 3.1, za 
11.1 | De Liefhebbers vr 20.12, 
ma 30.12, za 4.1, zo 12.1 | The Fa-
rewell za 21.12, vr 27.12, zo 5.1, 
wo 8.1, di 14.1 | Fête de famille di 
24.12 | The Goldfinch do 26.12, 
wo 1.1 | The Good Liar vr 27.12, zo 
29.12, za 4.1, do 9.1, di 14.1 | Hors 
normes vr 10.1 | Judy za 21.12, di 
24.12, zo 29.12, vr 3.1, zo 12.1 | 
Light of My Life vr 20.12 | Luce 
do 19.12 | Marianne & Leonard 
za 4.1, di 7.1, ma 13.1 | Marria-
ge Story vr 3.1, zo 5.1, za 11.1 | Mi 
vida zo 5.1, vr 10.1 | Parasite zo 
22.12, za 28.12, do 2.1, di 7.1, zo 
12.1 | Portrait de la jeune fille en 
feu vr 20.12 | Roxane ma 23.12, 

zo 29.12 | Sorry We Missed You 
zo 22.12, za 28.12, ma 6.1 | Jeugd 
Lotte op zoek naar de draken do 
26.12, zo 29.12 | Solan & Ludwig 
3 zo 22.12, za 28.12, do 2.1 

GRONINGEN
4 Groninger Forum
Hereplein 73 | 050-312 0433 | 
groningerforum.nl 
Apocalypse Now do 19.12, di 
24.12 | The Cave wo 8.1 | Dutch 
Angle do 19.12, di 24.12 | De gro-
te boze vos zo 5.1 | Her ma 20.1 
| Jojo Rabbit vr 20.12 | Lotte op 
zoek naar de draken zo 22.12 
| Marianne & Leonard wo 15.1 
| Wei wo 22.1 | Best of IDFA za 
18.1 | Ciné-club di 14.1 | Filmquiz 
zo 22.12 | Koolhovens helden vr 
10.1 | Ouder & Kindcafé vr 27.12
4 RKZ Bios
Emmastraat 15-s101 | 
050-526 2482 | http://www.
rkzbios.nl
Once Upon a Time in Holly-
wood za 28.12, ma 30.12 | Jeugd 
De beroemde bereninvasie van 
Sicilië 8+ zo 22.12, ma 23.12 
| Shaun het schaap 2 AL zo 
22.12, ma 23.12

HAARLEM
4 Filmschuur
Lange Begijnestraat 9 | 023-
517 3910 | filmschuur.nl
Apocalypse Now ma 23.12, ma 
30.12 | Bulbul Can Sing ma 6.1 
| The Cave za 4.1 | Divino amo-
re ma 13.1 | Elvis wo 8.1 | Ho-
neyland za 11.1, ma 13.1 | Ma-
rianne & Leonard za 11.1 | Ver-
wacht La belle époque do 2.1 | 
Deerskin do 19.12 | It Must Be 
Heaven do 19.12 | Jojo Rabbit do 
2.1 | Best of IDFA za 18.1 | Crac-
king the Frame Beauty & De-
cay ma 20.1 | Dag van de korte 
film za 21.12 | Docu Wei zo 29.12 
| IFFR The Whistlers wo 15.1

HARDENBERG
4 Filmhuis Hardenberg
Badhuisplein 3 | 0523-280 353 
| filmhuishardenberg.nl 
Werk ohne Autor di 7.1, wo 8.1 
| Filmdag Fences + Spotlight 
zo 19.1

HARDERWIJK
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel
Klooster 1 | 0341-419 500 | 
filmhuisharderwijk.nl 
The Farewell zo 19.1, di 21.1 | 
Judy zo 12.1, di 14.1 | De Liefheb-
bers za 4.1, ma 6.1 | Pavarotti zo 
5.1, di 7.1 | Portrait de la jeune 
fille en feu za 11.1, ma 13.1 | Sorry 
We Missed You za 18.1. ma 20.1

HEEMSKERK
4 Fh Heemskerk/Gebouw de 
Cirkel
Vrijburgtlaan 2 | decirkel-
heemskerk.nl 
And Then We Danced zo 29.12 | 
Joker zo 22.12

HEERLEN
4 Filmhuis De Spiegel
Royal Theater | Stationsplein 
5 | 045-5118178 | filmhuisde-
spiegel.nl 
Amazing Grace wo 8.1, do 16.1 
| Andrej Roebljov za 4.1, zo 12.1 
| Apocalypse Now zo 22.1, za 
28.12 | La belle époque zo 5.1, 
za 11.1, zo 19.1 | Echo ma 23.12, 
zo 29.1 | Frères ennemis vr 17.1 | 
Hors normes do 2.1, za 18.1, zo 
12.1 | Jinpa ma 30.12 | Light of 
My Life do 19.12, vr 27.12 | Man-
ta Ray vr 3.1, do 9.1 | Martin 
Eden vr 10.1, wo 15.1 | Nuestro 
tiempo vr 20.12 | Otto e mez-
zo ma 20.1 | Parasite do 26.12 | 
Het Pärt gevoel zo 5.1 | Wei zo 
19.1, wo 22.1 | Ben Verbong Dag 
Het meisje met het rode haar 
za 21.12 | IFFR The Whistlers wo 
15.1 | Jeugd De beroemde beren- 
invasie van Sicilië wo 8.1

HELMOND
4 De Cacaofabriek
Cacaokade 1 | 0492-529 009 
(di t/m do van 9.00 tot 17.00) 
| cacaofabriek.nl /film 
Elvis wo 8.1 | Royal Ballet 
Sleeping Beauty do 16.1, zo 19.1 

HENGELO
4 Filmhuis Hengelo
Beursstr 44 | 074-255 6789 | 
filmhuishengelo.nl 
Amazing Grace vr 3.1 t/m zo 5.1 
| Fête de famille wo 8.1, vr 10.1, 
zo 12.1 | Fisherman’s Friends vr 
27.12 t/m zo 29.12, do 2.1 | Før 
frosten vr 17.1, za 18.1, wo 22.1 | 
The Goldfinch zo 19.1 | Instinct 
do 9.1 t/m za 11.1 | The Lion King 
vr 27.12, vr 3.1, za 4.1 | Monos do 
19.12, vr 20.12 | De Patrick wo 
15.1 t/m vr 17.1 | La quietud vr 
20.12 t/m zo 22.12  

HILVERSUM
4 Filmtheater
Herenplein 5 | 035-623 5466 | 
filmtheaterhilversum.nl 
Blackbird do 16.1 | Deerskin do 
19.12 | Martin Eden do 31.12 | La 
belle époque do 2.1 | Out Stea-
ling Horses do 2.1 | Jojo Rabbit 
do 9.1 | Film & Food Dark Wa-
ters ma 13.1 | Hilversum in Ge-
sprek met Fokke Obbema di 
21.1 | Klassieker Les uns et les 
autres zo 29.12 | Movies That 
Matter Ghost Fleet di 14.1 | Ont-
bijt & film Jojo Rabbit zo 22.12 | 
Voorpremières La belle époque 
1.1 | Jojo Rabbit 1.1

HOOGEVEEN
4 Filmhuis
VUE Hoogeveen, van Echten-
plein | 0528-234 000 | film-
huishoogeveen.nl 
Un amour impossible di 7.1, 
ma 13.1 

HOORN
4 Cinema Oostereiland
Krententuin 25 | 0229-232 296 
| cinemaoostereiland.nl 
April, May & June do 19.12 t/m di 
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‘Zo schakelt deze 
tragische antiheld 
heen en weer tus-
sen megalomanie 
en zelfverachting; 
de burgermans-
versie van Donald 
Trump, even gro-
tesk rijk maar 
(ogenschijnlijk) 
minder sluw. En 
Dros laat hem zijn. 
Ze rust uit bij de 
Baron, lijkt het. Ze 
brengt hem res-
pectvol in beeld, 
van een afstandje, 
en interrumpeert 
niet als zijn bio-
grafie alle kanten 
uitschiet.’
Sandra Heerma van Voss 
over King of Cruise in de 
Filmkrant

Het Roemeense filmwonder
Vijftien jaar geleden stonden 
er ogenschijnlijk uit het niets 
weergaloos talentvolle regis-
seurs op in Roemenië. De 
Roemeense New Wave was 
geboren. Eye blikt daarop te-
rug, maar vertoont ook 
subversieve films uit de peri-
ode van het Ceaușescu-regi-
me. Ook bevat het program-
ma voorpremières van nieu-
we Roemeense films.

Ongelofelijk maar waar: in 
2000 werd er niet één film 
gemaakt in Roemenië. Het 
land zuchtte onder de econo-
mische nasleep van het com-
munisme en cultuur was een 
sluitpost. Vijf jaar later kwam 
een eerste teken dat er iets 
briljants in aantocht was met 
Cristi Puiu’s mokerslag The 
Death of Mr. Lazarescu, een 
grimmige aanklacht tegen de 
onverschillige bureaucratie in 
de gezondheidszorg. De rest 
is geschiedenis; Roemenië 
werd een filmschatkamer. 
Het hoogtepunt was Puiu’s 4 
maanden, 3 weken en 2 dagen 
(2007), een in de laatste jaren 
van Ceaușescu’s regime spe-
lend abortusdrama, dat nie-
mand met droge ogen kan 
aanzien. 

Wie nog eens wil zien hoe 
verschrikkelijk goed die film 
is, kan terecht in Eye, dat in 
januari onder de titel ‘Roe-
meense cinema – Video-
grams of a nation, redux’ een 
selectie vertoont van het Eu-
ropalia Festival in België. Ook 
staan van de productieve re-
gisseur Radu Jude drie films 
op het programma die niet 
eerder in Nederland te zien 
zijn geweest: Aferim! (2015), 
Scarred Hearts (2016) en The 
Dead Nation (2017).

Bijzonder is dat Eye ook 
subversieve films uit de com-
munistische periode ver-
toont. Ze nuanceren het beeld 
dat onder Ceaușescu alleen 
maar propagandafilms wer-
den gemaakt. Te zien zijn: Er-
uption (Liviu Ciulei, 1957), A 
Movie with a Charming Girl 
(Lucian Bratu, 1966), Reen-
actment (Lucian Pintilie, 
1967), 100 Lei (Mircea Saucan, 
1973), Microphone Test (Mir-
cea Daneliuc, 1981), Sequences 
(Alexandru Tatos, 1982) en 
Rainbow Bubbles (Iosif Demi-
an, 1982). Ook elf korte 
avant-gardefilms van het in 
1970 opgerichte kunstcollec-
tief Kinema Ikon laten zien 

dat onder Ceausescu niet ie-
dereen aan de leiband liep.

Hoe Ceaușescu zijn imago 
van onfeilbare leider culti-
veerde, is te zien in Andrei 
Ujica’s geweldige archiefdo-
cumentaire The Autobio-
graphy of Nicolae Ceausescu 
(2010). Ook te zien zijn twee 
voorpremières: Monstri. 
(Marius Olteanu; zie pagina 
31) portretteert een van el-
kaar vervreemd stel in Boe-
karest; The Whistlers (Cor-
neliu Porumboiu) is een 
zwarte komedie over een re-
chercheur met maffiabanden. 
Laatstgenoemde film is in ja-
nuari ook in veel filmtheaters 
te zien als opwarmertje voor 
het filmfestival in Rotterdam. 
Ten slotte is er een panelge-
sprek over de huidige stand 
van zaken in de Roemeense 
cinema.

