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“In een geweldige nachtclubscène dansen vrouwen met blote borsten. 
Mannen zijn er niet. Ema is omringd door vriendinnen. 

Ze zijn uitdagend, sensueel. Jazeker, het is sexy, 
maar dat is voor hun eigen plezier”

Ema 4 23

R E D A C T I O N E E L 
Terwijl we er na drie maanden haargroei en 
troostvoedsel allemaal uitzien als side 
quest-personages in een online role playing 
game, gaan we terug naar gewoon. Het voelt 
tenminste bijna weer gewoon. Met de snelheid 
van nieuwscycli en de menselijke obsessie met 
steeds nieuwe afleidingen lijkt het avontuur 
alweer bijna achter de rug. Is het natuurlijk niet. 
We leven in een nieuwe wereld. Gewoon een 
nieuwe wereld.

Om de afgelopen tijd iets sterker vast te leg-
gen in onze herinnering, maar ook om een ver-
binding te voelen die niet evident was in die drie 
maanden waarin we elkaar ook niet zagen en 
herkenden in de filmtheaters op het doek, vroe-
gen we filmmakers wereldwijd om een teken 
van leven te sturen. De brieven die we kregen, 
staan op filmkrant.nl.

Jia Zhang-ke sprak in een brief vanuit Beijing 
de hoop uit dat we zo snel als medisch mogelijk 
is weer zij aan zij in het filmtheater zitten, 
‘omdat dat het mooiste gebaar is dat de mens-
heid kan maken’. Op dit moment kan dat niet. 
De cover van dit nummer, die Lae Schäfer voor 
ons maakte, laat de afstand zien die we nu 
moeten respecteren, maar die we ooit opnieuw 
zullen overbruggen. In de tussentijd omhelzen 
we elkaar op het scherm. 

Het gefilmde handhaaft zijn rechten, evenals 
het gebeurde, om Goethe te parafraseren. Hij 
bedoelde: de kunst bestaat naast de werkelijk-
heid, ook al zegt die iets over die werkelijkheid. 
En tegelijkertijd zijn die twee innig verstrengeld. 
Documentairemaker Shamira Raphaëla vraagt 
zich op pagina 12 af ten koste van wat en wie ze 
films maakt, als Jeugdzorg en Justitie de films 
over haar familie in hun dossiers stoppen. 
Documentaires hebben invloed op de werkelijk-
heid maar de discussie daarover wordt bitter 
weinig gevoerd, schrijft ze.

Hoe verhoudt de spookstad die Bas Devos 
van Brussel maakt op pagina 6 zich tot de stille 
stad van de afgelopen maanden? De complot-
analyse van Homecoming in Dan Hassler-Fo-
rests column op pagina 17 tot de ‘fundamenteel 
ondoorgrondelijke werkelijkheid’? De energie 
van Ema op pagina 22 tot de energie van een 
nieuwe generatie?

De verhouding tussen het beeld en het 
gebeuren is geen voltooid verhaal. Steven 
Soderbergh wilde in 2011 in Contagion laten zien 
hoe we in de 21ste eeuw zouden reageren op een 
pandemie, maar verklaarde recent in interviews 
de ratio overschat te hebben. Andersom vraag 
ik me steeds vaker af hoe de simplistische 
logica van veel mainstreamfilms invloed heeft 
op de percepties en het denken van mensen. 
Open vragen, dit zijn. Nadenken, wij moeten.

Het mooiste beeld van deze afgelopen weken 
komt wat mij betreft van Alice Winocour, de 
maker van Proxima (pagina 18), die ons een 
brief stuurde vanuit haar quarantaine op het 
Franse platteland. Ze roept het beeld op van 
astronauten, bewegingloos in het vacuüm van 
hun huizen, wachtend op terugkeer naar de 
aarde. Dat beeld, en elk ander beeld, dat zijn wij.

RONALD ROVERS
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#430STEUN DE 
FILMKRANT:
WORD 
ABONNEE 
Word nu abonnee van de Filmkrant 
en ontvang Hors normes van Éric 
Toledano en Olivier Nakache.

DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 2 JULI

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 Hors normes van Éric 
Toledano en Olivier Nakache, het regis-
seursduo dat ons eerder Intouchables 
bracht. Bent u al abonnee maar brengt u 
een nieuwe abonnee aan? Dan ontvangt u 
allebei het welkomstgeschenk.* 

Met hun nieuwe, waarachtige film slaan de 
makers een wat meer serieuze weg in. Vincent 
Kassel en Reda Kateb spelen Bruno en Malik, 
twee idealistische zorgwerkers die met zwaar 
autistische kinderen werken en proberen de 
falende Franse gezondheidszorg het hoofd te 
bieden.    

Omar Larabi in de Filmkrant: ‘Bruno is overi-
gens, en dat geeft de film nog meer cachet, 
gebaseerd op de Joodse zorgwerker Stéphane 
Benhamou. De kinderen uit de film zijn of waren 
zijn beschermelingen. Wie kan de barmhartig-
heid die Bruno samen met zijn islamitische col-
lega uitstraalt weerstaan? Evenals de omar-
ming van diversiteit die de film voorstaat?’ 
 
*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 30 juni 
2020, met dank aan filmdistributeur Cinéart. 

NADERENDE ONTMOETING  | 51 jaar zit er tussen  
Blake Edwards’ Breakfast at Tiffany’s (1961) en Leos Carax’ 
Holy Motors (2012). Ze lijken niets gemeen te hebben.  
Behalve dat beide films, in hun laatste scènes, toewerken 
naar een dramatische ontmoeting tussen een mens en een 
diersoort... Dit amorfe maar krachtige gevoel van iets wat  
op het punt staat te gebeuren, net voor het einde van het  
verhaal, wordt meesterlijk opgerekt.

© CRISTINA ÁLVAREZ LÓPEZ & ADRIAN MARTIN, MEI 2020
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filmkrant.nl
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Amerika op wandelsnelheid  4  26
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De trein arriveert stipt op tijd op Brussel Midi. Bas 
Devos laat per sms weten dat hij onder de grote ver-
trekborden in de centrale hal staat. We vinden elkaar 
zonder moeite. Concrete plannen hebben we niet 
gemaakt. Het enige doel van deze ontmoeting, in 
maart, is om samen te lopen. Dwalen door Brussel, 
zoals de personages uit Devos’ films dat ook vaak 
doen, om zo hopelijk een beter beeld te krijgen van 
wat de films van deze Vlaamse regisseur zo bijzonder 
maakt. Aanleiding voor dit wandelende interview is 
Ghost Tropic (2019), Devos’ derde speelfilm, waarin 
Khadija (Saadia Bentaïeb), een schoonmaakster van in 
de vijftig, na haar avonddienst in de tram in slaap valt 
en pas wakker wordt bij de laatste halte van de lijn. 
Ook zij moet dwalen, door een nachtelijk Brussel, om 
thuis te komen en de volgende dag weer aan het werk 
te kunnen. 

Het eerste wat tijdens onze wandeling op een be-
stemming lijkt, is Khadija’s flat, die uitkijkt op de rand 
van het Brusselse centrum, maar zelf in een armere 
buurt staat. Op het grasveld voor het flatgebouw spe-
len mannen voetbal. De meeste van hen zijn vluchte-
lingen, legt Devos uit. Bij een nabijgelegen park bren-
gen wijkbewoners ze dagelijks een maaltijd. Burgers 
doen hier watde gemeente en overheid nalaten. Het 
Brussel van Devos is een stad van zulke contrasten. 
Om de architectuur van de mooiste metrostations te 
bewonderen, passeren we kleine kampementen van 
vluchtelingen in slaapzakken. In het nabijgelegen za-
kendistrict – “een teleurstellende invulling van de 
publieke ruimte” — staat een permanent gesloten 
kantoortje van de immigratiedienst. 

Een terugkerend onderwerp is het tekortschieten 
van economie en politiek om de inwoners van Brussel 
in hun waarde te laten. Volgens Devos is België “een 
failed state”. Brussel is daar het beste voorbeeld van: 
de stad brengt de regionale, nationale en internatio-
nale politieke sector samen, maar slaagt er niet in de 
sociale cohesie in de rest van de stad te vergroten. 
Mensen leven hier langs elkaar heen. “Toen ik hier als 
jonge student kwam wonen, viel me dat op aan hele 
specifieke dingen: ik kon drie keer achter elkaar de-
zelfde kroeg bezoeken en de barman zou me nog 
steeds niet herkennen. Of ik kon de weg naar huis niet 

vragen omdat er zoveel talen naast elkaar gesproken 
worden.” Later voegt hij daar een soort conclusie aan 
toe: “Het ontbreekt hier aan kruisbestuivingen.” 

ANTI-MOZAÏEK
De films van Devos laten dat ook zien. Zijn debuut  
Violet (2014) is een melancholisch coming-of-age-
drama over een tienerjongen die zijn recent opgelopen 
trauma met niemand kan delen. In de openingsscène 
zien we via beveiligingsbeelden hoe de vijftienjarige 
Jesse (Cesar De Sutter) er getuige van is dat zijn beste 
vriend wordt neergestoken. De door de schok haast 
bevroren tiener weet vervolgens niet hoe hij moet  
uiten wat hij van binnen voelt. Deze indringende ver-
beelding van stilstand leverde Devos de hoofdprijs op 
binnen de Generations-competitie van Berlijn. 

Het onvermogen om tot elkaar te komen loopt 
sindsdien als een rode draad door zijn nog bescheiden 
oeuvre. Hellhole (2019) probeert dat gevoel te onder-
zoeken in de nasleep van de terroristische aanslagen 
in Brussel. Devos volgt hier meerdere personages, 
maar niet zoals Alejandro González Iñárritu dat in 21 
Grams (2003) of Babel (2006) doet. Devos maakt juist 
een soort anti-mozaïekfilm die bevestigt dat de inwo-
ners van deze stad nooit of slechts heel moeizaam met 
elkaar verbonden kunnen worden.

“Ze delen dezelfde arena, maar ze kunnen elkaar 
niet betekenisvol kruisen”, legt Devos uit wanneer we 
zijn gaan zitten voor lunch. “Het enige betekenisvolle 
hier is de tastbaarheid van segregatie. Dat levert een 
continu spanningsveld op tussen hoe waanzinnig 
deze stad is en hoe die tegelijkertijd al het leven hier in 
stukken knipt. Mijn vraag was: hoe kunnen we dat 
keren en waar vind je een gedeelde ervaring, gedeelde 
ruimte of zelfs gemeenschappelijke tijd?” Dat idee 
stond al op papier vóórdat op 22 maart 2016 twee 
bommen afgingen op het vliegveld van Brussel en één 
op het metrostation van Molenbeek. Devos: “Ineens 
moest ik opnieuw navigeren door de stad en de mili-
tairen passeren. Alles lag in duigen. Mensen trokken 
zich terug in hun huizen. Ik kon niet meer dezelfde 
gesprekken met ze voeren, vooral met de buurtbewo-
ners van Molenbeek. Dat was heftig, om te voelen hoe 
je eigen maakproces gekaapt wordt.”

DE FILMKRANT  PORTRET GRIMM VANDEKERCKHOVE
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B A S  D E V O S  O V E R  G H O ST  TR O PI C
DWA L EN  D O OR 
 BRU S SEL BRU S SEL , 

        DE  S TA D  WA A R  JE  NIE T S NIE T S     
K A N   K A N   V ER STOPPENV ER STOPPEN

BAS DEVOS

In de derde speelfilm van Bas 
Devos wandelt een vrouw door de 
straten van een nachtelijk Brussel 
naar huis. Tijdens een wandeling 
met de Belgische regisseur treden 
we deels in haar voetsporen. Al 
pratend en dwalend proberen we 
te vangen hoe deze bijzondere 
filmmaker zich tot deze bijzon
dere stad verhoudt. “Zie je hoe 
waanzinnig deze stad is en hoe ze 
tegelijkertijd het leven hier in 
stukken knipt?” DOOR HUGO EMMERZAEL
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PERMANENTE ACTEURS
Alle ideeën die Devos in deze film wilde stoppen – het 
gebrek aan sociale cohesie, de manier waarop geopo-
litieke ontwikkelingen resoneren in de onderliggende 
verhoudingen tussen inwoners van een stad, de door-
snee reacties van de media op zulke spanningsvelden 
– stonden ineens op scherp. “Verwarring heerste 
overal. Op straat en in de politiek. Mensen voelden 
zich buitengesloten, genuanceerde gesprekken waren 
bijna niet meer mogelijk. Een simpel voorbeeld, maar 
na de aanslagen naar Molenbeek gaan met het idee 
om een film over een jonge gast te draaien, was niet 
meer mogelijk. Mensen werden maandenlang door 
cameraploegen van over de hele wereld geteisterd. Ze 
voelden zich acteurs. Een man zei: ‘Ik weet niet meer 
hoe ik op straat moet lopen. Kijk ik omhoog, voor 
mij uit, naar de grond?’ Alles wat hier ondernomen 
wordt, elke stap die je zet, elk woord dat wordt ge-
zegd, is permanent anders leesbaar als je op een an-
dere manier door deze stad loopt. Daar gaat Hellhole 
ook over.” 