EYEFILM.NL

SCARRED HEARTS
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24.12, do 26. 12 | Cats do 26.12, 
vr 27.12, za 28.12, ma 30.12 | 
Escher di 21.1 | Jojo Rabbit vr 
20.12, di 24.12, do 26.12 t/m ma 
30.12, do 2.1, za 4.1, zo 5.1 | The 
Peanut Butter Falcon do 19.12, 
vr 20.12, za 21.12, zo 22.12, ma 
23.12, di 24.12 | Arts in Cine-
ma Young Picasso di 7.1 | Best 
of IDFA za 18.1, zo 26.1 | Jeugd 
De beroemde bereninvasie van 
Sicilië 8+ za 28.12 | Spookuil 
za 21.12

HOUTEN
4 Film Aan de Slinger
De Slinger 40 | 030-635 1024 | 
aandeslinger.nl 
The Farewell do 19.12, vr 20.12 
| The Invisible Life of Euridice 
Gusmao di 21.1 | The Irishman 
do 9.1, vr 10.1 | Judy vr 27.12, vr 
4.1, wo 15.1 | Kapsalon Romy 
do 2.1, vr 3.1 | Mjólk di 7.1 | The 
Peanut Butter Falcon do 16.1, 
vr 17.1 | Zin in Film Waltz with 
Bashir wo 15.1

KAMPEN
4 Filmhuis
Burgwal 84 | Reserveren via 

website | filmhuiskampen.nl 
The Interpreter vr 17.1, za 18.1 
| De Liefhebbers vr 3.1, za 4.1 | 
Filmmatinee zo 19.1 | Filmzon-
dag zo 12.1

LEEUWARDEN
4 Slieker Film
Wilhelminaplein 92 | 058-205 
0300 | sliekerfilm.nl 
Dutch Angle vr 20.12, zo 22.12 | 
Elvis wo 8.1 | Verwacht La bel-
le époque do 2.1 | Deerskin do 
19.12 | It Must Be Heaven do 
19.12 | Woman at War do 26.12 
| Klassieker Apocalypse Now 
za 21.12, zo 22.12 | Midwinter-
nachtfeest Midsommar za 
21.12 | Roze Film And Then We 
Danced vr 6.3, zo 8.3 | Croce e 
delizia vr 3.1, zo 5.1 | The Mise-
ducation of Cameron Post vr 
7.2 | Seniorenfilm Arctic do 16.1 
| Downton Abbey di 28.1 | Lady 
Bird do 19.3 | Le semeur do 20.2 
| Woman at War do 19.12 Slie-
kerdoks Honeyland do 9.1 | Ma-
rianne & Leonard do 9.1 

LELYSTAD
4 Filmtheater/Agora

Agorabaan 12 | 0320-239 239 | 
agora-lelystad.nl 
Fisherman’s Friends di 7.1 | Of-
ficial Secrets di 14.1 | Parasi-
te di 21.1

LEUSDEN
4 De Filmtuin
De Smidse 1b | 033-495 3107 | 
www.detuininleusden.nl 
Cold War ma 6.1 | The Mule vr 
10.1 | Das schweigende Klas-
senzimmer ma 20.1

LISSE
4 Filmhuis Lisse 
Floralisplein 69 | 0252-213 
458 | filmhuis-lisse.nl 
Dolor y gloria di 7.1 | Nureyev di 
14.1 | Pavarotti di 21.1 | Queen of 
Hearts di 21.1

MAASTRICHT
4  Lumière Cinema
Bassin 88 | 043-321 4080 | 
lumiere.nl
Premières 1917 do 9.1 | A Land 
Imagined do 2.1 | Aquarela do 
2.1 | Bulbul Can Sing do 2.1 | De 
beroemde bereninvasie van Si-
cilië do 19.12 | Deerskin do 19.12 
| Honeyland do 9.1 | It Must Be 
Heaven do 19.12 | Jojo Rabbit do 
2.1 | La belle époque do 2.1 | Ma-
rianne & Leonard do 9.1 | The 
Cave do 2.1 | The Peanut Butter 
Falcon do 19.12 | Kerstvakan-
tie Apocalypse Now zo 22.12, za 
27.12 | La belle époque wo 25.12, 
za 28.12 | Hors normes wo 25.12 
| The Irishman za 21.12 | Jojo 
Rabbit wo 25.12, ma 30.12 | Ma-
rianne & Leonard zo 29.12 | Dag 
van de korte film za 21.12 | Mo-
vies That Matter Ghost Fleet 
ma 6.1 | Q&A Wei wo 8.1

MIDDELBURG
4 Cinema Middelburg
Achter de Houttuinen 30 | 
0118-613 482 | cinemamid-
delburg.nl 
Apocalypse Now za 28.12 | De 
belofte van Pisa vr 17.1 | Buur-
man & Buurman 3 vr 27.12, zo 
29.12, ma 30.12, do 2.1, vr 3.1, 
zo 5.1, wo 8.1 | Dutch Angle za 
28.12 | Echo do 2.1, vr 3.1, zo 5.1, 
di 7.1 | Elvis wo 8.1 | The Farewell 
vr 3.1 t/m zo 5.1, di 7.1, do 9.1, vr 
10.1, zo 12.1, wo 15.1 | Hors nor-
mes do 2.1 t/m za 4.1, ma 6.1, vr 
27.12, za 28.12 t/m ma 30.12 | 
Intieme belichting vr 10.1 t/m zo 
12.1 | Judy vr 27.12 t/m zo 29.12 | 
Marianne & Leonard do 16.1, za 
18.1, zo 19.1, wo 22.1 | Marriage 
Story do 9.1 t/m za 11.1, di 14.1, 
wo 15.1, vr 17.1 t/m zo 19.1, di 21.1, 
wo 22.1 | Parasite vr 10.1 t/m di 
14.1, do 16.1 t/m wo 22.1 | IFFR 
The Whistlers wo 15.1

MIDDELHARNIS
4 Fh Middelharnis (Het 
Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-
482 400 | hetdiekhuus.nl 
Shoplifters do 19.12

NEERIJNEN
4 Stroomhuis Neerijnen
Van Pallandtweg 1 | 06-1347 
3992 | stroomhuisneerijnen.nl 
Away from Her do 19.12 | Visa-
ges Villages do 9.1

NIJMEGEN
4 Filmhuis O42
Oranjesingel 42 | 024 303 1111 | 
filmhuiso42.nl
Apocalypse Now do 19.12 | 
Aquarela do 2.1 | Dutch Angle 
do 19.12 | The Farewell do 26.12 | 
Honeyland do 9.1 | A Land Ima-
gined do 2.1 | Marriage Story do 
19.12 | Wei do 26.12 | Klassieker 
Madeliefjes 22.12 | Macht und 
Moral Terror: Ihr Urteil do 19.12 
4 Lux
Mariënburg 38-39 | 024-381 
6859 | lux-nijmegen.nl
Verwacht Aquarela do 2.1 | La 
belle époque do 2.1 | The Cave 
do 2.1 | Deerskin do 19.12 | Gol-
die do 16.1 | It Must Be Hea-
ven do 19.12 | Jojo Rabbit do 2.1 
| Marianne & Leonard do 9.1 | 
Out Stealing Horses do 9.1 | The 
Peanut Butter Falcon do 19.12 
| Spionnengeheimen wo 25.12 
| Cursus Sergio Leone wo 15.1 
| Francis Ford Coppola wo 22.1 
| English Subs Deerskin ma 
23.12 | Gelders doek Mind My 
Mind do 19.12 | Juniorworkshop 
De grote boze vos zo 29.12 | Mo-
vies That Matter Ghost Fleet 
wo 8.1 | Dag van de korte film za 
21.12 | Special Monstri. za 4.1, 
di 21.1 | Elvis wo 8.1 | Royal Bal-
let The Nutcracker di 24.12, zo 
29.12 | Sleeping Beauty do 16.1, 
zo 19.1 | Top 10 van 2019 za 11.1, 
zo 12.1 

OIRSCHOT
4 Filmclub/Rabotheater De 
Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | 
deenck.nl
Utøya ma 20.1

OLDENZAAL
4 Filmhuis/Stadstheater De 
Bond
Molenstraat 25 | 0541-511 094 
| filmhuisoldenzaal.nl
La belle époque wo 5.2 | The 
Best of Dorien B. di 28.1 | Frozen 
2 wo 19.2 | Howards End di 28.1 
| Instinct di 11.2 | Judy wo 22.1 | 
De Liefhebbers di 21.1 | Official 
Secrets wo 12.2 | Parasite di 4.2 
| Portrait de la jeune fille en feu 
di, 14.1 | Sorry We Missed You di 
7, wo 8.1 | Toy Story 4 do 2.1

OSS
4 Cultuurpodium Groene 
Engel
Kruisstraat 15 | 0412-405 504 
| groene-engel.nl
Amazing Grace za 28.12, zo 
29.12 | And Then We Danced zo 
12.1 t/m di 14.1 | La belle épo-
que zo 9.2 t/m di 11.2 | The Best 
of Dorien B. zo 26.1 t/m di 28.1 | 
The Biggest Little Farm do 16.1 
| Før frosten zo 2.2 t/m di 4.2 
| The Interpreter zo 19.1 t/m di 
21.1 | Mjólk zo 5.1 t/m di 7.1 | A 
Tale of Three Sisters zo 16.2 t/m 
di 18.2 | Arts in Cinema Gauguin 
in Tahiti do 19.12

OUDENBOSCH
4 Filmtheater Fanfare
Utopiazaal (Markland Colle-
ge) | Pagnevaartweg 7 | 
0165-314 503 | filmtheater-
fanfare.nl 

Acht keer misdaad
Een nieuw jaar, dus een 
nieuwe serie van acht Tele-
films. Deze keer allemaal 
over misdaad, want daar 
schijnen we maar niet ge-
noeg van te kunnen krijgen. 
Een opsomming.

De reeks Telefilms op 
NPO3 opent op 8 januari met 
Kuthoer, naar een scenario 
van Daan Windhorst en on-
der regie van Ivo van Aart. De 
horrorfilm draait de smeer-
boel op Twitter eens om: een 
op Twitter uitgescholden en 
doodgewenste columniste 
(Katja Herbers) neemt bloe-
dig wraak op haar reaguur-
ders.

In Hemelrijken (15 januari) 
van regisseur Stanley Kolk 
(De terugkeer van de wespen-
dief, 2017) en scenarist Chris 
Westendorp (Dorsvloer vol 
confetti, 2014) belandt een 
uit de gevangenis ontslagen 
vrouw door financiële zor-
gen weer snel in de drugs-
misdaad. Tot verdriet van 
haar zus.

Danyael Suguwara, tien 
jaar geleden winnaar van de 
publieksprijs op het Neder-
lands Film Festival met Alles 
stroomt, is de regisseur van 
King of the Road (22 januari). 
In het scenario van Marcel 
Visbeen krijgt een racistische 
vrachtwagenchauffeur een 
Nederlands-Marokkaanse 
jongen als bijrijder. Goed idee 
of een recept voor ellende?

In Hallali (29 januari), van 
regisseur Eché Janga (Helium, 
2014) en scenarist Oscar van 

Woensel (Mocro maffia, 
2018), bindt een plattelands-
burgemeester de strijd aan 
met criminaliteit. Geen een-
voudige klus want in het 
schijnbaar rustige dorpje ge-
beurt veel wat het daglicht 
niet kan verdragen.

In Boy Meets Gun (5 febru-
ari) van regisseur Joost van 
Hezik (TreurTeeVee, 2014-19) 
en scenarist Willem Bosch 
(Baantjer het begin, 2019) 
krijgt een verveelde filosoof 
bij toeval een wapen in han-
den, waarvoor hij een mate-
loze obsessie opvat. Het blijft 
niet zonder gevolgen.

De reeks Telefilms besluit 
met Magic Mountains van 
scenarist en regisseur Urszu-
la Antoniak, tien jaar geleden 
met Nothing Personal win-
naar van vier Gouden Kalve-
ren en zes prijzen op het 
Filmfestival van Locarno. In 
haar nieuwe film vraagt een 
rusteloze schrijver zijn 
ex-vriendin die nog steeds 
zijn muze is (Theo d’Or-win-
naar Hannah Hoekstra) mee 
voor een bergbeklimming in 
Slowakije. Misschien geen 
goed idee.

TELEFILM.COBOFONDS.NL

‘Martin Eden is 
een film met grote 
handen. Zo onge-
veer als de handen 
van de gelijknami-
ge hoofdpersoon 
uit de roman die 
de Amerikaanse 
schrijver Jack 
London in 1909 
publiceerde. Een 
zeeman die schrij-
ver wordt, een 
proletariër met 
hemelbestormen-
de aspiraties, in 
een melodrama 
over de prijs van 
het individualis-
me.’
Dana Linssen in de Filmkrant

Dag van de korte film
Kortste dag dus korte films, is 
de gedachte achter de Dag 
van de korte film op 21 de-
cember. Bijna dertig filmhui-
zen vertonen vijf korte films 
van eigen bodem. Voor kin-
deren is er programma met 
negen internationale films.

Hoe kijkt een dier tegen 
mensen aan? In de twee mi-
nuten durende stop-motion 
animatiefilm Human Nature 
(2019) draait animator Sverre 
Frederiksen de rollen om en 
gaat een dier met zijn huis-
mens naar een mensenarts. 

In het Gouden Kalf-win-
nende En route (Marit Weer-
heijm, 2019) stelt een kind 
het geduld van haar vader da-
nig op de proef met haar ver-
tragingstactieken. Over een 

vader en zijn kind gaat het 
ook in Vader (Isabel Lamber-
ti, 2019). In de documentaire 
ondernemen een vader en 
zijn volwassen zoon, die el-
kaar zes jaar niet hebben ge-
zien, een roadtrip. De anima-
tie Mind My Mind (Floor 
Adams, 2019; zie ook pagina 
29) toont het ingewikkelde 
leven van iemand met Asper-
ger: een date vinden is lastig 
als je geobsedeerd bent door 
modelvliegtuigjes. In The 
Walking Fish (Thessa Meijer, 
2018) verandert een amfibie-
vis die de mensenwereld wil 
ontdekken in een jonge 
vrouw. Fijn, maar er doemen 
bij haar direct nieuwe verlan-
gens op. Zal ze ooit tevreden 
zijn met zichzelf?

Er is ook een 45 minuten 
durend kinderprogramma, 
met negen realistische of 
sprookjesachtige korte films 
uit Engeland, Zwitserland, 
Duitsland, Kroatië, Nederland, 
Litouwen, Portugal en Ierland.

DAGVANDEKORTEFILM.NLBOY MEETS NATURE

BOY MEETS GUN



La belle époque do 9.1 | Judy do 
19.12 | Knives Out do 2.1 | De le-
vende Delta zo 12.1 | Verwacht 
Honeyland | Hors normes | IFFR 
The Whistlers do 16.1 | Special 
André Rieu 70 zo 19.1  

PURMEREND
4 Filmhuis Purmerend
Kerkstraat 11 | 0299-416 506 
(reserveringen via internet) | 
filmhuispurmerend.nl 
Amazing Grace di 7.1 | Ga-
lagapos za 18.1 | The Goldfinch 
zo 19.1 | The Interpreter vr 10.1, 
di 14.1 | De Liefhebbers di 21.1 | 
Miles Davis vr 17.1 | An Unexpec-
ted Love za 11.1, di 14.1

ROERMOND
4 ECI Cultuurfabriek
ECI 13 | 0475-317 171 | ecicul-
tuurfabriek.nl
Amazing Grace vr 20.12, za 
21.12, di 24.12, zo 29.12 | And 
Then We Danced do 19.12 t/m za 
21.12, di 24.12, vr 27.12, zo 29.12, 
ma 30.12 | Judy do 26.12 t/m zo 
29.12 | Dag van de korte film za 
21.12 | Freedom Fest Gedeel-
de Oorlog vr 28.2 | Jeugd Ailo, 
het dappere rendier zo 22.12, zo 
29.12 | Kerstspecial The Sound 
of Music zo 22.12 | Pavarotti ma 
23.12, ma 30.12 | Best of IDFA 
zo 19.1 | Special Elvis wo 8.1 | Vi-
deo Power za 21.12 | Voorpremi-
ères Marianne & Leonard do 2.1 
| An Unexpected Love do 19.12, 
vr 20.12, zo 22.12, ma 23.12, do 
26.12 t/m za 28.12

ROTTERDAM
4 KINO Rotterdam
Gouvernestraat 129-133 | 010 
268 1160 | kinorotterdam.nl 
Verwacht Apocalypse Now do 
19.12 | De beroemde bereninva-
sie van Sicilië do 19.12 | Bomb-
shell do 16.1 | Deerskin do 19.12 
| Honeyland do 9.1 | Jojo Rab-
bit do 2.1 | 1917 do 9.1 | Marianne 
& Leonard do 9.1 | The Peanut 
Butter Falcon do 19.12 | Il tra-
ditore do 16.1 | 19 From 99 Eyes 
Wide Shut zo 22.12, do 26.12 | 
The Green Mile ma 23.12 | Not-
ting Hill do 19.12 | South Park 
ma 30.12, wo 1.1 | Berliner Ge-
schichten Der Himmel über 
Berlin di 24.12 | Das Leben der 
Anderen za 21.12 | Filmklub wo 
15.1 | IFFR To Live and Die in L.A. 
wo 8.1 | Shortcutz Awards di 7.1 
| Specials Dutch Angle + Apo-
calypse Now do 19.12, do 26.12 | 
Elvis wo 8.1 | Friedkin Uncut ma 
6.1 | Friedkin Uncut + The Exor-
cist za 11.1 | Voorpremière Jojo 
Rabbit vr 20.12 | Marianne & 
Leonard zo 22.12
4 Lantaren Venster
Otto Reuchlinweg 996 | 
010-277 2277 | lantarenven-
ster.nl /film 
La belle époque do 2.1 | De be-
roemde bereninvasie van Si-
cilië do 19.12 | The Cave do 2.1 | 
Deerskin do 19.12 | Divino amor 
do 9.1 | Elvis wo 8.1 | Fish Tank di 

14.1 | Gordel van Smaragd zo 5.1 
| Gremlins za 28.12, ma 30.12 | 
Home Alone ma 23.12, do 26.12 
| Honeyland do 9.1 | It Must Be 
Heaven do 19.12 | It’s a Wonder-
ful Life di 24.12 | Jojo Rabbit do 
2.1 | Marianne & Leonard do 9.1 
| Out Stealing Horses do 9.1 | 
Rubber di 7.1 | Il traditore do 16.1 
| White Christmas do 26.12 | 
Best of IDFA za 18.1, zo 19.1 | Dag 
van de korte film za 21.12 | Nati-
onal Theatre Fleabag ma 23.12

SCHAGEN
4 Filmtheater De Luxe
Torenstraat 1B (Cultuurhuis 
M18) | 0224-213 162 | filmthe-
aterdeluxe.nl 
Downtown Abbey do 26.12, vr 
27.12 | Før frosten vr 17.1 | Miles 
Davis vr 20.12 | Official Se-
crets do 16.1, vr 17.1 | De Patrick 
do 19.12, vr 20.12 | Portrait de la 
jeune fille en feu do 2.1, vr 3.1 | 
Filmkring Wild Rose ma 6.1, do 
9.1, vr 10.1 

SCHIEDAM
4 Wenneker Cinema
Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 | 
wennekercinema.nl
Mi vida do 26.12 t/m za 28.12, 
do 2.1 t/m za 4.1, wo 8.1 | Swal-
lows of Kabul vr 20.12, za 21.12 | 
Todo sobre mi madre vr 27.12, zo 
29.12 | An Unexpected Love vr 
3.1, za 4.1 | Wat is dan liefde do 
19.12 t/m zo 22.12 

SCHIJNDEL
4  Filmclub Schijndel/’t 
Spectrum
Steeg 9 | 073-547 4837 | 
schijndelfilm.nl 
Hors normes di 7.1 | Sorry We 
Missed You di 21.1
4  Filmclub Schijndel/Het 
Gasthuis
Lidwinahof 70 
Themafilms Elke tweede dins-
dag van de maand | Wereldci-
nema Elke vierde dinsdag van 
de maand 

SITTARD
4 Filmhuis De Domijnen
Ligne 3 | 088-599-5587 | de-
domijnen.nl
Amazing Grace do 19.12 t/m zo 

29.12 | Apocalypse Now vr 10,1 
zo 12.1 | Hors normes do 19.12 
t/m wo 22.1 | The Irishman do 
19.12 t/m vr 27.12 | Judy do 19.12 
t/m wo 8.1 | Marianne & Le-
onard vr 3.1 t/m wo 22.1 | Marri-
age Story za 28.12 t/m wo 15.1 | 
Martin Eden do 26.12 t/m wo 8.1 
| Mi vida do 19.12 t/m zo 22.12 
| Parasite do 19.12 t/m wo 8.1 | 
IFFR The Whistlers wo 15.1 | Ro-
yal Ballet The Nutcracker zo 
22.12 | Sleeping Beauty zo 19.1 
| Premières The Invisible Life 
of Eurídice Gusmão do 9.1 | The 
Peanut Butter Falcon do 16.1 | 
Wei do 27.12 

STADSKANAAL
4  Filmliga Stadskanaal
Menistenplein 9 | 0599-610 
777 | smoky.nl 
Fischerman’s Friends zo 5.1 | 
Instinct di 7.1 | Official Secrets 
di 21.1 | Portrait de la jeune fille 
en feu di 14.1

TIEL
4 Filmtheater Agnietenhof
St. Agnietenstraat 2 | 0344-
673 500 | agnietenhof.nl 
Downton Abbey zo 19.1 | Fête 
de famille vr 27.12 | The Irish-
man di 14.1, wo 15.1 | Joker vr 17.1 
| Judy di 7.1 | Marriage Story di 
7.1, wo 8.1 | Mi vida zo 29.12 | The 
Peanut Butter Falcon za 21.1, 
zo 22.1 | An Unexpected Love 
za 28.12

TILBURG
4 Cinecitta
Willem II straat 29 | 085-902 
2996 | cinecitta.nl 
April, May & June do 19.12 | La 
belle époque do 2.1 | Deerskin 
do 19.12 | Bulbul Can Sing do 
2.1 | Marianne & Leonard do 9.1 
| The Peanut Butter Falcon do 
19.12 | IDFA zo 19.1 | Jeugd Bin-
ti vr 27.12 | De grote boze vos zo 
29.12 | Jeugd Kapsalon Romy 
za 28.12 | Solan & Ludwig 3 ma 
30.12 | Gay Monstri wo 29.1, wo 
26.2 | Special Elvis wo 8.1 

UDEN
4 Filmhuis De Pul
Kapelstraat 13 | 0413-265 091 
| filmpul.com 
La belle époque do 9.1 | The In-
terpreter do 19.12 | So Long, My 
Son zo 5.1 | Sorry We Missed 
You do 2.1

UTRECHT
4 ’t Hoogt
Kantoor: Nijverheidsweg 
16-C | 030-2312216 | hoogt.nl 
CineArt Visages villages do 
19.12 (De Nijverheid) | Cine- 
ident The Bastard za 18.1 (Mo-
len de Ster) | CineMuziek Stri-
ke a Pose (Parel van Zuilen) wo 
18.12  
4 Louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug 1 | 030-232 0452 
| hartlooper.nl | Onderstaande 
films draaien in Louis Hart-
looper òf Springhaver 
1917 do 9.1 | Apocalypse Now do 
19.12 | Aquarela do 2.1 | La bel-
le époque do 2.1 | Bombshell do 
16.1 | The Cave do 2.1 | Deerskin 
do 19.12 | Honeyland do 9.1 | It 
Must Be Heaven do 19.12 | Jojo 
Rabbit do 2.1 | Marianne & Le-
onard do 9.1 | The Peanut But-
ter Falcon do 19.12 
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 
Cats ma 6.1 | The Good Liar 
ma 30.12 | Last Christmas ma 
23.12

Ghost Fleet in MtM On Tour
In januari zie je in Movies that 
Matter On Tour de opzienba-
rende documentaire Ghost 
Fleet over moderne slavernij 
in Thailand. Duizenden man-
nen worden er gedwongen 
dag en nacht te werken op 
vissersboten. Thailand is een 
van de grootste leveranciers 
van vis ter wereld, maar door 
overbevissing raken de ooit 
zo rijk gevulde Thaise zeeën 
leeg. Schepen moeten steeds 
verder de zee op om aan de 
quota te voldoen, waardoor 
ze soms jaren onderweg zijn. 