Devos legt overigens nooit zijn verhaal op aan zijn 
personages. Gebeurtenissen dienen hooguit als aan-
leiding om iemand op film te bestuderen. Wat dat 
oplevert, zijn eigenlijk hele alledaagse observaties die 
toch een gevoelige snaar raken. Neem Ghost Tropic: 
een vrouw valt in slaap en moet daarna naar huis lo-
pen. Tegelijkertijd is zo’n film zoveel meer dan dat. 
“Zo werk ik eigenlijk al sinds ik korte films maak”, 
vertelt Devos over zijn narratieve strategie. “Voor mij 
is dat een soort spel: ik laat aan het begin van de film 
iets gebeuren en daarna kan ik doen wat ik wil. Ik wil 
eigenlijk gewoon de hele tijd naar die mensen kijken.” 

Op deze manier heeft Devos al naar een hele waai-
er mensen gekeken, mensen die vaak op problemati-
sche manier in de media worden gerepresenteerd: 
vluchtelingen, moslims, vrouwen. Het roept de vraag 
op: is Devos bewust van hoe hij via film naar mensen 
kijkt en wat dat met die mensen doet? “Kwesties 
rondom representatie vormen een debat waar ik wel 
heel gevoelig voor ben. Ik kan er twee dingen over 
zeggen. Film is het medium van het exterieur. Met 

andere woorden: je filmt de buitenkant van dingen. 
Dat is anders dan wanneer je een roman schrijft en in 
iemands hoofd kruipt. Omdat film een visueel medi-
um is dat over de buitenkant gaat, moet je de buiten-
kant tonen zoals je die waarneemt. Ik zie ook het 
nep-Brussel van op televisie met allemaal witte Vla-
mingen in de hoofdrol; dan denk ik: dit is niet de stad 
waar ik woon. Dat is dus representatie. En dan is er 
nog de kwestie identiteit. Als identiteit het hoofdon-
derwerp van je film wordt, krijg je met grenzen te 
maken. Een voorbeeld. Ik kan Khadija in Ghost Tropic 
laten zien terwijl ze haar nachtelijke tocht door Brus-
sel maakt. Maar niet als het gaat over haar identiteit 
als moslima. Voor mij is dat een heldere grens: ik ben 
niet de juiste man om een film te maken over hoe het 
is om als moslima in Brussel te leven. Maar om die 
vrouw te laten zien op weg van werk naar huis, dat 
kan ik wel.”

  
RUÏNES
Onze wandeling brengt ons langs andere locaties 
waar Devos heeft gefilmd, langs stedelijk verval en 
opkomende ‘hippe’ buurten. Via zoveel mogelijk 
omwegen lopen we terug naar het Centraal Station. 
Devos moet zich thuis voorbereiden. Over enkele 
dagen zou hij naar New York vliegen waar Ghost 
Tropic voor een filmfestival is geselecteerd. Er staan 
inmiddels meer dan 20.000 stappen op de stappen-
teller van mijn telefoon. Onderweg bewonderen we 
graffitiwerk aan de zijkant van het spoor en proberen 
een glimp op te vangen van hoe een binnenkomende 
trein het stadslandschap doorklieft. Als nieuwsgie-
rige jongetjes springen we van de hoogste rand van 
een stadsbankje om vluchtig over de bemuring van de 
spoorlijn te kunnen kijken. “Grappig”, merkt Devos 
op terwijl we verder wandelen. “Voor mijn gevoel 
hebben we het bijna niet over mijn film gehad.”

Het is een interessante observatie, want voor mijn 
gevoel hebben we het de hele tijd over zijn films. Ook 
als we het over andere zaken hebben, zoals het leven 
in deze stad, andere stadsportretten zoals Joker — 
“op meerdere niveaus een mislukking” — en filmma-
kers waar Devos tegenop kijkt — Kelly Reichardt en 
Valeska Grisebach. De sociale textuur van Brussel en 
de manier waarop die individuele levens stuurt, is 
onlosmakelijk verbonden met het zeer specifieke 
filmwerk van Devos. Eerder vroeg ik hem of hij Brus-
sel een filmische stad vindt: “Ja, super. Het is een 
stad die constant muteert. Terwijl je op een spik-
splinternieuwe toren staat, zie je ook nog de ruïnes. 
In de reflecties van nieuwe gebouwen zie je ook het 
verval. Dat maakt het zo filmisch: je kan hier niets 
verstoppen.” Die observatie sluit naadloos aan bij De-
vos’ intrinsieke motivatie om filmmaker te willen 
worden: “Ik wil aandachtig naar alle andere mensen 
kunnen kijken.” In Brussel levert dat prachtig gecom-
pliceerde portretten op. 

GHOST TROPIC  BELGIË/NEDERLAND, 2019 |  REGIE 

BAS DEVOS |  MET SAADIA BENTAÏEB, MAAIKE 

NEUVILLE, STEFAN GOTA, NORA DARI|  85 MINUTEN | 

DISTRIBUTIE WINDMILL |  TE ZIEN VANAF 11 JUNI, OOK 

VIA picl.nl   

‘Toen ik hier kwam 
wonen, viel me op 
dat ik  drie keer 
achter elkaar de-
zelfde kroeg kon 
bezoeken en de 
barman zou me 
nog steeds niet 
herkennen. Of ik 
kon de weg naar 
huis niet vragen 
omdat er zoveel 
talen naast elkaar 
gesproken wor-
den. Het ontbreekt 
hier aan kruis- 
bestuivingen.’

    
K A N   K A N   V ER STOPPENV ER STOPPEN
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‘LiLLian’ is een uiterst minimaListische 
maar maximaaL indringende roadmovie 
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NINA HOSS
SIMON ABKARIAN

JENS ALBINUS

WEDEROM EEN PERFECTE  
NINA HOSS PRESTATIE! 

- VARIETY

KWALITEITSDRAMA EN  
STERK VROUWENPORTRET 

- SCREEN INTERNATIONAL

EEN FILM VAN INA WEISSE

DAS VORSPIEL
WINNER 

BEST 
ACTRESS 
STOCKHOLM FILM 

FESTIVAL

(THE AUDITION)

www.artifilm.nl

VANAF 11 JUNI IN DE BIOSCOOP

P R O X I M A

“ M OV I N G  M O T H E R - DAU G H T E R  S T O RY ”
T H E  H O L LY WO O D  R E P O RT E R

WINNER
platform prize

honourable mention

WINNER
special 

jury prize

SAN SEBASTIAN

E V A  G R E E N     M A T T  D I L L O N
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LA  VÉR ITÉ
WA A RHEID 

A L S  
VA L SEVA L SE  

BEL OF T E

“Ik kan toch niet de naakte waarheid vertellen? Dat is 
te saai”, verontschuldigt de legendarische actrice  
Fabienne (Catherine Deneuve) zich tegen haar vol
wassen dochter Lumir (Juliette Binoche). Fabienne 
heeft er lustig op los gefantaseerd voor haar memoi
res, die ze nochtans de titel La vérité gaf. Diezelfde 
titel draagt deze Franse film van Hirokazu Koreeda, 
zijn eerste buiten zijn thuisland Japan. De Franse in
dustrie stond al met open armen te wachten nadat 
hij in Cannes de Gouden Palm won met Shoplifters 
(2018). Koreeda gebruikte voor La verité een theater
stuk dat hij nog op de plank had liggen, en verwerkte 
naar eigen zeggen ook zijn gevoelens over de in 2018 
overleden Japanse actrice Kirin Kiki, die schitterde in 
zes van Koreeda’s eerdere films.

Waar de titel La vérité van Fabienne’s memoires 
een (valse) belofte aan het publiek is, beschrijft de titel 
van de film juist heel precies waar het Koreeda om te 
doen is. Zijn intieme familieverhaal onderzoekt wat 
de waarde van die waarheid is, en of die überhaupt 
kenbaar is.

Bij aanvang heeft scenarist Lumir zich vastgebeten 
in een grote zoektocht naar de waarheid. Ze is met 
haar Amerikaanse echtgenoot Hank (Ethan Hawke), 
een netnietsuccesvolle acteur, en hun jonge doch
ter vanuit New York naar Parijs afgereisd voor de  
presentatie van haar moeders boek. Maar in plaats 

van zich te voegen in de feestvreugde, duikt Lumir 
met een rode pen op het manuscript – en daar heeft 
ze nogal wat werk aan. Waar Fabienne in het echte  
leven haar carrière voorrang gaf, schildert ze zichzelf 
in het boek af als de ideale moeder.

Nog bekaaider komt persoonlijk assistent Luc 
(Alain Libolt) ervan af: hoewel hij al decennia  
Fabienne’s trouwste steun en toeverlaat is, wordt hij 
in het boek niet één keer genoemd. Als hij ziedend 
opstapt, wordt Lumir plotseling belast met het dage 
lijks reilen en zeilen van haar moeder – van kopjes 
thee die exact de juiste temperatuur moeten hebben 
tot zorgen dat ze op tijd bij opnames arriveert. In een 
nieuwe sciencefictionfilm speelt Fabienne, oh heerlij
ke ironie, de bejaarde dochter van een moeder die door 
haar ruimtereizen steeds decennialang van huis is.

La vérité is een film die Franser dan Frans is in zijn 
eindeloze praatgraagte en door hoe Deneuve en  
Binoche de show stelen. Koreeda voegt voor de goe
de verstaander wat vrolijke metaknipogen naar hun 
rijke oeuvres toe. Maar uiteindelijk is La vérité vooral 
een echte Koreeda: een prachtig intiem familie 
drama met een hoofdrol voor herinneringen.

LA VÉRITÉ   FRANKRIJK, 2019 |  REGIE HIROKAZU 

KORE-EDA |  MET CATHERINE DENEUVE, JULIETTE 

BINOCHE |  106 MINUTEN |  DISTRIBUTIE SEPTEMBER 

FILM |  TE ZIEN VANAF 4 JUNI, OOK VIA PICL.NL   

Met La vérité maakt Hirokazu 
Koreeda voor het eerst een film 
buiten zijn thuisland. Het intieme 
familiedrama rond steractrices 
Catherine Deneuve en Juliette 
Binoche is Franser dan Frans, en 
toch een echte Koreeda.

DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA



Met slechts twee films op haar naam lijkt de Duitse 
regisseur Ina Weisse een voorliefde te hebben voor 
het onttakelen van de mythe van het scheppende ge
nie. Net als in haar debuutfilm Der Architekt (2008) 
gaat het ook in het wederom met scenarist Daphne 
Charizani geschreven Das Vorspiel over obsessies en 
perfectionisme en het loslaten daarvan. Ditmaal is 
hun hoofdpersoon de ongeveer veertigjarige Anna, 
een concertvioliste wier leven na haar huwelijk en 
de geboorte van haar zoon in rustiger vaarwater is 
gekomen. Ze geeft les aan de vooropleiding van het 
conservatorium en is onrustig op zoek naar een nieuw 
genie, zonder zich te beseffen dat ze hiermee patro
nen herhaalt die de relatie met haar vader en haar 
zoon in de weg staan. 

Anna, gespeeld door Nina Hoss, is een gecompli
ceerde vrouw. Ze is wispelturig, eigengereid, faalang
stig en net zo hard voor anderen als voor zichzelf. Een 
mix tussen de tirannieke drumdocent uit Whiplash 

(Damien Chazelle, 2014) en Michael Hanekes La pia-
niste (2001). Maar voor wie dat nu topzwaar klinkt, er 
zitten onverwachte relativerende momenten in. Anna 
is namelijk ook op een luchthartige manier bruusk en 
onvoorspelbaar.

Ik spreek Weisse aan de telefoon in Berlijn. Na het 
uitwisselen van de gebruikelijke beleefdheden over 
het vergelijken van de verschillende manieren waarop 
men in verschillende landen met de coronamaatrege
len omgaat, merkt ze op dat ze in isolatie tenminste 
nog kan schrijven. Terwijl een vriendin van haar die 
muzikant is, nog wel kan studeren, maar niet meer 
met anderen kan spelen. “Dan is niet alleen je lichaam 
in lockdown, maar ook je ziel.”

U hebt zelf ook lang viool gespeeld. Wat heeft u van die er-
varing meegenomen in deze film?  “Alles en niets. Het is 
geen autobiografisch verhaal. Maar ook mijn mede
schrijfster Daphne kent de muziekwereld goed, zij  

‘FA A L A NG S TFA A L A NG S T
I S  IN  DE  MU Z IEK W EREL D  EEN  G R O O T  TA B OE ’

IN A  W EI S S E  O V E R  DAS  VO R S PIEL
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“Elke kunstenaar heeft met zijn 
eigen demonen te maken”, aldus  
filmmaker Ina Weisse over Das 
Vorspiel, waarin Nina Hoss een 
violist speelt die even grillig en 
wispelturig als perfectionistische 
en faalangstig is. Een intrigerend 
portret.  DOOR DANA LINSSEN



speelt cello. En al pratende hebben we Anna ontwik
keld, een figuur waar we allebei meer en meer geïntri
geerd door raakten. Naarmate we meer van haar wis
ten, stelden we ons meer vragen. Wie is zij? Op welk 
punt van haar leven is ze beland? Hoe gaat ze met haar 
man om? Met haar minnaar? Natuurlijk heeft een mu
sicus enorme discipline nodig. Eindeloos studeren. 
Maar ik geloof toch dat dat ook bereikt kan worden 
zonder die dril, zonder de dwang die we zo vaak in 
boeken en films zien. Alsof het alleen maar via pijn te 
bereiken is. Daarom zegt Anna ook aanvankelijk tegen 
haar leerling: ‘Het gaat niet om de hoeveelheid uren 
die je per dag studeert, maar om de intensiteit.’ Maar 
later valt ze dan toch weer terug in het idee dat meer 
beter is. Zo gecompliceerd zit het ook in elkaar. Het is 
ook een gekke vorm van zelftucht en competitie. Om 
de eerzucht van de docent die wil dat haar student de 
beste is. Een beetje zoals sportouders denken dat het 
hun prestatie is als hun kinderen het goed doen.”

Zijn dat ook patronen die u nu herkent als filmmaker? Gel-
den ze algemeen voor scheppende beroepen? In Der Archi-
tekt voert u een mannelijke hoofdpersoon op die een verge-
lijkbare innerlijke strijd doormaakt.  “Met filmmaken of 
acteren kun je je soms nog wel eens improviserend uit 
een situatie redden. Je hebt meer flexibiliteit. Als mu
sicus kun je je geen enkele fout permitteren, omdat je 
elke noot zo moet spelen als hij geschreven is. En dan 
ook nog eens zo dat ze meer worden dan de muziek die 
op blad staat. Ik vind dat meer te vergelijken met ar
chitecten die ook geen enkele fout mogen maken, an
ders stort een constructie in elkaar. Maar dat is aan de 
voorkant van het scheppingsproces. Wat ze allemaal 
gemeen hebben is de combinatie van techniek en ta
lent. De enorme druk die er op je komt te staan, de 
faalangst, het is bijna nog een taboeonderwerp, terwijl 
heel veel musici enorme podiumangsten hebben. 
Maar uiteindelijk heeft elke kunstenaar met zijn eigen 
demonen te maken.

“In de film Bloody Daughter die Stéphanie Arge
rich maakte over haar moeder Martha, de Argentijnse 
concertpianiste, is de zien hoe ze voor elk optreden in 
de coulissen als een gekooid dier heen er weer loopt, 
en uitroept dat ze niet wil, niet kan, en dan uiteinde
lijk het podium opgaat en in een geheel ander mens 
transformeert. Zo sterk had ik dat nog nooit verbeeld 
gezien.”

Is dit nu ook een rol waarin een actrice als Nina Hoss nog 
heel veel in te brengen heeft?  “Nee. Ze heeft het scena
rio pas gelezen toen het af was. En ik heb ook pas na 
het schrijven besloten welke acteurs ik wilde casten. 
Anders zou me dat te zeer beperken. Hoss is een moe
dige speler. Ze bereidt zich extreem goed voor, maar is 
totaal onverschrokken als ze op de set staat. Anders dan 
men misschien denkt als men haar ziet spelen, is ze be 
reid om alle zekerheiden los te laten. Ze is enorm vrij.”

In hoeverre heeft u in haar personage bewust elementen 
verwerkt die traditioneel meer als vrouwelijk dan als man-
nelijk worden gezien, zoals iets wat het imposter syn- 
drome wordt genoemd, de angst nooit goed genoeg te zijn; 
en de pre-menopauze waarin vrouwen maatschappelijk 
worden afgedankt, en bevrijdt ze zich daar uiteindelijk van?  
“Ja dat klopt eigenlijk wel. Al is Anna voor de meno 
pauze eigenlijk nog iets te jong. Heel veel wordt be
paald door haar vrouwzijn. En er is wel zoiets als een 
midlifecrisis, dat zie je aan de verhouding met de echt
genoot en de minnaar. Maar ze is wel iemand die voor 
mij nog alle mogelijkheden heeft, en het is meer de 
vraag in hoeverre ze die wil grijpen. In hoeverre ze din
gen wil veranderen. Eerlijk gezegd geloof ik dat ze een 
paar jaar geleden ook al zo was. Dit is niet een soort 
Torschlusspanik, niet het gevoel dat het nu of nooit is. 

“Bovendien vind ik het moeilijk om te zeggen of 
personages ooit echt een ontwikkeling kunnen door
maken. Ik vind de nadruk die er op ontwikkeling in 
film ligt vaak heel kunstmatig. Alsof personages niet 
zonder ontwikkeling kunnen. Het gaat om de ontwik
keling die de toeschouwer doormaakt, maar daarvoor 
kan een personage ook statisch zijn, alleen maar uit 
situaties en handelingen bestaan. Het idee van de ont
wikkeling is eigenlijk een heel ouderwetse opvatting 
van dramaturgie. De dingen die veranderen liggen in 
de toekomst. Zal ze ooit de viool nog oppakken? Dat is 
wel een vraag die je je moet stellen.”     
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D A S  V O R S P I E L

Boven een afgrond vol clichés
Anna en Philippe zijn de restanten van een 
ooit fraai en ambitieus stel, vol passie voor 
elkaar en voor klassieke muziek. Is er vol-
doende over om te blijven geloven? Wie van 
de twee houdt zichzelf voor de gek?

De aula van een prestigieuze muziekopleiding 
met donkerhouten visgraatvloeren en do
centen die met geplooide gezichten luisteren 
naar de audities van nieuw talent. Anna pleit 
voor de toelating van een jongen die het vol
gens haar collega net niet heeft. Kantje boord 
te fanatiek doet ze dat. Maar het lukt. Alex
ander wordt aangenomen op een vooroplei
ding, waar Anna zijn persoonlijke trainer 
wordt. Een strenge coach die al haar frustra
ties op de timide jongen botviert.

Wat is er met haar aan de hand dat haar, 
net onder de oppervlakte, zo explosief 
maakt? Haar relatie met de warme, sympa
thieke Philippe lijkt in orde. Als Anna van de 
stress niet weet waar ze wil zitten in een res
taurantje, wisselt hij met alle liefde meer
maals van plek. Hij ruilt zijn hoofdgerecht 
met het hare. Alles om de piekerende Anna 
tevreden te houden. Maar het is niet genoeg. 
Toonaangevend voor hun hele relatie: wat 
Philippe ook doet, het is en blijft om ondui
delijke reden niet genoeg.

Anna shopt buitenshuis bij een cellist die 
zijn oude charmes niet verloren is. Ze laat 
zich graag door hem bespelen. Het is alsof je 

zit te kijken naar het gedroomde leven van de 
regisseur zelf. Kleurloze vrouwen in zijden 
bloesjes, mannen in warme kabeltruien, als 
een reclame voor de najaarscollectie van de 
Bijenkorf in 1994. Maar gelukkig gaat Anna 
ten minste met de bus, zoals gewone men
sen, in een tijdloos, klassiek Berlijn, met tin
ten grijs in een stad zo gefilmd dat het lijkt 
alsof de makers liever in Parijs waren gebo
ren. Het is te lang onduidelijk wat Anna’s 
probleem is, en daardoor wint zij niet aan 
sympathie.

En dat alles met heel veel Franse dialoog in 
een Duitse film, want zowel Anna als Phi
lippe komen uit Frankrijk. Hoe mooi het spel 
van Nina Hoss ook is, haar personage balan
ceert op een dunne lijn, boven een afgrond 
vol clichés. Na een uur tuimelt Anna naar 
beneden als ze uitschiet tegen haar leerling 
Alexander. Terwijl ze de arme jongen obses
sief poogt te slijpen tot een betere musicus, 
verliest Anna uiteraard haar eigen zoon uit 
het oog. Het maakt de film gelijk aan de mu
zikale carrière van de hoofdpersoon: een 
ambachtelijke doch droevige poging tot een 
artistiek succes.

BERI SHALMASHI

DAS VORSPIEL DUITSLAND, 2019 |  REGIE INA 

WEISSE |  MET NINA HOSS, SIMON ABKARIAN, JENS 

ALBINUS |  90 MINUTEN |  DISTRIBUTIE ARTI |  TE ZIEN 

VANAF 4 JUNI   

‘Ik vind het moei-
lijk om te zeggen 
of personages 
ooit echt een ont-
wikkeling kunnen 
doormaken. Ik 
vind de nadruk 
daarop vaak heel 
kunstmatig. Alsof 
personages niet 
zonder kunnen. 
Het gaat om de 
ontwikkeling die 
de toeschouwer 
doormaakt.’

INA WEISSE



Daar staat ze, haar kleine teentjes in gouden glitter
slippers schuifelen over de natte zoldervloer, een 
tuinslang in haar knuistjes, haar roze jurkje contras
teert met de felgroene kleur van de wietbladeren. Eén 
voor één bewatert ze de plantjes met een ongekend 
geduld voor een zevenjarige. Met een brede glimlach 
vervult ze trots en geroutineerd haar huishoudelijke 
taken. Straks, wanneer ze klaar is, zal ze met haar 
zusje dansen in de woonkamer, want mama zegt dat 
zij daarin de beste zijn.

Al jaren film ik mijn geliefde familie die op de rand 
van de afgrond balanceert. Een verhaal met alle in
grediënten voor een krachtige documentaire: drugs, 
geweld, schulden, onontkoombare duisternis. Dat 
vastleggen geeft me troost, grip, een reddingsboei, 
zodat ik zelf niet mee ten onder ga in het moeras van 
uitzichtloosheid. Als ik het film is het misschien niet 
allemaal voor niets geweest, die pijn. In 2014 bracht ik 
daarom mijn debuut Deal With It uit, een film over 
destructieve familiepatronen en onvoorwaardelijke 
liefde, waarin ik mijn criminele, drugsverslaafde va
der portretteer en mijn broer die in zijn voetsporen 
dreigt te treden. Maar het verhaal hield daarna niet op 
en dus ging ik door, als overleving maar ook ter over
levering: zie ons, zodat wij bestaan. 

Voor mijzelf is dit een bewuste keuze. Maar hoe be
wust kan mijn familie overzien wat deze exposure 
voor hen betekent? Zeker nu alles jarenlang online is 
terug te vinden. Weegt het belang van de vertelling op 
tegen de privacy van de hoofdpersonen? Mijn familie 
wil niets liever dan dit verhaal delen want het onrecht 
brandt in ons hart. 