Hierdoor neemt de interesse 
in het vissersberoep af, en 
kampt de Thaise visindustrie 
met een groot visserstekort. 
Mensensmokkelaars zien er 
brood in en ontvoeren man-
nen uit de omringende lan-
den. Ghost Fleet won op het 

MtMF 2019 de Activist Do-
cumentary Award en de 
BNN VARA Publieksprijs. De 
film is te zien in zeventien 
steden door heel Nederland, 
met na afloop van de verto-
ningen een nagesprek. 

MOVIESTHATMATTER.NL

ADVERTORIAL

Het beste van IDFA
Geen tijd gehad om naar het 
IDFA te gaan of steeds tegen 
uitverkochte zalen aangelo-
pen? Geen nood, want overal 
in het land vertonen filmthe-
aters onder de titel ‘Best of 
IDFA on Tour’. vier prijswin-
nende films van de afgelopen 
editie. Volgens het festival 
‘een uniek programma met 
films die je kijk op de wereld 
zullen veranderen’.

De belangrijkste prijs op 
het IDFA, die voor lange do-
cumentaire, ging vorig jaar 
naar het vier uur durende 
Reason van Anand Patward-
han. Indringend toont de 
film hoe India in de greep 
raakt van hindoe-fascisme 
en religieuze en etnische 
minderheden in de knel ra-
ken. Dit jaar bekroonde de 
jury een aanzienlijk kortere 
film, namelijk het tachtig 
minuten lange In a Whisper 
van de Cubaanse vriendin-
nen Heidi Hassan en Patricia 

Pérez Fernández. De twee 
ontvluchtten afzonderlijk 
van elkaar ruim tien jaar ge-
leden Cuba, waarna de één in 
Zwitserland en de ander in 
Spanje terechtkwam. Jaren-
lang hadden de nu veertigja-
rige vrouwen geen contact 
meer met elkaar, maar nadat 
ze elkaar weer op het spoor 
zijn gekomen, delen ze met 
videobrieven hun gevoelens 
van ontheemding en verlan-
gen naar hun thuisland.

Ook te zien is de Iraanse 
film Sunless Shadows, de 
openingsfilm van het IDFA en 
winnaar van de regieprijs. De 
film van Mehrdad Oskouei 
toont jonge vrouwen die voor 

moord op hun vader of man 
in de gevangenis zitten. Aan-
grijpend wordt duidelijk dat 
de vrouwen tot hun wan-
hoopsdaden werden gedre-
ven door het geweld van 
mannen.

Het Roemeense Collective 
(Alexander Nanou), één van 
de publieksfavorieten op het 
festival, toont de corruptie in 
de nasleep van de tragische 
brand in 2015 in een nacht-
club in Boekarest. Na de 
brand stierven tientallen ge-
wonden onnodig aan bacteri-
ele infecties doordat zieken-
huizen niet de juiste ont-
smettingsmiddelen gebruik-
ten.

De vierde film in Best of 
IDFA on Tour is Anne van 
Campenhouts 15 minuten 
durende documentaire Voor-
spel, een openhartig verslag 
van seksuele voorlichting op 
scholen.

Het volledige Best of IDFA 
on Tour programma duurt 
vijf uur.

IDFA.NL
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‘In de documen-
taire Varda par  
Agnès vertelt Ag-
nès Varda – eigen-
lijk heel eenvoudig 
– over haar films, 
vanaf een thea-
terpodium. De 
eerder dit jaar op 
negentigjarige 
leeftijd overleden 
grande dame is 
hier nog springle-
vend. Ook over 
haar films praat ze 
simpel en helder. 
Ze zijn gebouwd 
op drie pijlers: in-
spiratie, creatie 
en delen. Uit haar 
mond klinkt dat 
niet als cliché 
maar als een on-
misbaar handvat 
om een bezield le-
ven te leiden.’
Mariska Graveland in de 
Filmkrant

IN A WHISPER



VEENENDAAL
4 Filmhuis Veenendaal
Kees Stipplein 72 (Spectrum) | 
Alleen info 06-5388 3412 | 
filmhuisveenendaal.nl 
Au bout des doigts za 21.12 | 
Amazing Grace zo 22.12 | Down-
ton Abbey za 28.12 | Portrait de 
la jeune fille en feu zo 29.12 | 
Wat is dan liefde vr 27.12

VENLO
4 Filmtheater De Nieuwe 
Scene
Nieuwstraat 13 | 077-351 8183 
| nieuwescene.nl
Amazing Grace vr 20.12 t/m wo 
8.1 | Apocalypse Now do 16.1 

t/m wo 22.1 | Ailo, het dappere 
rendier zo 22.12 | Beats do 16.1 
t/m wo 22.1 | Dutch Angle do 
16.1 t/m wo 22.1 | Hors normes 
vr 20.12 t/m zo 8.1 | In Search of 
Beethoven do 16.1 t/m wo 22.1 
| The Invisible Life of Eurídi-
ce Gusmão do 16.1 t/m wo 22.1 
| Judy do 19.12 t/m wo 8.1 | De 
Liefhebbers do 9.1 t/m wo 15.1 | 
Marianne & Leonard do 2.1 t/m 
wo 22.1 | Motherless Brooklyn 
do 9.1 t/m wo 15.1 | Parasite do 
16.1 t/m wo 22.1 | De Patrick do 
19.12 t/m ma 30.12 | Sorry We 
Missed You do 16.1 t/m wo 22.1 
| The Violin Player vr 27.12 t/m 
wo 8.1 | We zien ons do 9.1 t/m 

wo 15.1 | Wei 9.1 t/m wo 22.1 | 
Arts in Cinema Tintoretto za 
21.12, ma 23.12 | Best of IDFA za 
18.1 | IFFR The Whistlers wo 15.1 
| Limburg Film Festival vr 10.1 
t/m zo 12.1

VLAARDINGEN
4 Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (Vue Vlaardin-
gen) | Reserveren via website / 
hetzeepaard.nl 
La belle époque do 9.1, zo 12.1 
| The Interpreter do 19.12, zo 
22.12

VLISSINGEN
4 Cine City

Spuikomweg 1 | cinecity.nl 
1917 do 9.1 | April, May en June 
do 19.12 | Bad Boys For Life do 
23.1 | Cats do 19.12 | Charlie’s 
Angels do 9.1 | Dolittle do 16.1 | 
The Informer do 2.1 | Jojo Rab-
bit do 2.1 | Onze jongens in Mia-
mi do 30.1 | Playing with Fire 9.1 
| Spionnengeheimen wo 25.12 
| FbtS Dolor y gloria ma 23.12 | 
Sorry We Missed You ma 30.12 
| Ladies Night Onze jongens in 
Miami 29.1 | Special André Rieu 
za 18.1 | Elvis wo 8.1 | Star Wars 
marathon Episodes VII - VIII - 
IX za 21.12

VOORSCHOTEN
4 Filmtheater Voorschoten
Prinses Marijkelaan 4 | 071-
561 2566 | filmtheatervoor-
schoten.nl 
Judy do 2.1, vr 3.1, zo 5.1 | Knives 
Out za 18.1, zo 19.1 | Arts in Ci-
nema Van Gogh & Japan vr 10.1 
| Film & Food Frozen 2 zo 29.12 
| Last Christmas vr 20.12, zo 
22.12 | Lawrence of Arabia za 
21.12, ma 23.12 | IFFR The Whis-
tlers wo 15.1 | Jeugd Buurman & 
Buurman 3 za 21.12, ma 23.12, 
vr 27.12, do 2.1, za 4.1 | Frozen 2 
NL za 21.12 t/m di 24.12, vr 27.12, 
za 28.12, ma 30.12, do 2.1 t/m zo 
5.1 | De grote boze vos di 24.12, 
za 28.12, ma 30.12, vr 3.1 | Spe-
cials Amazing Grace zo 29.12 
| Elvis wo 8.1 | Western Stars 
zo 22.12 

WAALWIJK
4 Filmtheater De Leest
Vredesplein 12 | 0416-337-
746 | deleest.nl 
The Addams Family wo 8.1, zo 
12.1 | And Then We Danced di 

7.1 | April May en June zo 22.12 
t/m di 24.12, do 26.12 t/m zo 
29.12 | Buurman & Buurman 3 
zo 22.12, ma 23.12, vr 27.12, za 
28.12 | Everest: de jonge yeti 
ma 30.12, do 2.1 t/m za 4.1 | The 
Good Liar do 9.1 | Jasperina zo 
5.1 | Joker wo 8.1 | Judy vr 27.12, 
za 28.12 | Kapsalon Romy zo 5.1 
| Last Christmas zo 22.12, do 
26.12 | Mi vida ma 23.12 | Nijn-
tjes avonturen zo 12.1 | Peno-
za do 2.1 t/m za 4.1 | Shaun het 
schaap 2 ma 23.12, vr 27.12, za 
28.12 | Sorry We Missed You 
di 14.1 | Spookuil di 24.12 | Wei 
di 7.1 

WAGENINGEN
4 Filmhuis Movie W
Generaal Foulkesweg 42a (‘t 
Venster) | moview.nl 
Parasite za 21.12 t/m ma 30.12 
| Sorry We Missed You do 19.12 
t/m zo 22.12 | A Tale of Three 
Sisters vr 27.12 t/m di 7.1 | Klas-
sieker Apocalypse Now do 19.12 
t/m zo 29.12

WEESP
4  City of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458 
093 | wesopa.nl 
Beats za 28.12 | De belofte 
van Pisa do 16.1 | Fisherman’s 
Friends do 19.12 | Instinct do 2.1 
Around the World Festival do 
9.1 t/m za 11.1 | Jeugd Buurman 
& Buurman 3 zo 29.12 | Everest: 
de jonge yeti za 11.1 | Spookuil 
zo 29.12

WINTERSWIJK
4 Filmhuis Winterswijk 
Meddosestraat 4-8 | 054-352 
1515 | filmhuiswinterswijk.nl 

Instinct di 7.1 | Kapsalon Romy 
di 21.1 | Official Secrets di 14.1 
| Kerstsluiting za 18.12 t/m 
ma 6.1 

WOERDEN
4 AnnexCinema
Rosmolenlaan 1 | 0348-436 
510 | annexcinema.nl
Amazing Grace di 14.1 | Royal 
Ballet Sleeping Beauty do 16.1 | 
Special Elvis wo 8.1 | Verwacht 
April, May & June do 19.12 | Bad 
Boys for Life do 23.1 | Cats do 
26.12

ZAANDAM
4 Filmtheater De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12 | 075-631 
1993 | de-fabriek.nl
Amazing Grace vr 20.12 , di 
24.12, do 26.12, za 28.12, di 31.12 
| Deerskin vr 27.12 t/m zo 29.12, 
di 31.12 | Hors normes do 19.12 
t/m zo 22.12, do 26.12 t/m za 
28.12, wo 1.1 | It Must be He-
aven do 19.12 t/m za 21.12, do 
26.12 t/m za 28.12, ma 30.12 | 
King of the Cruise za 21.12, zo 
22.12 | Martin Eden vr 20.12 
t/m ma 23.12, vr 27.12 | Para-
site za 21.12, zo 29.12 | The Pe-
anut Butter Falcon do 19.12 t/m 
ma 23.12, vr 27.12, za 28.12 | The 
Two Popes vr 20.12 , za 21.12, di 
24.12, za 28.12, zo 29.12 | Pre-
mières La belle epoque do 2.1 | 
Bombshell do 16.1 | Bulbul Can 
Sing za 4.1 | The Cave vr 3.1 | 
Goldie vr 17.1 | Honeyland vr 
10.1 | Jojo Rabbit do 2.1 | Il tra-
ditore do 16.1 | Marianne & Le-
onard vr 10.1 | Out Stealing Hor-
ses do 9.1 | Water wieg me vr 
10.1 | 50+ film do 19.12, zo 2.1, 
zo 9.1, zo 16.1 | It Must Be Hea-

Antigif Stanley Kubrick 
Lab111 zet een sterk antigif 
tegenover de opgeklopte 
Kerst- en Oud & Nieuw-sfeer 
van 'Alle Menschen werden 
Brüder'. Tot eind januari ver-
toont het op één na alle films 
van Stanley Kubrick.

Er valt veel te zeggen over 
Stanley Kubrick, en dat is dan 
ook veel gedaan, maar niet 
dat hij gezellige familiefilms 
voor rond de open haard 
maakte. Gelukkig zijn Ku-
bricks films zo perfect dat 
elke filmliefhebber de helle-
vaarten ook als hemels genot 
ervaart. Wie het nog weer 
eens wil beleven, kan tot eind 
januari terecht in Lab111 bij 
het retrospectief ‘Eyes Wide 
Open or: How I Learned to 
Stop Worrying and Love 
Stanley Kubrick’. Het bevat 
bijna alle speelfilms van Ku-

brick; alleen zijn debuutfilm 
Fear and Desire (1953) ont-
breekt. Over deze film was 
Kubrick later zo ontevreden 
dat hij alle kopieën opkocht 
en vernietigde. Helaas voor 
hem, maar gelukkig voor ons, 
ontsnapten een paar kopieën 
aan zijn vernietigingswoede. 
Lab111 vertoont al zijn andere 

films: Killer’s Kiss (1955), The 
Killing (1956), Paths of Glory 
(1957), Spartacus (1960), 
Lolita (1962), Dr. Strangelove 
or: How I Learned to Stop 
Worrying and Love the Bomb 
(1964), 2001: A Space Odys-
sey (1968), A Clockwork 
Orange (1971), Barry Lyndon 
(1975), The Shining (1980), 
Full Metal Jacket (1987) en 
Eyes Wide Shut (1999).

LAB111.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

Andrey Tarkovsky: A Cinema Prayer    11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111

The Aeronauts     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

The Cave     11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231

Deerskin     11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Hors normes     11111 11111 11111 111231 111231 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111

Intimate Lighting    11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

The Invisible Life of Euridice Gusmao     11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111

J’ai perdu mon corps     11111 111231 111231 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

King of the Cruise     11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Knives Out     11111 111231 111231 11111 111231 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111

Marriage Story     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 111123

Motherless Brooklyn     11111 123111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 111231 11111 11111

Parasite     11111 111231 111123 111123 11111 11111 111123 11111 111123 11111 11111 111123

Penoza: The Final Chapter     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111

The Trial     11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 112311

The Two Popes     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Varda par Agnès     11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Wiren    11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Ze noemen me Baboe    11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
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PATHS OF GLORY



ven do 26.12 | Best of IDFA za 
18.1 | IFFR The Whistlers wo 15.1 
| Jeugd De beroemde berenin-
vasie van Sicilië za 4.1, zo 5.1, 
za 11.1, zo 12.1, za 18.1, zo 19.1, za 
25.1, zo 26.1 | De grote boze vos 
vr 27.12, zo 22.12 | Shaun het 
schaap 2 za 21.12, do 26.12, za 
28.12, zo 29.12 | Kinderactivi-
teit zo 12.1 | Klassiekers Apo-
calypse Now za 28.12 t/m ma 
30.12 | Once Upon a Time in the 
West zo 22.12, wo 1.1 | LeesFa-
briek Out Stealing Horses do 9.1 
| Rosmolenfilm Hors normes 
zo 29.12 | Special Dutch Angle 
+ Apocalypse Now za 28.12 | El-
vis wo 8.1

ZALTBOMMEL
4 Filmtheater Cinemaarten
In Theater de Poorterij 
Nieuwstraat 2 | Reserveren via 
e-mail cinemaarten@planet.
nl / cinemaarten.nl
La belle époque di 28.1 | Judy 
di 14.1 | Martin Eden di 7.1 | Pa-
rasite di 21.1 | So Long, My Son 
zo 22.12

ZEIST
4 Hotel Theater FIGI
Het Rond 2 | 030-692 7400 | 
figi.nl /bioscoop 
April, May en June ma 20.1 | 
Arts in Cinema Klimt & Schie-
le vr 10.1, zo 12.1 | Boek & Film 
The Sister Brothers ma 13.1 | 

Filmliga Heuvelrug Liebe in den 
Gängen di 14.1 | M - Eine Stadt 
sucht einen Mörder di 7.1 | Royal 
Ballet Sleeping Beauty do 16.1 | 
The Nutcracker zo 22.12 | Spe-
cial André Rieu za 18.1, zo 19.1 | 
Sir di 21.1 

ZEVENAAR
4 Filmhuis Zevenaar
Wittenburgstr 14 | 0316-331 
527 | Reserveringen 0316-344 
250 | filmhuiszevenaar.nl 
Ailo, het dappere rendier ma 
23.12, vr 27.12 | La belle époque 
za 18.1, ma 20.1, di 21.1 | Down-
ton Abbey zo 22.12, di 24.12 | El-
vis wo 8.1, do 9.1 | The Farewell 
do 26.12, za 28.12, ma 30.12, ma 
6.1, di 7.1 | The Good Liar za 4.1, 
di 7.1, vr 10.1, wo 15.1, di 21.1 | Ho-
neyland ma 20.1, wo 22.1 | Hors 
normes za 11.1, ma 13.1, di 14.1, vr 
17.1 | Judy do 26.12, zo 29.12, ma 
30.12, ma 6.1, wo 8.1 | The Invi-
sible Life of Euridice Gusmao 
do 9.1, ma 13.1, wo 15.1 | The  
Irishman za 21.12, zo 22.12, vr 
27.12, do 2.1. Kapsalon Romy do 
2.1, vr 3.1, zo 5.1 | Knives Out vr 
3.1, zo 5.1, di 7.1, zo 12.1, di 14.1, 
do 16.1 | Marriage Story vr 10.1, 
zo 12.1, di 14.1, do 16.1, zo 19.1, 
wo 22.1 | Martin Eden do 19.12, 
vr 20.12, ma 23.12, di 24.12 | Mi 
vida vr 20.12, di 24.12 | Parasi-
te vr 17.1, zo 19.1, di 21.1 | Portrait 
de la jeune fille en feu do 19.12 

ZIERIKZEE
4 FiZi
Kerkhof 3 | 0111-410 202 | fizi.
nl
Ailo, het dappere rendier zo 
22.12, do 26.12, vr 3.1 | Ama-
zing Grace vr 20.12, vr 3.1, za 11.1 
| Apocalypse Now zo 12.1 | April, 
May & June za 28.12, wo 1.1, vr 
3.1 | Buurman & buurman 3 za 
28.12, wo 1.1 | Duurzame eilan-
den zo 5.1 | Elvis wo 8.1, di 14.1 | 
The Farewell ma 13.1 | Før fros-
ten zo 29.12 | The Good Liar ma 
6.1, di 14.1 | The Irishman ma 
23.12, vr 10.1 | Judy ma 30.12, 
di 31.12, za 4.1, di 7.1, vr 10.1 | 
Knives Out za 4.1, di 7.1 | Last 
Christmas za 21.12, di 24.12, do 
26.12 | De Leeuwenkoning ma 
30.12 | De Liefhebbers vr 20.12, 
di 31.12 | Penoza za 11.1 | Pro-
ject Gio wo 8.1, zo 12.1 | Shaun 
het schaap 2 ma 23.12 | Sor-
ry We Missed You za 21.12, di 
24.12, do 2.1 | Spookuil za 28.12, 
zo 5.1 | Wei do 9.1, di 14.1 | Wes-
tern Stars zo 22.12 | Whitestar 
zo 29.12, do 2.1 | Sneak Preview 
Out Stealing Horses zo 5.1

ZOETERMEER
4 Filmhuis Cameo
Theaterplein 10 | filmhuisca-
meo.nl 
Amazing Grace zo 29.12 | Celle 
que vous croyez di 7.1 | Fisher-
man’s Friends do 23.1 | Før fros-

ten di 28.1 | Once Upon a Time 
in Hollywood zo 19.1 | La quie-
tud di 14.1

ZUTPHEN
4 Filmtheater Luxor
Houtmarkt 64 | 0575-513 750 | 
luxorzutphen.nl
Als de kraanvogels overvliegen 
vr 3.1 | Als twee druppels wa-
ter wo 25.12 | Bulbul Can Sing 
do 2.1, za 4.1, zo 5.1 | Déja s’en-
vole la fleur maigre wo 22.1 | 
Galapagos ma 23.12, di 31.12 
| Good Bye Lenin wo 8.1 | Ho-
neyland vr 10.1, zo 12.1, ma 20.1 
| Hors normes do 19.12, za 21.12, 
do 26.12, za 28.12, zo 29.12 | Il 
traditore do 16.1, za 18.1, zo 19.1 | 
Live Baby Live vr 17.1 | The Invi-
sible Life of Euridice Gusmao vr 
20.12, di 24.12 | It Must Be He-
aven do 2.1, vr 3.1, di 7.1 | Itzhak 
do 26.12, 29.12 | Judy vr 10.1, 
zo 12.1, di 14.1 | Marianne & Le-
onard do 9.1, za 11.1, vr 17.1, zo 
19.1 | Mystify vr 20.12 | Oblomov 
wo 15.1 | Os lobos zo 19.1 | Out 
Stealing Horses do 9.1, za 11.1, 
ma 13.1, do 16.1, za 18.1, di 21.1 | 
Parasite do 19.12, zo 22.12 | Por-
trait de la jeune fille en feu zo 
22.12 | Requiem voor een film + 
Robber Symphony vr 27.12 | Les 
uns et les autres wo 1.1 | Var-
da par Agnès ma 30.12 | Vee-
arts Maaike ma 6.1 | Arts in Ci-
nema Prado Museum zo 29.12 

| Dag van de korte film za 21.12 
| Jeugd Dag van de korte film 
za 21.12 | De beroemde bere-
ninvasie van Sicilië wo 25.12, 
wo 1.1, za 4.1 | Buurman & Buur-
man 3 wo 15.1 | J’ai perdu mon 
corps wo 8.1, wo 22.1 | Spookuil 
za 28.12