Maar wat is mijn verantwoordelijkheid als filmma

ker? Ten koste van wat en wie maak je een film? Is de 
ultieme daad van liefde misschien om een verhaal 
soms niet te vertellen? Voor mij is dit een catch 22, 
want door het niet te tonen, blijft het verhaal on
zichtbaar. Dan kan ik jullie niet vertellen over het sys
teem dat mijn familie al generaties lang ontmense
lijkt, reduceert tot dossiers, van geboorte tot aan de 
dood. Hoe mijn vader in coma op de intensive care 
lag, vastgeketend aan het bed met twee gevangenis
bewakers aan zijn zijde, terwijl ik machteloos op de 
gang stond. Hoe mijn kleine neefje op een geheime lo
catie is ondergebracht om het contact met de familie 
te beperken, wat blijkbaar de enige oplossing is om 
aan zijn gedragsstoornis te werken.

Dan kan ik jullie niet vertellen hoe het voelt om in 
die dystopische wereld te leven waarin de maakbaar
heid van het leven een illusie is en wij gevangen zitten 
in een web van bureaucratische instanties, die zich 
met weerhaakjes in onze huid hebben geboord. Een 
plek waar ik geen winnaar van een Gouden Kalf ben, 
maar de dochter, zus, en tante van registratienummer 
3456910, registratienummer 10457092 en registratie
nummer 124702

Mijn achtergrond heeft me gezegend met een andere 
blik. Nadat ik als feedback tijdens de montage van 
Deal With It van omroepen steeds te horen kreeg dat 
mijn broer niet toegankelijk en likeable genoeg zou zijn 
en dat ik scènes moest aanpassen om te voorkomen 
dat de kijker af zou haken, besloot ik een jeugdfilm te 
maken. Misschien zou de kijker meer sympathie kun
nen opbrengen voor een klein (wit) jochie met dezelf
de problematiek. Fastforward en in 2017 neem ik on
der luid applaus tijdens documentairefestival IDFA de 

prijs voor Beste Jeugddocumentaire in ontvangst voor 
Lenno en de Maanvis. Lovende woorden: een ‘prachti
ge rauwe film’, ‘wat knap dat je als maker zo dichtbij 
kon komen’, ‘intiem en kwetsbaar’. Meer applaus. On
dertussen wordt in een parallel universum mijn tienja
rige hoofdpersoon uit Lenno en de Maanvis door 
Jeugdzorg in een tehuis geplaatst, ver weg van zijn va
der, van wie hij zielsveel houdt. Het breekt mijn hart, 
de prijzen vervagen. Wat is de waarde van dit succes, 
vraag ik mezelf. Jeugdzorg en Justitie nemen de film 
als bewijsmateriaal op in hun dossiers. Zoals ze ook 
met Deal With It deden. Mijn kunst wordt hun wapen. 

Ik wil het ongecensureerde leven aan de kijker to
nen, maar is er zoiets als artistieke vrijheid wanneer 
mijn hoofdpersonen niet veilig zijn voor het systeem? 
Zij stellen zich open naar mij, het publiek leert mis
schien iets over de wereld, maar ondertussen zijn er 
geen regels om de mensen die hun verhaal doen te be
schermen. Alles wat je zegt, kan en zal tegen je ge
bruikt worden.

Een paar maanden later staat de recherche op mijn 
voicemail. Ik moet mij melden om (gedwongen) te ge
tuigen tegen mijn broer, hij wordt verdacht van 
moord. De ondervraging is pijnlijk filmisch, alle 
clichés worden tijdens mijn verhoor uit de kast ge
trokken. Het is stigmatiserend, traumatiserend, een 
slechte Bfilm. Zelf houdt mijn broer vol onschuldig 
te zijn, maar niemand luistert. Hij lijkt veroordeeld 
voor het vonnis is geveld. Dertien jaar celstraf als re
sultaat, ondanks een gebrek aan concreet bewijs. Mijn 
verwarring over dit alles verwerk ik in het script van 
Downfall of a Superwoman. IDFA beloont het in 2018 
met de Karin de Bok Award.
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  ‘IK  WIL  GEEN  MEN SEN  OF F EREN’  ‘IK  WIL  GEEN  MEN SEN  OF F EREN’

WAT  I S  MI JN 
V E R A N T W O O R D E L I JK HEID  

A L S  D O C UME N TA IR E M A K E R ?
In 2019 won ze een Gouden Kalf voor Beste Korte Documentaire. 
Eerder al ontving ze verschillende internationale prijzen voor Deal 
With It, haar eerste lange documentaire. Maar ten koste van wat, 
vraagt Shamira Raphaëla. Hoe ver kan ze als documentairemaker 
gaan om de ellende waarmee haar familie wordt geconfronteerd aan 
de wereld te laten zien?                  DOOR SHAMIRA RAPHAËLA  
                           



Maar tijdens een pitch aan de omroepen krijg ik te 
horen: ‘als het maar niet zo’n j’accuse film wordt, 
want niemand zit op jouw woede te wachten’. Een 
eindredacteur die mij ‘hypocriet’ noemt omdat ik 
toentertijd in Deal With It de crackpijp niet uit mijn 
vaders mond sloeg en daarmee ‘onderdeel ben van de 
instandhouding van het probleem’. Harde woorden, 

grove aannames. Het lijkt soms alsof we een andere 
taal spreken, waar ondertiteling bij nodig is.

De woorden gonzen na in mijn hoofd. Verhalen van 
marginalen mogen wel verteld worden, maar dan wel 
graag op een manier die past in het perspectief en re-
ferentiekader van Hilversum. Het voelt als een onvei-
lige omgeving om werk in uit te brengen. Mijn familie 
als offer om het collectief te onderwijzen. 

Ik laat het over me heen komen, ik heb de bewuste 
keuze gemaakt dit persoonlijke verhaal naar buiten te 
brengen, wetende dat het me de rest van mijn leven 
zal achtervolgen. Ik schaam me niet, met mij komt het 
wel goed. 

Maar hoe zit dat met mijn hoofdpersonen? Want 
het lijkt alsof je vogelvrij wordt verklaard zodra je  
jezelf laat zien. Zo werd de vrouw van de extreem-
rechtse, nationalistische hoofdpersoon van mijn 
meest recente documentaire Ons Moederland – 
die ons een blik gunde tijdens de geboorte van haar 
kind, daar waar een vrouw het kwetsbaarst is – online 
uitgescholden voor dikke domme koe. Dat was de 
mildste reactie. Het doet mij pijn als maker. Dit is  
niet wat ik wil bewerkstelligen met mijn films, ik  
wil geen mensen offeren in het streven naar meer  
begrip.

Toch ga ik door – wat kan ik anders – en zo bevond 
ik mij een tijd geleden in het verlaten huis van mijn 
broer. De ooit zo gezellige huiskamer, daar waar we 
samen dansten, ligt erbij als een slagveld, de kinderen 
zijn uit huis geplaatst na een politie-inval. Een in de 
haast vergeten dagboek van een van de meisjes slin-
gert op de grond. Ik vraag de cameraman om er een 

shot van te maken, 50mm lens en dan zo’n mooie 
panbeweging langs die ene vertrapte knuffel en die 
stukgeslagen ruit van de deur. Maar als ik thuis de 
beelden terugkijk, ben ik geen regisseur meer. Hui-
lend scroll ik door de files. Het shot van het dagboek 
is perfect, het dagboek dat ik mijn nichtje notabene 
zelf cadeau heb gegeven voor haar negende verjaar-
dag. De blonde, blauwogige Elsa uit Frozen kijkt me 
smalend aan vanaf de kaft. De scherpte van het shot 
wordt verlegd en de woorden die mijn nichtje erin 
schreef worden langzaam duidelijk: ‘elke dag als ik 
wakker word wil ik niet leven maar dood’. Ik ga kapot, 
van woede en verdriet tegelijk. Ik wil dit vertellen, ik 
moet dit vertellen; deze wereld binnen een wereld die 
jullie niet kennen, ik ben als een tolk, ik wil hen uit de 
onzichtbaarheid halen, maar ten koste van wat? 

Alles en iedereen wil dingen maken over criminaliteit, 
het lijkt soms wel een obsessie van de maatschappij, 
een ongezonde fascinatie. Het maakt me misselijk.  
Cultural appropriation. Of is dit criminal appropria-
tion? Het gevolg is: films met eendimensionale per-
sonages en stereotypen. Verheerlijking van misdaad 
zonder de mechanismes van pijn en wanhoop die er-
achter schuilgaan te begrijpen. Wie heeft het recht 
om welk verhaal te vertellen?

Filmsets vol geprivilegieerde mensen waarvan ik je 
kan verzekeren dat ze na elke draaidag terugkeren 
naar hun eigen veilige wereld. We zien het overal in de 
media, van fictiefilms tot reality tv – makkelijk sco-
ren. Genieten van andermans ellende geeft de kijker 
een goed gevoel over zichzelf. Poverty porn heet dat, 
armoedeporno. In naam van kunst & entertainment 
ontmenselijken we de mensen die onder aan de ladder 
staan. Hoe verder van huis, hoe genadelozer de film-
maker lijkt te zijn. De aftiteling rolt over het scherm, 
maar het leven van de hoofdpersonen is nog steeds 
even uitzichtloos. 

Dat een hoofdpersoon bereidwillig is, betekent niet 
dat een film zomaar gemaakt kan worden. Wij makers 
overzien vaak wat mensen zelf niet kunnen overzien. 
Maar de discussie hierover wordt bitter weinig ge-
voerd. Wij verdienen hier geld aan: de omroep, de 
producent, de crew, maar wat is de invloed op het 
verdere leven van de hoofdpersoon? Wij dragen hier 
een verantwoordelijkheid en die zou bij het maken 
voorop moet staan. Ik zou willen voorstellen; doe als-
of elke hoofdpersoon je bloedeigen familie is. Ik denk 
nog steeds dat documentaires perspectieven kunnen 
helpen veranderen, maar ik ben tegelijk kritisch over 
hoe realistisch dat geloof is. 

Ik heb dan ook besloten mijn film Downfall of a Su-
perwoman niet met de wereld te delen, ondanks dat 
het verhaal uit mijn poriën gutst, ondanks dat ik niets 
anders wil maken dan dit, om recht te doen aan ons 
bestaan. Ik neem mijn hoofdpersonen in bescherming 
maar doe ze daarmee tegelijkertijd tekort want hun 
verhaal blijft hierdoor ongezien en ongehoord.     

  ‘IK  WIL  GEEN  MEN SEN  OF F EREN’  ‘IK  WIL  GEEN  MEN SEN  OF F EREN’
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STILLS: DOWNFALL OF A SUPERWOMAN

‘ Ze stellen zich 
open naar mij, 
het publiek leert 
misschien iets 
over de wereld, 
maar ondertus-
sen zijn er geen 
regels om de 
mensen die hun 
verhaal doen te 
beschermen.  
Alles wat je zegt, 
kan en zal tegen 
je gebruikt  
worden.’



Bij belangrijke regisseurs is het mogelijk hun invloed te 
kennen zonder hun werk te hebben gezien. Met niet 
meer dan één korte film en een halve documentaire op 
zak had ik uit de tweede hand al heel wat Chantal 
Akerman voorbij zien komen, al was ik me daar meest
al niet van bewust. Regisseurs als Michael Haneke, 
Kelly Reichardt, Sally Potter en Todd Haynes hebben 
op verschillende momenten het werk van Akerman als 
voorbeeld aangehaald, en sinds kort weet ik ook pre
cies waar zij haar stempel op hun werk drukte.

Het meest vertoonde fragment uit haar oeuvre is 
een frontaal shot van een huisvrouw die in haar keuri
ge modelkeuken met een wat afwezige blik twee aard
appelen schilt; een banale handeling die van begin tot 
eind gefilmd wordt, en omdat zoiets in film maar zel
den gebeurt lijkt het veel langer dan normaal te duren. 
We kijken naar de titelheldin uit Jeanne Dielman, 23 
Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, de film waarmee 
Akerman in 1975 op slechts 25jarige leeftijd in één 
klap beroemd werd.