ZWOLLE
4 Filmtheater Fraterhuis
Blijmarkt 25 | filmtheaterfra-
terhuis.nl
Geprolongeerd Hors normes | 
Mi vida | Parasite | Verwacht 
1917 do 9.1 | Au nom de la ter-
re do 23.1 | La belle époque do 
2.1 | The Cave do 2.1 | Dark Wa-
ters do 23.1 | Deerskin do 19.12 
| For Sama do 23.1 | Honeyland 
do 9.1 | Jojo Rabbit do 2.1 | Mari-
anne & Leonard do 9.1 | Out Ste-
aling Horses do 9.1 | The Peanut 
Butter Falcon do 19.12 | Il tradi-
tore do 16.1 | Best of IDFA zo 9.2 
| Dag van de korte film za 21.12 
| Filmmuziek Pieter van Nes za 
25.1 | Fraterhuis Academie De 
zijderoute za 11.1 | Jeugd De be-
roemde bereninvasie van Sici-
lië 6+ zo 22.12 | Klassieker Apo-
calypse Now do 19.12, zo 22.12 
| Special Elvis wo 8.1 | Voor-
première Jojo Rabbit zo 22.12 
| Zwolse premières Aquarela | 
Divino amor | Il testimone in-
visibile  
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‘In zijn eerste lan-
ge, met de hand (!) 
getekende anima-
tiefilm, laat Jéré-
my Clapin zich 
kennen als een 
meeslepend ver-
teller. In een op 
manga geënte te-
kenstijl zet hij 
Naoufel neer als 
een geblutste jon-
gen die zich – ook 
met alle ledema-
ten nog intact – 
afgesneden voelt 
van zijn mede-
mensen. Pas als 
hij letterlijk een 
deel van zichzelf 
verliest, kan zijn 
psychische he-
lingsproces be-
ginnen.’
Fritz de Jong over J’ai perdu 
mon corps in de Filmkrant

Lezersacties januari    
DAUGHTERS OF THE DUST

Julie Dash’ 
lyrische 
filmgedicht 
over immi-
gratie en de 
Afrikaanse 
diaspora, 
was in 1991 
de eerste 
grote bio-

scoopfilm van een Afro- 
Amerikaanse vrouwelijke 
filmmaker. In 2016, 25 jaar na 
de release, verscheen onder 
toeziend oog van cameraman 
Arthur Jafa een digitaal ge-
restaureerde versie van de in-
middels tot klassieker uitge-
groeide film. Deze is nu op 
dvd te krijgen. Aan het begin 
van de 20ste eeuw vestigt de 
Gullah-gemeenschap zich op 
de Sea Islands, vlak bij de 
kust van de Amerikaanse 
staat South Carolina. Deze 
vrijgemaakte afstammelin-
gen van tot slaaf gemaakte 
West-Afrikanen hebben veel 
tradities overgenomen van 
hun voorouders en bewaken 
hun culturele erfgoed en fol-
klore. Tegelijkertijd bereiden 
ze zich voor op hun migratie 
naar het Amerikaanse vaste-
land. Het betekent een stap 
verder weg van hun oor-
spronkelijke wortels met alle 

gevolgen van dien.
Daughters of the Dust is 

sinds 27 november verkrijg-
baar op dvd. Full Color Enter-
tainment stelt vijf dvd’s be-
schikbaar voor lezers van de 
Filmkrant.

THE SWALLOWS OF KABUL
Zomer 
1998. Ter-
wijl Kaboel 
in puin ligt, 
gaat het da-
gelijks le-
ven in de 
door de Ta-
liban be-
zette stad 

door. Mohsen en Zunaira zijn 
jong en verliefd. Ze geloven, 
ondanks alles, in een betere 
toekomst. Ondertussen wor-
stelen de oudere en minder 
hoopvolle Atiq en Mussarat 
met eigen problemen: hij als 
sceptische gevangenisbewa-
ker, zij met een ongeneeslijke 
ziekte. Onverwacht kruisen 
de paden van de twee koppels 
elkaar. 

Laura van Zuylen in de 
Filmkrant: ‘De Franse regis-
seurs Zabou Breitman en Eléa 
Gobbé-Mévellec verfilmden 
de populaire roman The 
Swallows of Kabul van de Al-
gerijnse schrijver Yasmina 

Khadra, het eerste deel van 
haar trilogie over het conflict 
tussen Oost en West. De film-
versie wordt een alternatieve 
The Handmaid’s Tale. Breit-
man en Gobbé-Mévellec vra-
gen zich af: wat betekent het 
als je vrijheid je plotseling 
wordt afgenomen?’

The Swallows of Kabul is 
vanaf 15 januari verkrijgbaar 
op dvd. Remain in Light 
(Cherry Pickers) stelt drie 
dvd’s beschikbaar voor lezers 
van de Filmkrant.

MJÓLK
Inga en 
haar man 
hebben een 
melkvee-
bedrijf in 
een klein 
dorp bij 
Reykjavik. 
Net als de 
boeren uit 

de buurt zijn ze al jaren lid 
van de lokale zuivelcoöpera-
tie die echter alles behalve de 
belangen van de boeren be-
hartigt. Als Inga’s man onder 
verdachte omstandigheden 
overlijdt, besluit ze dat ze ge-
noeg heeft van het corrupte 
systeem en probeert ze het lot 
van haar gemeenschap weer 
in eigen handen te nemen. 
Maar niet iedereen lijkt zo blij 
met deze verklaarde oorlog 
aan de melkmaffia. 

Leo Bankersen in de Film-
krant: ‘De kracht schuilt 
vooral in de rake parallel tus-
sen Inga’s rouwproces en 
haar bewustwording. In haar 
dragende hoofdrol zorgt 
Arndís Hrönn Egilsdóttir met 
minimalistisch spel voor 
aangrijpende momenten. Een 
enkele blik kan zowel verbijs-
tering als verdriet en kracht 
uitstralen. Een overtuigende 
uitdrukking van de ervaring 
van een groot verlies.’

Mjólk is vanaf 15 januari 
verkrijgbaar op dvd. Remain 
in Light (Cherry Pickers) stelt 
drie dvd’s beschikbaar voor 
lezers van de Filmkrant.

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA
In het Itali-
aanse, 
streng 
christelijke 
dorp Ave-
chot in 
Zuid-Tirol 
is de vijf-
tienjarige 
Anna Lou 

spoorloos verdwenen. De ei-
genaardige detective Vogel 
(wederom een prachtrol van 
Toni Servillo) wordt gevraagd 
mee te werken aan de zaak. 
Hij onderzoekt of de verdwij-
ning een opstandige tiener-
actie is of dat er in het dorp 
een wolf in schaapskleren 
rondloopt.

Laura van Zuylen in de 
Filmkrant: ‘Een detective 
maakt van een vergeten berg-
dorpje de arena van een me-
diahype. (…) Met een verfil-
ming van zijn eigen bestseller 
debuteert schrijver Donato 
Carrisi als regisseur en hij 
doet dat met verve. Het lite-
raire karakter van de thriller 
accentueert hij via de perso-
nages. Beheerst wisselt hij 
tussen stereotypen (de hoog-
blonde, hooggehakte ver-
slaggeefster, het ultraon-
schuldige, spierwitte slacht-
offer) en schimmige, ronde 
personages. Met filmische 
middelen benadrukt hij de 
fictie.’

La ragazza nella nebbia is 
vanaf  8 januari beschikbaar 
op video on demand. Cine-
Member stelt vijf kijkcodes 
beschikbaar om de film thuis 
te kijken. 

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 
22 januari 2020. Winnaars 
ontvangen bericht en over de 
uitslag kan niet gecorrespon-
deerd worden.
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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

IEDEREEN
KAN HET !
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Voor het eerst verschijnt er een monografie 
over het werk van de Zuid-Koreaanse 
schrijver en filmmaker Lee Chang-dong. 
Vooral het uitgebreide interview met de 
maker zelf is verhelderend.

DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

In 1995 verloor Lee Chang-dong door een compu-
tercrash enkele romans waaraan hij op dat moment 
werkte. Dat wordt vermeld in de biografie achterin 
een nieuwe, naar de Zuid-Koreaanse schrijver en re-
gisseur genoemde en verder titelloze monografie, die 
door de Franse uitgever Dis Voir is uitgegeven in zowel 
het Frans als het Engels.

Het is een raadselachtig zinnetje. Aan de gebeur-
tenis wordt verder geen aandacht besteed – niet in 
de rest van deze biografie, een beknopte schets van 
Lee’s carrière in nog geen pagina tekst, en niet in de 
rest van het boek, dat twee artikelen van Franse aca-
demici en een uitgebreid interview met Lee omvat. 
Het verlies van de romans wordt simpelweg vermeld, 
wat plompverloren tussen de andere biografische 
feiten: Lee werd in 1954 geboren in Daego; hij werd 
eerst leraar, toen schrijver en op zijn 43ste ook film-
maker; zijn zes films sinds 1996 maakten hem een 
van de meest vermaarde filmauteurs van deze tijd; hij 
was vanaf 2003 korte tijd minister van cultuur in zijn 
thuisland; en met Burning sleepte hij in 2018 de eerste 
Koreaanse Oscar-nominatie ooit binnen. En oh ja: 
gaandeweg gingen ergens een paar romans in rook op.

Juist in zijn raadselachtigheid en schijnbare over-
bodigheid vat de vermelding van de verloren romans 
misschien wel de essentie van Lee’s kunst. Als film-
maker heeft hij een uitzonderlijk oog voor het on-
zichtbare, voor wat er niet is of zich buiten het kader 
bevindt, en in zijn verhalen staat vaak centraal hoe 
dat wat is verdwenen juist bepalend kan zijn in een 
mensenleven. ‘Lee Chang-dongs cinema draait om 
gebreken, hiaten, valse connecties en verschillen’, 
schrijft filmwetenschapper Jean-Philippe Cazier in 
het essay waarmee het boek opent. ‘Het benadrukt de 
waarheid van het fragment (…), van wat open blijft en 
dus per definitie niet representeerbaar is, afwezig en 
onzichtbaar.’

VERHULLEND
Er staat geen auteur vermeld bij die korte biografie; 
het zou zomaar kunnen dat Lee er zelf een hand in 

had. Hij was in ieder geval nauw betrokken bij het 
maken van het boek, zo vermeldt de uitgever in het 
promotiemateriaal: hij selecteerde en arrangeerde ei-
genhandig de filmstills die door het boek gesprenkeld 
zijn, sommigen in kleur maar vaker in zwart-wit. Hij 
plukt niet alleen onverwachte beelden uit zijn films, 
maar legt ook terugkerende visuele thema’s bloot en 
creëert onverwacht beeldrijm.

De nadruk op het visuele is een welkome toevoe-
ging aan het boek, waarin de woorden soms onnodig 
verhullend zijn. De twee essays van Cazier en collega 
Véronique Bergen verzanden bij vlagen in academi-
sche wolligheid en filosofische namedropping, die de 
interessante ideeën van de auteurs in de weg staan. 
‘We moeten terughoudend zijn met interpretaties van 
Lee Chang-dongs werk bezien door het prisma van de 
Europese filosofie, die hem vreemd is’, stelt Bergen in 
de opening van haar essay – om direct in de volgende 

twee regels tekst Gottfried Leibniz, Gilles Deleuze, 
Jorge Luis Borges en Alfred North Whitehead erbij te 
sleuren.

Beide essays draaien om die essentie van het on-
zichtbare in Lee Chang-dongs films, en bieden inte-
ressante handvatten om die films te herzien. Cazier 
beschouwt het onzichtbare in het kader van het li-
chaam – de menselijke lichamen in Lee’s films, en hoe 
de regisseur die in beeld brengt, of juist niet. Bergen 
relateert het begrip op haar beurt aan Lee’s ‘esthetiek 
van verdwijning’, met een centrale rol voor zijn eigen-
zinnige omgang met tijd.