De film staat nog steeds overeind als een mijlpaal 
in de filmgeschiedenis. De lange shots, de strak ge
componeerde kaders waarin het decor soms belang
rijker lijkt dan de personages, de doelgerichte ver
waarlozing van klassieke vertelmiddelen als plot en 
dialoog demonstreren een zeldzame zelfverzekerd
heid. De visuele stijl van de film is in 2020 niet meer 
zo revolutionair als hij toen was, maar de totale be
heersing waarmee Akerman ruim drie uur lang in de
tail de huiselijke routine vastlegt van een vrouw die 
haar hele bestaan wijdt aan het vervullen van ander
mans behoeften, is nog altijd net zo adembenemend.

VERLOPEN HOTEL
De reikwijdte van Akermans filmische oeuvre is groot. 
Door Jeanne Dielman en andere vroege films als Je, tu, 
il, elle (1974; een minimalistisch drama in zwartwit, 
waarin ze zelf de hoofdrol speelt) en Hotel Monterey 
(1973; een zwijgend, nachtelijk documentaireportret 
van een verlopen New Yorks hotel en zijn bewoners) 
kwam ze bekend te staan als een experimenteel film
maker, maar ze maakte ook meerdere, niet altijd goed 
ontvangen uitstapjes naar genrefilms, waaronder de 
komedies Demain on déménage (2004) en Un divan à 
New York (1996) en de musical Golden Eighties (1986). 
Met het autobiografische Les rendez-vous d’Anna 
(1987) en de Proustverfilming La captive (2000) be

reikte ze het arthousepubliek en ze oogstte lof voor 
haar documentaires geschoten in onder meer 
OostEuropa (D’Est, 1993), het Amerikaanse Zui 
den (Sud, 1999), aan de grens tussen Mexico en de  
Verenigde Staten (De l’autre côté, 2002) en in Israël 
(Là-bas, 2006). Halverwege de jaren negentig breidde 
ze haar filmkunst uit naar de tentoonstellingsruimte, 
die sindsdien een vast platform werd voor het ruim
telijk presenteren van haar beelden. 

Alweer bijna vijf jaar geleden maakte Chantal Aker
man op 65jarige leeftijd een einde aan haar leven. Het 
maakt dat de tentoonstelling van haar installaties, 
waar Eye al sinds de opening van het nieuwe museum
gebouw in 2012 plannen voor had, nu het karakter van 
een retrospectief heeft gekregen. Akermans vaste edi
tor Claire Atherton, met wie ze ook samenwerkte bij 
het maken van al haar installaties, is twee weken voor 
de (postvirale) heropening van Eye in Amsterdam aan
gekomen om de opbouw te begeleiden, en neemt me 
mee door de tentoonstelling in opbouw.

RUIMTE
Door filmwetenschappers en critici zijn op Aker
mans werk talloze interpretaties en analyses losgela
ten, maar alles wat je nodig hebt om te begrijpen waar 
het over gaat is een scherm in een donkere zaal, en 
een ontspannen humeur. Haar cinema begint bij het 
ondergaan van tijd en ruimte. Via licht, geluid, bewe
ging, montage – de basiselementen van film. Zo sim
pel, zo direct, zo krachtig. 

De tentoonstelling bewijst dat dit voor haar instal
laties net zo sterk geldt als voor haar films. En Claire 
Atherton bevestigt dit, wanneer ze vertelt hoe Aker
man probeerde met haar vaak lang aangehouden 
shots “een leegte” te creëren. “Je hoeft het beeld al
leen maar binnen te laten komen. Misschien begrijp je 
niet echt waar het over gaat, maar je voelt dingen, er
vaart de beweging, het geluid. Plotseling ga je zelf 
verbanden leggen, voel je beelden van daarvoor te
rugkeren en resoneren met wat je op dat moment ziet. 
Wat een genot.”

Volgens Atherton schuilt het politieke van Aker
mans werk in die openheid, in het niet sturen van de 
emoties en gedachten van de kijker. “Het is een ma
nier om mensen te vertellen dat ze wakker moeten 
zijn, zelf in beweging moeten zijn, niet moeten zoeken 
naar een antwoord in kunst. Ze wilde dat we de we
reld bedenken en geen passieve ontvanger zijn van 
wat er gebeurt.” 

NIET ZOMAAR EEN BOOM
De titel van de tentoonstelling, Passages, is van toe
passing op de ruimtelijke opstelling van een aantal in
stallaties waar je je als bezoeker tussen de schermen 
door beweegt, maar het woord slaat ook op een kwa
liteit van het beeld zelf. In oneerbiedige termen is 
Akermans fameuze slow cinema samen te vatten als 
‘lange shots waarin niets gebeurt’. Maar dat is een 
omschrijving die hangt op de betekenis van ‘gebeu
ren’. Wat is een gebeurtenis? En waar moet die ge
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Van New York en het Amerikaanse 
Zuiden tot OostEuropa en Israël: 
de invloedrijke regisseur Chantal 
Akerman was altijd onderweg. Het 
beroemdst werd ze juist met een 
adembenemende film over de 
dagelijkse routine van een huis
vrouw. Een tentoonstelling in Eye 
met een omlijstend filmprogram 
ma doet recht aan haar revolutio
naire oeuvre.   DOOR SASJA KOETSIER

      K IJKK IJK ,  
L UI S T ER ,  HUI V ER ,
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C H A N TA L  A K E R M A N — PA S S A G E S

JEANNE DIELMAN, 23 QUAI DU COMMERCE, 1080 BRUXELLES



beurtenis plaatsvinden? “Het beeld wordt krachtig 
wanneer je voorbij het moment komt waarop je be
grijpt wat het je laat zien”, zegt Claire Atherton als we 
Akermans films bespreken. “Als je kijkt naar een beeld 
van een boom, dan zie je eerst die boom; maar zodra je 
hebt begrepen waar je naar kijkt, gebeurt er iets anders. 
Dan is het niet meer gewoon een boom, maar díe boom 
op dát moment. Een beeld is veel meer dan alleen een 
afbeelding van iets. Het leeft. Het gaat erom een rela
tie te creëren tussen het beeld en degene die kijkt.” 

OORVERDOVEND
Geluid is een essentieel onderdeel van Akermans 
filmtaal: straatgeluiden die binnenkomen via open
slaande ramen of deuren onderstrepen vaak de rela
tie, of de tegenstelling, tussen wat zich buiten en bin
nen afspeelt. Ook in haar laatste videoinstallatie 
Now, die ze maakte in het jaar van haar dood, is een 
grote rol weggelegd voor geluid. Vijf schermen tonen 
beelden van een dor en woest landschap, soms stil, 
soms snel voorbijrazend. Speakers die verdeeld over 
de ruimte hangen, storten er verschillende geluidsla
gen boven uit – natuurgeluiden, rollend gesteente, 
gezang, geschreeuw, beschietingen – die samenvloei
en tot een oorverdovende symfonie. Het razen van de 
wereld samengepakt op een paar vierkante meter van 
de aardbol. 

Voorbij het laatste scherm van Now staan aan 
weerszijden van de ruimte twee kitscherige lampen 
met een bewegende projectie van een aquarium. Loop 

je naar de ene toe, dan hoor je het geruis van de zee; 
bij de andere klinken vriendelijke straatgeluiden en 
flarden van gesprekken. Deze hoeken vormen een 
rustpunt en misschien een ironische knipoog. Want 
al hangt er rond het werk van Akerman een air van 
zwaarte, voor wie geduldig de beelden op zich laat in
werken valt er ook humor te ontwaren, zij het dat 
daar vaak een pikzwart randje omheen zit. Tegenover 
de extreme beheersing van Jeanne Dielman – die op 
een pijnlijke manier grappig wordt op het moment 
dat zij de controle begint te verliezen – staat de zinle
dige drift van de huisvrouw die de achttienjarige 
Akerman zelf belichaamt in haar overdonderende 
kortefilmdebuut Saute ma ville (1968), waarmee Pas-
sages opent. De film is een chaotische deconstructie 
(in letterlijke zin) van het toenmalige ideaalbeeld van 
het huisvrouwenbestaan, een combinatie van femi
nistische kritiek en duistere, bevrijdende humor. 

Akermans moeder, een overlevende van Auschwitz, 
is een terugkerende figuur in Akermans werk – soms 
als personage of onderwerp, eenmaal in een cameo, 
maar altijd ten minste in figuurlijke zin op de achter
grond aanwezig. In een videoopname die onderdeel 
is van de installatie Marcher à côté de ses lacets dans 
un frigidaire vide (2004) spreken moeder en dochter 
over de combinatie van humor en tragiek in haar films. 
Akerman merkt op dat ze die dubbele notie van kome
die en tragedie nooit meer zo goed wist te treffen als in 
haar allereerste film. “Want dat ben ik,” zegt Akerman 
tegen haar moeder, “dat zijn wij. Wanneer er iets tra
gisch gebeurt weten we het altijd zo om te draaien dat 
we er een beetje om kunnen lachen.” 

CHANTAL AKERMAN – PASSAGES 
(TENTOONSTELLING)   TE ZIEN IN EYE FILMMUSEUM, 

AMSTERDAM VAN 1 JUNI T/M 30 AUGUSTUS. VOOR 

FILMVERTONINGEN ZIE eyefilm.nl  

JEANNE DIELMAN, 23 QUAI DU 
COMMERCE, 1080 BRUXELLES  BELGIË, 1975 | 

REGIE CHANTAL AKERMAN | MET DELPHINE SEYRIG, JAN 

DECORTE |  202 MINUTEN |  DISTRIBUTIE EYE |  TE ZIEN 

VANAF 4 JUNI |  LEES DE RECENSIE OP filmkrant.nl   

LES RENDEZ-VOUS D’ANNA   FRANKRIJK/

BELGIË/DUITSLAND, 1978 |  REGIE CHANTAL AKERMAN | 

MET AURORE CLEMENT, HELMUT GRIEM, MAGALI NOËL | 

128 MINUTEN |  DISTRIBUTIE EYE |  TE ZIEN VANAF  

4 JUNI |  LEES DE RECENSIE OP filmkrant.nl  

DE FILMKRANT  
#428 FEBRUARI 2020   15DE FILMKRANT  ILLUSTRATIE LAE SCHÄFER
#430 JUNI 2020   

‘Het is een manier om mensen te 
vertellen dat ze wakker moeten zijn, 
zelf in beweging moeten zijn, niet 
moeten zoeken naar een antwoord 
in kunst. Chantal Akerman  wilde 
dat we de wereld bedenken en  
geen passieve ontvanger zijn  
van wat er gebeurt.’

Regisseur Shady El-Hamus (De libi) brengt maandelijks een 
ode aan een bijzondere filmscène. Deze keer: een hand op 
een voet in Lost in Translation.

Tokio. Nacht. Het gedempte geluid van de ano-
nieme stad in de verte. Twee vreemdelingen op 
bed in een hotelkamer. Kleren aan. Samen, 
omdat ze allebei niet konden slapen. Zij is jong. 
Hij wat ouder. Vanaf het moment dat ze elkaar 
eerder die week zagen, zien ze elkaar.Zij is er 
met haar man, een hippe fotograaf die alleen 
maar aan het werk is en haar niet ziet staan. Hij 
is een bekend acteur die tegenwoordig alleen 
nog leeft van commercials en hier een lokale 
whiskey promoot. Zij weet nog niet goed wie ze 
is, of waar ze hoort. Hij weet wie hij is, maar 
niet hoeveel hij nog van het leven wil. Zij is net 
getrouwd en twijfelt nu al. Hij twijfelt al jaren 
maar weet inmiddels dat dat bij het leven hoort.

We zien ze van boven. Kwetsbaar zijn ze, 
zoals ze daar samen liggen. “Wordt het makke-
lijker?”, vraagt ze hem. Het leven, bedoelt ze. 
“Nee”, zegt hij. Maar dan, zichzelf verbeterend: 
“Ja toch wel, want hoe meer je weet wie je bent 
en wat je wil, hoe minder je je van de wijs laat 
brengen.” Ze zucht en draait zich op haar zij, 
dichter naar hem toe. “En het huwelijk”, vraagt 
ze. “Wordt dat makkelijker?” 