VADERFIGUREN
Na de grote woorden en (al dan niet bewuste) mystifi-
cering in die twee essays, is het uitgebreide interview 
met Lee dat de tweede helft van het boek beslaat een 
verademing. Auteur Antoine Coppola, een Franse 
filmwetenschapper gespecialiseerd in de Koreaanse 
cinema (geen familie van de beroemde filmdynastie), 
schrijft helder. En hoewel Coppola in zijn inleiding 
als historicus zijn vraagtekens zet bij interviews met 
kunstenaars als duiding van hun werk, blijkt Lee’s 
pragmatisme in hoe hij over zijn films praat uiterst 
verhelderend.

“Kunnen we het over uw vader hebben?”, luidt 
Coppo la’s openingsvraag. Lee’s verrassend openhar-
tige antwoord draait om hoe zijn getroebleerde band 
met zijn alcoholistische en door de Koreaanse oorlog 
getraumatiseerde vader maakte dat vaderfiguren in 
zijn films afwezig zijn. Het is de opmaat voor een ge-
sprek dat even intiem als praktisch is.

“Als ik mijn films zou kunnen verklaren in woor-
den, waarom zou ik dan films maken?”, heeft Lee met 
regelmaat gezegd. Waar de twee essays vergeefs zoe-
ken naar de ‘betekenis’ van Lee’s films, maakt de re-
gisseur duidelijk dat die betekenis alleen bestaat in de 
relatie van de films met elke individuele toeschouwer. 
Ook in het boek krijgt die toeschouwer het laatste 
woord: “Mijn films zijn veeleisend”, besluit Lee het 
interview. “Maar als ik de obstakels voor het publiek 
creëer, denk ik daarbij vooral aan het plezier dat het 
zal geven om die mensen te ontmoeten die de obsta-
kels hebben overwonnen.”

LEE CHANG-DONG   VÉRONIQUE BERGEN, JEAN-

PHILIPPE CAZIER & ANTOINE COPPOLA |  2019, DIS VOIR 

|  128 PAGINA’S |  € 35   

L E E  C H A N G - D O N G
O O G  V O OR  HE T  ONZ IC H T B A RE
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D E A D  K I D S

Duterte’s high school musical
De vijfde speelfilm van de jonge Filipijnse 
regisseur Mikhail Red is een bij vlagen ze-
nuwslopend kidnappingsdrama. De komi-
sche momenten werken misschien wat 
minder goed, maar illustreren wel hoe dic-
tator Rodrigo Duterte wetteloosheid weet 
aan te moedigen. 

Je kunt zeggen wat je wil over het oneven-
wichtige scenario van Mikhail Reds Dead 
Kids, maar elke high school-genrefilm die 
Karl Marx aanhaalt heeft een streepje voor. 
“Je hebt niets te verliezen dan je ketenen”, 
zegt Blanco (Vance Larena) tegen Mark (Kel-
vin Miranda) terwijl hun hamburgers op de 
grill liggen. Het is een sleutelmoment in de 
film: Blanco moet Mark motiveren om te 
helpen bij het kidnappen van Chuck Santos 
(Markus Paterson), de populairste en bru-
taalste jongen van de school. Blanco heeft zo 
zijn eigen redenen om deze misdaad te be-
gaan. Mark doet het voor het geld,  zodat hij 
uit het verdrukkende Manila kan ontsnap-
pen. Twee andere handlangers doen het om 
de nieuwe Honda Civic te kunnen kopen. 
Red vergelijkt zo klassenconflict met popu-
lariteit: ben je arm, dan lig je uit de gratie op 
deze middelbare school in de Filipijnse 
hoofdstad Manila. Chuck Santos kidnappen 
en geld van zijn familie aftroggelen is het 
equivalent van de productiemiddelen in be-
slag nemen. Het zijn vooral dit soort donkere 
economische ondertonen die in Dead Kids 
indruk maken. 

De 27-jarige Red, zoon van filmmaker Ray-
mond Red (die met zijn korte film Anino in 
2000 een Palme d’Or won), staat inmiddels 
bekend om dit soort broeierige, gewelddadige 
en maatschappijkritische films, gemaakt met 

zijn broertje en vaste scenarist Nikolas. De 
meeste Filipijnse films die ons bereiken vallen 
in de categorie ultrarealistische arthouse, 
denk maar aan Brilliante Mendoza’s Ma’ Rosa 
(2016). Red omarmt juist sensationele genre-
conventies om zijn films extra bite te geven. 
In 2018 draaide zijn uitstekende Neomanila 
(2017) in Rotterdämmerung, het genrepro-
gramma van het filmfestival van Rotterdam. 
Die film is een ijzingwekkende aanklacht te-
gen Duterte’s war on drugs en de EJE’s – ex-
trajudicial executions – waarmee die gepaard 
gaat. Dead Kids onderzoekt hoe Duterte’s al-
len-tegen-allen-filosofie zich in elke uithoek 
van de maatschappij heeft genesteld. Dit is 
High School Musical in het land van Duterte. 

Red kan veel met een klein budget, maar 
een middelbareschoolkomedie en een mis-
daadthriller combineren lukt hem net niet. 
Zijn jonge acteurs hebben gevoel voor urgen-
tie, maar niet voor komedie, waardoor de 
ongemakkelijk-romantische B-plot volledig 
doodslaat. Een in slow-motion gefilmd 
voedselgevecht in de schoolkantine heeft al 
helemaal geen functie in deze verder aan-
grijpende thriller. Al zijn sommige van die 
beelden best sterke metaforen voor hoe wet-
teloosheid de nieuwe standaard is geworden. 
Het op een waargebeurd verhaal geïnspi-
reerde Dead Kids ziet daar de tragedie van in: 
om zijn ketenen af te schudden moet Mark 
alsnog de criminaliteit omarmen.

HUGO EMMERZAEL

DEAD KIDS   FILIPIJNEN, 2019 |  REGIE MIKHAIL RED | 

MET SUE RAMIREZ, KHALIL RAMOS, MARKUS PATERSON 

|  98 MINUTEN |  DISTRIBUTIE NETFLIX (VOD) |  TE ZIEN 

SINDS 1 DECEMBER   

T H I R D  AC T

De schaduw van de ouderdom 
Een documentaire over een dansvoorstel-
ling wordt opgerekt tot een universele ver-
telling over ouderdom, met wisselend re-
sultaat.

Leo De Beul schildert, hij schetst, hij leest, 
hij geniet van de natuur. Hij is oud maar staat 
nog vol in het leven – een schril contrast met 
zijn vrouw, die zowel fysiek als mentaal de 
grip op zichzelf kwijt lijkt te zijn en stil zit 
toe te kijken. Leo is een toegewijd mantel-
zorger – zijn vrouw heeft de kinderen opge-
voed, nu is het zijn beurt – maar een paar 
keer per jaar laat hij haar achter en gaat hij op 
reis. Leo is namelijk ook artiest: via zijn zin-
gende dochter Eurudike is hij als acteur ver-
bonden aan danstheatergezelschap Peeping 
Tom. In hun productie Vader speelt hij een 
aftakelende bejaarde die tegen zijn wil in een 
verzorgingshuis wordt achtergelaten. Hij zit 
in een rolstoel, maar droomt van wilde dans-
partijen.

De Vlaamse documentaire Third Act volgt 
Leo zowel privé als op en rond het podium. 
Die twee bouwstenen zouden al genoeg zijn 
voor een complexe film, want Vader is een ex-
perimenteel, soms moeilijk te volgen geheel. 
Peeping Tom reisde ermee door Europa en Ja-
pan, en bij elk land dat ze aandoen worden 

ook enkele lokale figuranten in hun privéleven 
gevolgd. Waar we precies zijn doet er al snel 
niet meer toe; het gaat hier om ouderdom, en 
hoe die met waardigheid te doorstaan.

Sterven op het podium lijkt me ideaal, 
zegt de één. Niets om handen hebben, dat is 
de dood, zegt de ander. Mijn inwonende 
kleinkinderen houden me jong, zegt een 
derde. Brokjes particuliere levenservaring, 
geïllustreerd met beelden van flats, kleine 
keukentjes, een kerkhof en een metro. Ieder-
een zit in hetzelfde schuitje. Van de melige 
onderlinge roes van de acteurs na alweer een 
succesvol optreden blijft in deze context niet 
veel overeind; ook voor hen zal het doek een 
keer vallen. 

Het is moeilijk te zeggen waarom Third 
Act toch niet echt aangrijpend wordt; mis-
schien zijn er simpelweg te veel mensen aan 
het woord. Of wordt een gedeeld probleem 
vanzelf minder dramatisch, en moeten we 
ophouden met ouderdom af te grenzen als 
een duister, onbekend terrein?

SANDRA HEERMA VAN VOSS

THIRD ACT   BELGIË, 2019 |  REGIE LOTTE STOOPS, 

MIEKE STRUYVE |  79 MINUTEN |  DISTRIBUTIE REMAIN 

IN LIGHT (DVD) |  TE ZIEN SINDS 20 NOVEMBER   

THIRD ACT

DEAD KIDS

Thuiskijken



  
DE FILMKRANT  
#427 JANUARI 2020   49

Wie het Pim de la Parra-retrospectief in Eye 
heeft gemist hoeft niet te treuren: een nieuwe 
boxset verzamelt geweldige digitale 
restauraties van de beste $corpio-films. 

DOOR HUGO EMMERZAEL

De films van productiebedrijf $corpio zijn in goede 
handen bij Nico B., hoofd van internationale distri-
buteur Cult Epics. Het in Amsterdam begonnen, maar 
naar Amerika verhuisde bedrijf handelt in smerig, 
sexy of artistiek werk aan de obscure kant van het 
cultspectrum. Het is een thuishaven voor Duitse ne-
crofiliehorror Nekromantik (Jorg Buttgereit) en voor 
barokke Tinto Brass-erotiek. En sinds kort is het ook 
het huis van Pim en Wim, die in de jaren zestig en 
zeventig de Nederlandse cinema een schop onder de 
kont gaven met vooruitstrevende lowbudgetproduc-
ties. 

REVOLUTIONAIR CREDO
Afgelopen juni presenteerde Eye onder de noemer 
‘Parra Odyssee’ een uitgebreid retrospectief rond de 
Surinaams-Nederlandse regisseur Pim de la Parra 
(1940). Samen met Wim Verstappen (1937-2004) 
stond hij aan de wieg van productiemaatschappij 
$corpio Films. Tijdens het retrospectief draaiden 
door Eye digitaal gerestaureerde versies van klassie-
kers als Blue Movie (1971) en Frank & Eva (1973) naast 
minder bekend werk uit de $corpio-stal.

Cult Epics heeft nu vier van die films verzameld 
in een imposante blu-ray box voor de nationale en 
internationale markt. ‘Scorpio Films: The Dutch Sex 
Wave Collection’ bevat Obsessions (1969), Blue Mo-
vie, Frank & Eva en Mijn nachten met Susan, Olga, 
Julie, Piet en Sandra (1975), plus een aantal korte films 
uit dezelfde periode. Een betere kennismaking met de 
seksueel en artistiek vrijgevochten films van Pim en 
Wim kun je je niet voorstellen.

Het filmmakersduo brak eind jaren zestig door met 
het voor die tijd revolutionaire credo ‘kwantiteit, niet 
kwaliteit’ en een drang naar vrijheid en vernieuwing. 

Wie genoeg films achter elkaar maakt – het liefst 
minstens één per jaar – maakt vanzelf een goede, was 
de filosofie achter de waanzinnige productiviteit van 
deze ijverige filmmakers. Deze boxset geeft ze daar-
in gelijk. Vooral Blue Movie en Frank & Eva blijken 
waanzinnige films die tegelijk tijdloos aanvoelen én 
een mooie tijdcapsule blijken van een snel verande-
rend Amsterdam.