Het geruis van verkeer in de verte. Hij staart 
naar het plafond en zoekt naar woorden. “Dat is 
lastiger”, zegt hij, om dan met een zwaardere 
stem te vervolgen: “we used to have a lot of fun.” 

Ze kletsen nog wat en dan vallen haar ogen 
langzaam dicht. Hij ziet het en blijft even han-
gen in de stilte van het moment. Dan, heel traag 
en met uitgemeten precisie, legt hij zijn hand op 
haar voet. Haar ogen blijven gesloten. Het is 
doodstil. Een klein, maar overdonderend groots 
gebaar.

Een sfeervol portret wilde Sofia Coppola 
maken, geïnspireerd door regisseurs als Fellini 
en Godard, over een romantische melancholie. 
Ze herkende het talent van de jonge Scarlett 
Johansson en met de hulp van familievriend 
Wes Anderson strikte ze Bill Murray. Als een 
soort veredelde studentenfilm draaiden ze een 
paar weken in Tokio met minimale middelen. 
Het script, nog geen tachtig pagina’s dik en 
daarmee erg summier voor een speelfilm, moet 
niet meer dan een blauwdruk geweest zijn, want 
tijdens het filmen kwam het geheel pas echt tot 
leven. Wat heerlijk moet het voor Sofia Coppola 
zijn geweest toen ze besefte dat de elementen 
die ze bij elkaar gebracht had, begonnen op te 
tellen, en ze steeds meer kadootjes kreeg – mo- 
menten die je niet van te voren bedenkt maar 
die, als alles klopt, magischerwijs ontstaan.

’s Nachts, in die hotelkamer in Tokio, kijkend 
naar die twee op bed, kreeg ze zo’n kadootje. 
Toen de scène eigenlijk al voorbij was, moest 
het mooiste nog komen. Heel traag en met uit-
gemeten precisie legde Bill zijn hand op Scar-
lett’ voet. Sofia zag het, hield haar adem in, en 
wist dat het goed zat. 

SHADY EL-HAMUS

LEES OP filmkrant.nl DE EERSTE TWEE EDITIES   

 FREEZE FRAME



‘Ik zag een man.’ Zo begint elk verhaal in About End- 
lessness. ‘Ik zag een vrouw.’ Dat is zoveel mooier dan 
‘er was eens’. Die man of vrouw is door iemand ge
zien. Ze bestonden niet alleen maar ‘ooit’. About End-
lessness is dus geen sprookje, maar laat zien hoe het is 
om te leven, soms vol stil verdriet. 

Zo zien we een man, in een bus. Hij begint te hui
len. “Ik weet niet wat ik wil”, zegt hij tegen een mede
passagier. Hij krijgt te horen dat hij beter thuis kan 
gaan huilen dan in een bus. “Mag je niet meer ver
drietig zijn?”, neemt een vrouw het voor hem op. “Ja
wel, maar waarom juist hier?”

Ja, juist hier, zegt Roy Andersson, want dat verdriet 
verborgen moet blijven is een misverstand, overgele
verd uit vroeger tijden, waarin kwetsbaarheid je posi
tie verzwakte. Dat inzicht is aan het veranderen. 
Steeds meer mensen komen erachter dat oprecht zijn 
over droefheid mensen dichterbij brengt. Bij de 
Zweedse meesterobservator Andersson komen de ver
drietigen soms zelfs letterlijk naar buiten gekropen. 

Zoals de man die op straat een groot houten kruis op 
zijn rug draagt en door omstanders met zwepen wordt 
geslagen. Het blijkt een nachtmerrie. De volgende dag 
zit de man bij een psychiater in een troosteloze spreek

kamer. De ongelukkige blijkt een priester die van zijn 
geloof is afgevallen en stiekem uit de fles miswijn 
drinkt om op de been te blijven. Nu hij geen God meer 
heeft, vraagt hij waar hij nog in moet geloven. De psy
chiater geeft het kaalst mogelijke antwoord: “Je zou te
vreden kunnen zijn dat je in leven bent.” 

TOMAAT
Melancholie en afscheid zitten in het dna van elk film
beeld, ze zijn de ruwe materie van het bestaan. In een 
van de schitterende tableaus waar Andersson patent op 
heeft, zien we een echtpaar op een bankje. Ze zien de 
ganzen wegvliegen. “Het is alweer september.” 

Dat niets blijft zoals het is, is een van die wetmatig
heden waar we mee leven. Niet verwonderlijk dus dat 
Andersson de eerste wet van de thermodynamica aan
haalt. Een jongeman leest erover in een boek en vertelt 
aan zijn vriendin: “Alles is energie en kan niet vernie
tigd worden. Energie is eindeloos. Het kan alleen ver
anderen van de ene in de andere vorm. Ook jij bent 
energie en kunt nooit ophouden, alleen transformeren. 
Wie weet ben je over een miljoen jaar wel een aardap
pel. Of een tomaat.” “Ik wil liever een tomaat zijn”, 
antwoordt ze nuchter, alsof het een echte keuze is. In 

De verdrietigen komen uit hun 
schulp in Roy Anderssons About 
Endlessness. Deze mensen, die wij 
hadden kunnen zijn, zien we in 
Anderssons mooie, schrille licht 
eindelijk staan.         DOOR MARISKA GRAVELANDOP  PA N T Y KO U S EN 
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dat soort droge opmerkingen ligt de subtiele humor 
van Andersson. 

Ondertussen heeft hij je aan het denken gezet: dat 
alles wat leeft een tijdelijke, hogere vorm van organi
satie is, een emergentie die op enig moment weer uit
eenvalt. De verwondering hierover laat hij je voelen. 
Treurigstemmend is About Endlessness dan ook niet, 
de film tilt je op, naast deze mensen, die wij hadden 
kunnen zijn en die we in het schrille licht hebben zien 
staan. Zo zien we een man in een bar die blijft roepen  
tegen iedereen die het niet wil horen: “Is het niet fan
tastisch!” “Wat?” vraagt een sombere klant dan toch 
maar. “Alles. Althans, dat vind ik.”

NIEUW PAK
Roy Andersson las Duizend-en-een-nacht opnieuw 
en besloot zijn eigen Scheherazade in zijn film te 
stoppen via een voiceover – de eerste keer dat hij 
daar in zijn oeuvre gebruik van maakt. Hij deed dat 
zodat we, net als de koning in het verhaal, willen dat 
de film nooit ophoudt. De verhalen zouden inderdaad 
eindeloos door kunnen gaan, want het wezenlijke van 
de mens zal niet veranderen. 

Tijd en tijdsindelingen komen in allerlei vormen 
terug in de film, opnieuw geheel opgenomen in  
Anderssons eigen studio. Sowieso is het al een grapje 
om een film van slechts 76 minuten de titel About  
Endlessness mee te geven. En dan is daar die psychia
ter, die alleen tijdens strikte kantooruren blijkt te be

handelen. Andersson verweeft ook scènes die zich in 
de Tweede Wereldoorlog afspelen: een vuurpeloton, 
de laatste dagen van Hitler, een verslagen leger dat 
strompelt naar een gevangenkamp in Siberië. Daar is 
de wanhoop compleet. 

De mensen in About Endlessness hebben nog wel 
een sprankje hoop, al was het maar de pijn die ze  
delen. Iedereen, scène voor scène, is even belangrijk. 
Bij Andersson vind je geen leedvermaak. Ook geen 
deprimerende zinloosheid, of je moet het leven an 
sich deprimerend vinden. De film is zachter van toon 
dan Songs from the Second Floor (2000) en You, the 
Living (2007). Dingen lijken hier gewoon te gebeuren, 
zonder groter verband, al lijkt Andersson af te steve
nen op een religieuze of, zo je wil, spirituele ervaring 
in het ontroerendtroostende kerkkoor aan het eind 
van de film. Andersson zei zelf over het geloof: “Ik 
ben niet bijzonder religieus – helemaal niet. Ik ging 
wel naar de communie, maar vooral om een mooi 
nieuw pak te krijgen.”

Ondertussen strompelen de personages onver
stoorbaar door, zoals de vrouw die de hak van haar 
schoen verliest en op pantykousen doorloopt. Is het 
niet fantastisch, alles?

ABOUT ENDLESSNESS  (OM DET OÄNDLIGA) 

ZWEDEN, 2019 |  REGIE ROY ANDERSSON |  MET MARTIN 

SERNER, THORE FLYGEL, BENGT BERGIUS, JAN-EJE 

FERLING |  76 MINUTEN |  DISTRIBUTIE CINEMIEN |  TE 

ZIEN VANAF 18 JUNI   
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 DANSPLA I N I N G

DE COMPLOTTHEORIEËN 
VAN HOMECOMING
Populaire cultuur oppervlakkig? Niet als je Dan Hassler- 
Forest erop loslaat. De Indiana Jones van de filmweten-
schappen zoekt maandelijks naar verborgen betekenissen 
en geheime kamers van de filmgeschiedenis.

Sinds eind mei staat het tweede seizoen van de Amazon-serie 
Homecoming online. Voor filmgekken als ik was het eerste sei-
zoen een onverwacht feest van herkenning. Niet alleen omdat 
filmster Julia Roberts in deze tien afleveringen een indrukwek-
kende comeback maakte, maar vooral omdat de soundtrack was 
opgebouwd uit indringende filmmuziek uit de jaren zeventig: 
regisseur Sam Esmail (Mr. Robot) zette letterlijk en figuurlijk de 
toon voor deze serie door muziek te gebruiken uit films als Mara-
thon Man, All the President’s Men, The Thing en Scanners, en 
blaast daarmee zowel de sfeer als de politiek van de klassieke 
conspiracy thriller nieuw leven in. 

Het hergebruiken van iconische filmmuziek gebeurt niet zo 
vaak, en al helemaal niet in tv-series. Ryan Murphy deed het eer-
der in American Horror Story, waarin hij met een aaneenschake-
ling van klassieke horrorthema’s een postmodern eerbetoon 
bracht aan dat genre. Precies zo verwijst Homecoming terug naar 
een periode waarin filmcultuur overliep met paranoïde antihel-
den op het spoor van obscure samenzweringen. Na de moord op 
JFK, het Watergate-schandaal en de Vietnamoorlog had het ver-
trouwen in de Amerikaanse regering een dieptepunt bereikt, en 
de cynische meesterwerken van Francis Ford Coppola, Alan J. 
Pakula en Brian De Palma gaven uiting aan dat gevoel.

In het decennium daarop werd korte metten gemaakt met 
deze achterdochtige instelling: de conservatieve Reagan-jaren 
werden ondersteund door een filmcultuur die de nadruk legde op 
traditionele heroïek in een eindeloze reeks blockbusters – van 
Star Wars tot het Marvel-tijdperk. Meer dan ooit bepalen dit 
soort films uit de Disney-stal het bioscoopaanbod.

Maar in het tijdperk van sociale media zijn complottheorieën 
werkelijk overal. Ze verspreiden zich snel en ongecontroleerd, ze 
krijgen geregeld nog een extra duwtje in de rug van extreem-
rechtse politici, en ze geven voor velen een gevoel van zekerheid 
in een steeds chaotischere wereld. De marxistische filosoof Fre-
dric Jameson zei in de jaren negentig al dat complottheorieën het 
laatste houvast zijn voor mensen die zich verloren voelen in de 
onmetelijke complexiteit van globalisering en wereldwijd kapita-
lisme. Een fundamenteel ondoorgrondelijke werkelijkheid voelt 
opeens simpel en transparant als blijkt dat er één simpele ver-
klaring achter zit.

De meesterlijke thrillers waar Homecoming op voortbouwt, 
waren wars van dit soort simplistisch denken. De hoofdpersona-
ges van films als The Parallax View en The Conversation kwamen 
juist tot de onthutsende ontdekking dat er altijd meer aan de 
hand was dan één enkel complot: de rot zat diep, en liet zich niet 
door één plan besturen. Het waren daarom bovenal films die 
aanzetten tot kritisch denken.

Het eerste seizoen van Homecoming borduurde hier gretig op 
voort. Met vernuftig camerawerk en een geraffineerde vertel-
structuur gaf het een nieuwe invulling van de klassieke conspi-
racy thriller. Met Janelle Monáe als nieuwe hoofdrolspeler voegt 
het tweede seizoen een nieuwe verhaallijn toe aan de ongrijpbare 
verhaalwereld van Homecoming, en daarmee aan de wederop-
standing van een filmgenre dat relevanter aanvoelt dan ooit.