HALF PORNO, HALF HITCHCOCK
Pim en Wim wisten meerdere verschuivingen in het 
culturele landschap in hun films te vangen. Ze lieten 
zich inspireren door Italiaanse neorealisten als Vitto-
rio De Sica en Roberto Rossellini, door de Franse Nou-
velle Vague van Jean-Luc Godard en François Truffaut 
en door de Amerikaanse lowbudget genrefilms van 
producent Roger Corman. Met die invloeden in het 
achterhoofd richtten ze hun blik op het Amsterdam 
van de seksuele revolutie. De pil is net uitgevonden, 
aids is nog niet in beeld. Ze verbeelden een nieuwe 
maatschappij die experimenteert met een vrije sek-
suele moraal. Onder andere dankzij deze films heeft 
Nederland het imago gekregen van de sekshoofdstad 
van de wereld.

Naast getalenteerde filmmakers waren Pim en 
Wim ook gehaaide zakenmannen. Dankzij waardevol-
le connecties in Frankrijk, Duitsland en Amerika had-
den ze een grote afzetmarkt en konden ze bovendien 
met bijzonder filmtalent samenwerken. Zo schreef dé 
Martin Scorsese als broekie mee aan het scenario van 
De la Parra’s speelfilmdebuut, de half pornografische, 
half Hitchcockiaanse voyeurismethriller Obsessions. 
$corpio kreeg het zelfs voor elkaar om de legendari-
sche filmcomponist Bernard Herrmann (bekend van 
zijn iconische werk voor Alfred Hitchcock) te strikken 
voor de filmmuziek. Scorsese kon later via De la Parra 
een lijntje uitzetten om Hermann voor de muziek van 
Taxi Driver (1973) te vragen. Opmerkelijk detail aan 
deze uitgave: een naar het Engels vertaald interview 
van Volkskrant-journalist Bor Beekman met Scorsese 
staat als bonus op de blu-ray.

BESCHONKEN UITVAART
Dat Pim en Wim niet alleen goede ideeën hadden, 
maar ook gewoon konden filmen blijkt met name uit 
Blue Movie en Frank & Eva. Om de afzetmarkt van 
Obsessions te vergroten schoot De la Parra de hele film 
in het Engels, met houterige dialogen en onhandig 
spel als gevolg. De andere titels blinken juist uit in 
hun naturalistische spel, gevatte teksten en charman-
te beelden. Zelfs de eerste flats van de toen nieuwe 
wijk Bijlmermeer zien er in het natuurlijke avondlicht 
van Blue Movie goed uit. Een dorpse seksdelinquent 
(geweldig gespeeld door Hugo Metsers) krijgt er na 
zijn gevangenisstraf een woning om weer te integre-
ren in de maatschappij. Maar het enige waarin hij 
echt integreert, is de utopische belofte van een nieuw 
Amsterdam waarin iedereen elkaars suiker leent en 
iedereen met elkaar naar bed wil.

Dat deze films niet alleen om triomfantelijke vrije 
seks gaan, laat Frank & Eva goed zien. De film kent de 
meest luchtige en geestige momenten, zoals een fees-
telijke en beschonken uitvaart op een Amsterdamse 
rondvaart, maar ook de meest dramatische. De film 
is praktisch een verslavingsdrama over een stelletje 
waarvan de man vreemdgaat, te veel drinkt en in de 
schulden belandt. Mooi is hoe Eva (een glansrol van 
actrice Willeke van Ammelrooy, die regelmatig met 
Pim en Wim samenwerkte) ondanks al het drama haar 
waardigheid weet te behouden.

Dat kan je van de mannen in deze films amper zeg-
gen. Schoolvoorbeeld is de klungel in de op de boxset 
toegevoegde korte films Joop (1969) en Joop slaat weer 
toe (1970), hilarische slapstickkomedies over een man 
die zichzelf steeds weer cockblockt. In het universum 
van Pim en Wim is niets tragischer dan een man die 
niet van bil kan gaan.

SCORPIO FILMS: THE DUTCH SEX WAVE 
COLLECTION   NEDERLAND, 1969-1975 |  REGIE PIM 

DE LA PARRA & WIM VERSTAPPEN |  362 MINUTEN | 

DISTRIBUTIE CULT EPICS (DVD OF BLU-RAY) |  TE ZIEN 

SINDS 8 OKTOBER   

T HE  D U T C H  S E X  WAV E  C O L L E C T IO N
V IER  K EER  R A A K

FRANK & EVA

BLUE MOVIE

OBSESSIONS



LITTLE WOMEN  A WHITE, WHITE DAY 
THE WHISTLERS  AU NOM DE LA TERRE

LA CORDILLERA DE LOS SUENOS  LITTLE 
JOE  A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD  LES MISÉRABLES  KRUIMELTJE

Rijksweg 2,  
3755 MV Eemnes 
26 september 2018, 
20.42 uur

“We moeten de aanrijroute nog bepalen”, 
zegt eerste assistent-regisseur Willem 
Quarles van Ufford tegen regisseur Mees 
Peijnenburg, die gehurkt bij het openstaande 
portier van een grijze Daihatsu Applause zit 
te overleggen met zijn hoofdrolspelers Ta-
mar van Waning, Jonas Smulders en Bilal 
Wahib. Smulders drukt op de claxon, om 
duidelijk te maken dat hij het heeft begrepen. 

Bij Hotel De Witte Bergen vinden opna-
men plaats voor Paradise Drifters, het speel-
filmdebuut van Peijnenburg. De scène speelt 
op een afgelegen plek bij Marseille, het par-
keerterrein ligt pal langs de A1 bij Hilversum. 
Het is laat in de avond – de volgende dag 
opent het Nederlands Film Festival 2018 met 
Niemand in de stad, waarbij Smulders weer 
fris en fruitig op de rode loper wordt ver-
wacht.

In Paradise Drifters draait het om drie 
jonge thuislozen: Lorenzo (Smulders, die in 
2015 ook al meespeelde in Peijnenburgs met 
twee Gouden Kalveren onderscheiden One 
Night Stand Geen koningen in ons bloed), 
Chloe (de debuterende Van Waning) en 
Yousef (Wahib, die recent de hoofdrol 
speelde in De Libi). Als Jeugdzorg zich niet 
langer over hen wenst te ontfermen, rijden 
zij gedrieën via België en Frankrijk naar 
Spanje. ‘Wat begint als een zoektocht naar 
geld en nieuwe kansen, blijkt een overle-
vingstocht naar liefde en geborgenheid’, 
meldt de synopsis.

“Okay, roll camera”, roept Quarles van Uf-
ford, nadat cameraman Jasper Wolf op de 
achterbank naast Wahib heeft plaatsgeno-
men. Een auto met een Frans nummerbord 
komt het parkeerterrein op scheuren en stopt 

abrupt. Een man en een vrouw stappen uit en 
beginnen ruzie te maken. Na een paar tellen 
kijkt Peijnenburg op van zijn piepkleine mo-
nitor en vraagt hij Wolf of hij ze in het licht 
van de koplampen wel ziet uitstappen.

Dan loopt Peijnenburg naar het ruziënde 
stel, Dimitry Loubry en Zoë van Weert. “Het 
gaat om het juiste tempo”, doceert hij, terwijl 
een productiemedewerker de blauwe mat 
waarop de repetities voor de worsteling 
plaatsvinden een stukje verschuift. “Hij 
stapt uit en begint te duwen, dan gaan jullie 
een paar keer heen en weer, en dan pas bám! 
Als er op de claxon wordt gedrukt, zijn jullie 
niet meer in beeld en kunnen jullie stoppen. 
Duidelijk? Ok, daar gaan we weer. Meteen 
vol in de intensiteit!”

Peijnenburg loopt terug naar de Daihatsu, 
waar Smulders met zijn gare iPhone een foto 
van de pukkel in zijn nek zit te maken. “Zo 
kan ik toch niet naar een première?”, vraagt 
hij aan Van Waning en Wahib. Peijnenburg 
negeert het en vraagt Wolf of hij tevreden is 

met wat hij ziet. Wolf wil dat Van Waning 
wat hoger gaat zitten – de jas van een pro-
ductiemedewerker biedt uitkomst. “Jullie 
zien die twee ruziemaken en dat zorgt voor 
stress”, zegt hij. “En dan zeg jij: ‘Start die 
fack ing auto’, en dán gaan de lichten pas aan.”

Nadat een productiemedewerker blauw 
folie voor de koplampen van de Daihatsu 
heeft geplakt en de scène nog een paar keer is 
gerepeteerd, neemt stuntcoördinator Ron 
Sleeswijk nog één keer de choreografie door 
met de ruziemakers. Dan wordt de mat weg-
gehaald. “Stilte voor opnamen”, zegt Quarles 
van Ufford, “Okay, here we go! Actie op de 
voorgrond... en in de auto!” De auto komt 
aan gescheurd, de deuren gaan open, de twee 
beginnen ruzie te maken, wat op het juiste 
moment tot een reactie in de Daihatsu leidt. 
“Ok, we zijn gestopt”, zegt Peijnenburg. “De 
koplampen gingen ook precies op tijd aan.”

JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

PARADISE DRIFTERS   NEDERLAND, 2020 | 

SCENARIO EN REGIE MEES PEIJNENBURG | 

PRODUCTIE PUPKIN FILM (PIETER KUIJPERS, IRIS 

OTTEN EN SANDER VAN MEURS) |  IN COPRODUCTIE 

MET NEON PRODUCTIONS |  UITVOEREND PRODUCENT 

NATHALIE VAN DER BURG |  CAMERA JASPER WOLF | 

MONTAGE IMRE REUTELINGSPERGER |  PRODUCTION 

DESIGN ELZA KROONENBERG |  KLEDING MINKE LUNTER 

|  MAKE-UP EVALOTTE OOSTEROP EN LINDELOTTE VAN 

DER MEER |  MUZIEK JUHO NURMELA EN ELLA VAN DER 

WOUDE |  MET JONAS SMULDERS, TAMAR VAN WANING, 

BILAL WAHIB |  KLEUR, 85 MINUTEN |  OMROEP VPRO | 

DISTRIBUTIE GUSTO ENTERTAINMENT |  PARADISE 

DRIFTERS GAAT IN VOORPREMIÈRE OP HET IFFR EN IS 

VANAF 2 APRIL TE ZIEN IN DE NEDERLANDSE FILM-

HUIZEN   

V.L.N.R. STUNTCOÖRDINATOR RON SLEESWIJK, OPNAMELEIDER 
WILLEM QUARLES VAN UFFORD, VFX-COÖRDINATOR 
THAUMAR REP, DOP JASPER WOLF, CAMERA-ASSISTENT NIELS 
ZONNENBERG, REGISSEUR MEES PEIJNENBURG EN IN DE AUTO DE 
HOOFDROLSPELERS TAMAR VAN WANING EN JONAS SMULDERS 
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BAD BOYS FOR LIFE  DARK WATERS  BIRDS OF PREY  PAPICHA  ONCE THE DUST SETTLES  SONS OF DENMARK  THE LODGE
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EMMY  DE GROTE SLIJMFILM  WEATHERING WITH YOU  THE LODGE  JACOB, MIMMI EN DE PRATENDE HONDEN  SONIC

Volgende maand   A HIDDEN LIFE   MUIDHOND
FOR SAMA  ATLANTIQUE
HELLHOLE  BEANPOLE
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OOK TE ZIEN: DE DOCUMENTAIRE 
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Marianne & Leonard
WORDS OF LOVE

EEN FILM VAN NICK BROOMFIELD

“A REMARKABLE FILM ABOUT LEONARD COHEN
AND HIS MUSE”

FILM THREAT

★ ★ ★ ★
“A BEGUILING TALE OF MUSIC, HEARTBREAK AND LIFE 

WITH LEONARD COHEN.”
THE TELEGRAPH

www.marianneandleonard.com
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