DAN HASSLER-FOREST

LEES OP filmkrant.nl DE EERSTE COLUMN 

DANSPLAINING: CORONA-ZOMBIES   



A L IC E  W IN O C O UR  O V E R  PR OXIMA
‘R UIM T EREIZ EN  I S  DE

ULT IEMEULT IEME   S C HEIDING ’
Eva Green bereidt zich voor op haar eerste ruimtemissie in Proxima, 
een bijzonder gedetailleerd drama over het fysiek en mentaal veel
eisende proces dat astronauten ondergaan om de aarde te verlaten. 
Scenarist en regisseur Alice Winocour heeft een zeldzame fictiefilm 
gemaakt die de internationale ruimtevaart vanuit een vrouwelijk 
perspectief belicht. “Het is eerder een droom óver, dan een 
verkenning van de ruimte.”        DOOR HUGO EMMERZAEL

In film zijn het bijna altijd vaders of zonen die de 
ruimte in worden geschoten. Ze lossen belangrijke lo
gistieke problemen op of beleven fantastische ruimte
avonturen, terwijl hun geliefden op aarde achterblijven 
in een typisch melodrama: wanhopige huisvrouwen 
en onzekere kinderen gekluisterd aan de televisie om 
de heldhaftige daden van vader te kunnen zien – ook 
dat beeld kennen we maar al te goed. Met Proxima laat 
Alice Winocour zulke ruimtevaartfilmclichés voor 
wat ze zijn. De Franse coscenarist van Mustang (2015) 
en regisseur van psychologisch sterk onderbouwde 
films als Augustine (2012) en Disorder (2015) heeft een 
ongebruikelijk portret gemaakt van een vrouwelijke 
astronaut, gespeeld door Eva Green, die zich klaar
maakt voor haar eerste grote ruimtetocht: een jaarlang 
verblijf op het International Space Station om naburig 
zonnestelsel Proxima te onderzoeken.

Winocour omzeilt de typische genreclichés niet 
alleen omdat ze de genderverhoudingen in haar film 
heeft omgedraaid, maar ook omdat ze met een bui
tengewoon gevoel voor detail verbeeldt wat voor een 
intens proces het is om jezelf klaar te stomen voor 
een ruimtereis. Sarah (Green) zit midden in de voor
bereidingen, die haar naar ruimtevaartorganisaties in 
Frankrijk, Duitsland, Rusland en Kazachstan brengen, 
terwijl ze ook voor haar jonge dochter moet zorgen. 
Eigenlijk zit ze met haar hoofd al voorbij de sterren, 
maar voor ze kan opstijgen moet ze afscheid nemen 
van haar aardse identiteit. Ze wordt een ruimtemens. 
Die heeft geen tijd meer voor hoofdrekentoetsen en 
vijfminutengesprekken. Met een aandachtige, haast 
obsessieve blik vangt Winocour hoe die mutatie in 
Greens personage in gang wordt gezet. Voor haar is 
een ruimtereis zowel een sterfproces, als de mogelijk
heid voor een nieuwe geboorte. 

Denkt u dat Proxima zo anders voelt omdat het deze keer 
over een moeder gaat?  “Om te beginnen: Proxima is 
geen sciencefictionfilm. Het is een aardefilm. We ver
laten de aarde eigenlijk niet, dus het is eerder een 
droom over, dan een verkenning van de ruimte. Mis
schien is het geen toeval dat er tegenwoordig zoveel 
films over ruimtevaart verschijnen en heeft het iets 
met de erbarmelijke staat van onze planeet te maken. 
Veel van die films gaan op zoek naar een nieuw leven 
ergens voorbij de sterren. Ik wilde juist vragen stellen 
bij onze gehechtheid aan de aarde en hoe moeilijk het 
zal zijn om die te moeten verlaten. In films hebben  
astronauten meestal geen problemen met het verlaten 
van de aarde, maar uit mijn bezoeken aan de Europese 
en Russische ruimtevaartorganisaties bleek dat de 
aarde verlaten heel zwaar is, fysiek en mentaal. En  
het gaat alleen maar zwaarder worden. We kunnen  
nu naar de maan. De volgende halte is Mars met een 
reistijd van negen maanden. Op de maan kun je de 
aarde nog zien. Op Mars zie je niets: alleen maar een 
leegte.”

U ziet ruimtereizen als het losrukken van de mens uit diens 
omgeving?  “Het is de ultieme scheiding. En het leek 
me interessant om dat als metafoor te onderzoeken 
aan de hand van een portret van een moeder die haar 
dochter niet wil achterlaten.”

Wanneer een mannelijke astronaut in een film vertrekt, 
worden de gevolgen voor de achtergebleven familie op aar-
de vaak op dezelfde manier in beeld gebracht. Proxima zit 
op dat gebied veel complexer in elkaar.   “Ik denk dat het 
belangrijk is om verhalen te vertellen die nog niet ver
teld zijn. Daarom toon ik ook die foto’s van echte vrou
welijke astronauten aan het einde van de film: vrou

wen als Sarah bestaan echt. Dit verhaal is zo vaak 
doorleefd, ook buiten de relatief exotische wereld van 
de ruimtevaart.”

Tegelijkertijd werpt u een verfrissend onspectaculaire blik 
op de ruimtevaart. Er is veel aandacht voor details, proto-
collen en de kleine stapjes die gezet moeten worden om 
überhaupt te mogen opstijgen.  “Tijdens de uitgebreide 

ALICE WINOCOUR
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‘Ik was geobse-
deerd door het 
idee om het  
eindeloos kleine 
te contrasteren 
met het einde- 
loos grote. Om 
kleine details te 
vangen over het 
alledaagse  
bestaan en die  
te confronteren 
met de kosmos  
en de sterren.’ 



researchperiode, het schrijfproces, de opnames en de 
montageperiode was ik geobsedeerd door het idee om 
het eindeloos kleine te contrasteren met het eindeloos 
grote. Om kleine details te vangen over het alledaagse 
bestaan en die te confronteren met de kosmos en de 
sterren. Op de een of andere manier putte ik daarbij 
vooral uit mijn eigen ervaringen als moeder en film
maker.”

Er is een scène in de film die dat mooi illustreert: Sarah is 
op een borrel van een ruimtevaartorganisatie, waar haar 
verveelde dochter Stella in een soort tentoonstellings-
ruimte terechtkomt met een reconstructie van het maan-
landschap. In het klein kan Stella zich voorstellen waar 
haar moeder ongeveer naartoe gaat.  “Voor mij kent deze 
film twee hoofdpersonages: de moeder en de dochter. 
Het verhaal gaat niet alleen over de bevrijding van Sa
rah, maar ook over die van Stella, met wie ik mezelf 
het meest identificeer. Veel details en momenten uit 
mijn eigen jeugd zijn in dat personage gestopt, bij
voorbeeld de manier waarop ze zich tot anderen ver
houdt en de wereld om haar heen ontdekt. Ik wilde 
mijn eigen dochter zelfs de rol laten spelen, maar die 
weigerde. Ze wil ooit wel in een film spelen, maar niet 
in een die door haar moeder is geregisseerd.” 

Dat brengt ons bij Eva Green. Een betere casting kan ik me 
niet voorstellen. Meestal speelt ze uitvergrote personages. 
Hier voelt ze abnormaal geaard. Was dat bewust en hoe 
was het om dat van haar te vragen?  “Ik ben altijd al ge
fascineerd geweest door haar als actrice en als per
soon. Er is iets gotisch aan haar, het intrigeert me 
enorm. Het verbaast me daarom niet dat ze in zoveel 
films van Tim Burton heeft gespeeld. Tegelijkertijd 
heeft ze zo’n sterke persoonlijkheid: ze is grappig en 
wild, maar ze heeft ook een hele gegronde kracht in 
haar, waardoor ik onmiddellijk kon geloven dat zij in 
een ander leven ook een astronaut had kunnen zijn. En 
wat je zegt is waar: veel regisseurs proberen die extre
men uit haar te halen, maar ik was vooral geïnteres
seerd in hoe ze zou overkomen als ze heel aards zou 
worden neergezet. Daar hebben we echt aan moeten 
werken. Het was voor haar een risico om haarzelf te 
ontdoen van de gotiek.”

De gespannen relatie tussen wat als normaal en abnormaal 
wordt gezien loopt als een rode draad door uw filmwerk: 
Augustine gaat over de seksueel gespannen relatie tussen 
een Franse neuroloog en zijn patiënt. Disorder toont een ve-
teraan met PTSS. Uw films vangen heel aandachtig hoe 
personages met hun geestelijke staat omgaan. Waar komt 
dat vandaan?  “Het is een soort obsessie met de relatie 
tussen lichaam en geest. Ik ben gefascineerd door 
mutatieprocessen en hoe die bestudeerd worden. Op 
veel manieren lijkt Eva Green in Proxima dan ook op 
Soko in Augustine. Ze worden beide vastgebonden aan 
allerlei vreemde apparaten om onderzocht te worden. 
Voor mij gaat dat uiteindelijk over controle. Wie heeft 
controle over het lichaam, over identiteit? In Proxima 
moet Sarah die namelijk deels opgeven. Ze is een  
aardepersoon, maar is in het proces van een ruimte
persoon worden. Ik moet daarbij denken aan mon
sters. Ze wordt steeds minder mens.”

Een soortgelijke obsessie met mutatie en de verschuivende 
grens tussen mens en monster zit ook in Julia Ducournaus 
Raw. Voelt u zich verwant tot zulke films en makers?  
“Enorm. Hoewel Julia duidelijker binnen genrecon
venties opereert delen we een onderliggende filosofie. 
In de traditie van de Franse cinema proberen we de 
meest innerlijke gevoelens nadrukkelijk in het verhaal 
te leggen. En geïnspireerd door David Cronenberg 
proberen we via fictie die innerlijke gevoelens te ex
ternaliseren, om heel duidelijk naar buiten te brengen 
wat binnenin zit.”     

ALICE WINOCOUR STUURDE ONS VANUIT HAAR 

QUARANTAINE IN HET HUIS VAN HAAR GROOTMOEDER 
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P R OX I M A

Voorbereiding op de ware strijd
Sarah bereidt zich voor op een naderende 
ruimtemissie, maar wat moet ze daarvoor 
opgeven? En wat wil Proxima ons nou pre-
cies tonen of duidelijk maken? 

Het lijkt me een zwaar karwei om als pr 
medewerker Proxima in de markt te zetten. 
Overal wordt als genre ‘sciencefiction’ ge
noemd, terwijl de toon juist opvallend aards 
en sec is, meer passend bij een documentaire 
dan bij een speelfilm. Het verhaal draait om 
de naderende ruimtemissie van de ambiti
euze Sarah, maar het enige wat we zien, is 
haar minutieuze voorbereiding op de missie, 
die uit zowel pittige fysieke tests als het 
emotionele afscheid van haar achtjarige 

dochtertje bestaat. Allemaal gewoon in deze 
wereld dus, niet in de ruimte. En dan wordt 
er ook nog Frans, Engels en Duits kriskras 
door elkaar gesproken. Proxima is, kortom, 
een film waarin niet voor de gesimplificeerde 
overrompeling wordt gekozen, maar juist 
voor een realistisch en ingetogen portret van 
iemand die moet afwegen wat ze allemaal 
achterlaat wanneer ze naar de ruimte zal op
stijgen. En of dat het waard is.

Deze benadering valt te prijzen. Wie aan 
ruimtevaart denkt, denkt haast automatisch 
aan visueel spektakel. De psychologie hobbelt 
vaak nogal achter alle imposante sterrenhe
mels en virtuoze achtervolgingen aan. In 
Proxima staat het menselijke juist voorop. 

Hier is een raket geen ding waar je zomaar in 
stapt en de aarde mee verlaat, maar een 
voertuig waarin Sarah (een sterke Eva Green) 
willens en wetens haar plek moet bevechten, 
midden in een typische mannenwereld. 

Het levert schrijnende scènes op, effectief 
opsmukloos in beeld gebracht. Bijvoorbeeld 
wanneer Sarah officieel toetreedt tot de be
manning van die naderende missie. Door 
haar Amerikaanse meerdere Mike wordt ze 
hierbij publiekelijk voorgesteld met het zin
netje dat ze lekker kan koken, als Franse 
vrouw. Er volgt schaapachtig gelach, Sarah 
kijkt strak voor zich uit en je voelt de verne
dering. Het knappe is dat dit ongemak ver
der niet uitgesmeerd wordt, zoals in Proxima 
niks wordt uitgesmeerd, het moment 
spreekt voor zich, je voelt de flits van pijn, en 
daarna gaat het verhaal door.

Het lastige is alleen: alles in Proxima blijft 
dermate subtiel. Er vindt geen eruptie of ver
snelling plaats, de film kabbelt in vreemd laag 

tempo naar het einde, wordt tussendoor af en 
toe ronduit saai. Wéér een huiselijke scène 
tussen moeder en dochter, wéér een uitput
tende oefening, wéér een onderonsje tussen 
de bemanningsleden. Hier wreekt de achter
liggende ambitie van de film zich: het zal alle
maal heus waarheidsgetrouw zijn wat er ge
beurt, maar een duidelijke focus of strakke 
spanningsboog ontbreekt. Een film moet uit
eindelijk toch ook simpelweg verleiden en 
meeslepen – daar slaagt Proxima slechts ge
deeltelijk in. Alsof wij ons samen met Sarah 
zo natuurgetrouw mogelijk moeten voor 
bereiden op wat er allemaal nog komen gaat. 
Alsof de ware strijd straks pas gaat losbarsten, 
na de aftiteling.

THOMAS HEERMA VAN VOSS

PROXIMA  FRANKRIJK/DUITSLAND, 2020 |  REGIE 

ALICE WINOCOUR |  MET EVA GREEN, MATT DILLON, 

LARS EIDINGER |  107 MINUTEN |  DISTRIBUTIE CHERRY 

PICKERS |  TE ZIEN VANAF 11 JUNI   
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We hebben net vijfenzeventig jaar bevrijding gevierd, maar als je 
sommige babyboomers moet geloven werden we pas echt bevrijd in 
de jaren zestig en zeventig. Dus wordt vijftig jaar Holland Pop 
Festival weer gevierd als een grootse daad van rebellie tegen benepen 
burgerlijkheid. Zo is de digitaal gerestaureerde ‘directors’ cut’ van 
George Sluizers Stamping Ground in de bioscopen te zien. Jos van der 
Burg was erbij als tiener en zag weinig rebellie.                         DOOR JOS VAN DER BURG

Als je zeventien bent en er wordt in de buurt iets 
nieuws georganiseerd, dan ga je daarheen. Want 
waarom niet? Ik woonde in 1970 in een dorpje tien 
kilometer van Rotterdam. Niet bepaald een venster 
op de wereld, maar toch drong het nieuws door dat er 
in Rotterdam iets stond te gebeuren. Een popfestival 
van 26 tot en met 28 juni in het Kralingse Bos. Pop
festival? Ik had nauwelijks een idee wat je je daarbij 
moest voorstellen. Een schoolvriend van me ook 
niet. Met hem was ik een jaar eerder met brommers 
– voor de kenners: het waren Puchs – naar Londen 
getuft. Varen van Hoek van Holland naar Harwich 
en vervolgens brommend naar Londen. In het toen 
hippe Carnaby Street was het moeilijk kiezen tussen 
de aanschaf van een poster van Che Guevara of Bob 
Dylan. Geld voor beide had ik niet. Het werd Dylan, 
waarschijnlijk omdat iemand op school steeds in de 
pauze het wonderschone nummer Tears of Rage op 
een bootlegalbum van Dylan had gedraaid. Daar kon 
Che Guevara niet aan tippen.

OPENGEKNIPT GAAS
Een jaar later besloten deze vriend, die een tent en een 
primus had, en ik naar het Holland Pop Festival, de of
ficiële naam, te gaan. Niet meteen al op de eerste dag, 
want we hadden bijbaantjes waarbij je niet zomaar weg 
kon blijven. Ik kan dus niets zeggen over de optredens 
van de bands die op de eerste festivaldag speelden, 
waaronder Santana en Jefferson Airplane. Wel hoorde 
ik die dag op de radio dat het druk was op het festival 
met naar schatting tussen de zestig en honderddui
zend bezoekers. Daarbij viel steeds het woord hippies. 
Men sprak van een gemoedelijke en relaxte sfeer. Mis
schien speelde een rol daarin dat de meerderheid van 
de festivalbezoekers gratis naar binnen was gepiept. De 
organisatoren dachten dat een simpele afrastering van 
het festivalterrein volstond, maar dat was buiten de 
vredelievende hippiementaliteit gerekend. 

Al snel was op veel plekken het gaas opengeknipt. 
Alles voor de wereldvrede, maar wel gratis. Om van 

twee armlastige zeventienjarigen te verlangen dat 
zij dan wel zouden betalen, was het onmogelijke ei
sen. Na het festival zaten festivalorganisatoren Berry 
Visser, de oprichter van Mojo Concerts, en Georges 
Knap, die voor een groothandel werkte en in zijn vrije 
tijd in Rotterdam sociaal buurtwerk deed, met een 
schuld van zevenhonderdduizend gulden.

COCA-COLA
Door de vele gaten in de afrastering was het festival 
binnenkomen ’s ochtends 27 juni geen probleem. Op 
het grote grasveld voor het podium lagen mensen 
uitgeteld in slaapzakken, het resultaat van de eerste 
grote stap in het Nederlandse drugsgedoogbeleid. De 
woorden van de Rotterdamse hoofdcommissaris van 
politie in een interview kort voor het festival in Het 
Parool waren goed overgekomen. “Hoor even, wie op 
het terrein is doet maar waar hij zin in heeft. Zolang 
niemand bedreigd wordt, zolang er geen last wordt 
bezorgd, is iedereen vrij. De jeugd moet door de jeugd 
geregeerd worden.” 

Dat doen waar je zin in hebt, oogde met al die uit
getelde bezoekers nogal zombieachtig. Je kunt het ook 
relaxt noemen. Mijn vriend en ik zette ons tentje op 
achter het grasveld aan de rand van het bos. Daarna 
was het steeds lang wachten op optredens, omdat 
er maar één podium was. Na ieder optreden moest 
apparatuur worden afgebroken om plaats te maken 
voor spullen van de volgende band. Ik herinner me 
nauwelijks optredens, terwijl ik toch volledig drugs
vrij was. Ook was ik niet beneveld door alcohol want 
CocaCola was de grote sponsor, zodat er alleen fris
drank werd verkocht. Flarden Pink Floyd in de nacht 
ben ik niet vergeten – magisch en mysterieus in de 
duisternis – maar de scherpste herinnering heb ik aan 
het in de lucht gooien door het publiek van honderden 
plastic etensbordjes tijdens het optreden van Mungo 
Jerry, een feestband die een eendagshit had met In the 
Summertime. Misschien veelzeggend voor de melige 
sfeer op het festival.

WALHALLA
Het Holland Pop Festival was door zijn omvang en 
lineup van bands een unieke gebeurtenis in de Ne
derlandse festivalgeschiedenis. Dat babyboomers de 
culturele betekenis ervan sindsdien nogal opblazen, is 
helaas een vorm van groteske zelffelicitatie. De hip
pies in het Kralingse Bos waren geen rebellen die zich 
inspanden om de wereld te verbeteren, maar consu
merende jongeren, die in muziek en drugs hun wal
halla vonden. Dat strookte prima met de opvattingen 
van de twee organisatoren, die geen politiek activisme 
wilden. Zij verboden politieke en religieuze uitingen 
op het podium. Country Joe McDonald, die een jaar 
eerder het publiek op Woodstock met zijn antiViet
namlied I Feel Like I’m Fixin’ to Die Rag (What Are We 
Fighting For) naar een activistisch hoogtepunt had 
gevoerd, manifesteerde zich in Kralingen als een be
deesde singersongwriter. 

Iedere generatie heeft recht op nostalgie, maar bij 
veel babyboomers zit er een venijnige kant aan. Het 
zwelgen in een verondersteld rebels en heldhaftig 
verleden gaat gepaard met het kapittelen van jongere 
generaties. Die vechten volgens hen niet voor een 
betere wereld, hebben alleen materialistische idealen 
en – het allerergst – zijn verburgerlijkt, want doen 
niet aan ‘vrije liefde’. Het is de sleetse riedel van een 
oudere generatie die meedeinde op de naoorlogse 
welvaartsgolven. Een generatie die niet wil begrijpen 
dat de tijden zijn veranderd. Toch nog eens goed naar 
Dylans The Times They Are A-Changin’ luisteren.

JOS VAN DER BURG

IN HET KADER VAN 50 jaar Holland Pop Festival 

KOMT ER EEN ACHTDELIGE RADIO 5-PODCASTSERIE 

OVER HET FESTIVAL EN EEN VERZAMELBOX MET ONDER 

MEER EEN HERINNERINGSBOEK EN LP’S. OOK WORDT 

GEORGE SLUIZERS DOCUMENTAIRE Stamping 
Ground,  DIE VEEL SFEERBEELDEN EN OPTREDENS VAN 

HET FESTIVAL BEVAT, OP 26 JUNI HERUITGEBRACHT 

(1970, 92 MINUTEN, M&N FILM DISTRIBUTION)

Als je zeventien bent en er wordt in de buurt iets 
nieuws georganiseerd, dan ga je daarheen. Want 
waarom niet? Ik woonde in 1970 in een dorpje tien 
kilometer van Rotterdam. Niet bepaald een venster 
op de wereld, maar toch drong het nieuws door dat er 
in Rotterdam iets stond te gebeuren. Een popfestival 
van 26 tot en met 28 juni in het Kralingse Bos. Pop
festival? Ik had nauwelijks een idee wat je je daarbij 
moest voorstellen. Een schoolvriend van me ook 
niet. Met hem was ik een jaar eerder met brommers 
– voor de kenners: het waren Puchs – naar Londen 
getuft. Varen van Hoek van Holland naar Harwich 
en vervolgens brommend naar Londen. In het toen 
hippe Carnaby Street was het moeilijk kiezen tussen 
de aanschaf van een poster van Che Guevara of Bob 
Dylan. Geld voor beide had ik niet. Het werd Dylan, 
waarschijnlijk omdat iemand op school steeds in de 
pauze het wonderschone nummer Tears of Rage op 
een bootlegalbum van Dylan had gedraaid. Daar kon 
Che Guevara niet aan tippen.

OPENGEKNIPT GAAS
Een jaar later besloten deze vriend, die een tent en een 
primus had, en ik naar het Holland Pop Festival, de of
ficiële naam, te gaan. Niet meteen al op de eerste dag, 
want we hadden bijbaantjes waarbij je niet zomaar weg 
kon blijven. Ik kan dus niets zeggen over de optredens 
van de bands die op de eerste festivaldag speelden, 
waaronder Santana en Jefferson Airplane. Wel hoorde 
ik die dag op de radio dat het druk was op het festival 
met naar schatting tussen de zestig en honderddui
zend bezoekers. Daarbij viel steeds het woord hippies. 
Men sprak van een gemoedelijke en relaxte sfeer. Mis
schien speelde een rol daarin dat de meerderheid van 
de festivalbezoekers gratis naar binnen was gepiept. De 
organisatoren dachten dat een simpele afrastering van 
het festivalterrein volstond, maar dat was buiten de 
vredelievende hippiementaliteit gerekend. 

Al snel was op veel plekken het gaas opengeknipt. 
Alles voor de wereldvrede, maar wel gratis. Om van 

twee armlastige zeventienjarigen te verlangen dat 
zij dan wel zouden betalen, was het onmogelijke ei
sen. Na het festival zaten festivalorganisatoren Berry 
Visser, de oprichter van Mojo Concerts, en Georges 
Knap, die voor een groothandel werkte en in zijn vrije 
tijd in Rotterdam sociaal buurtwerk deed, met een 
schuld van zevenhonderdduizend gulden.

COCA-COLA
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relaxt noemen. Mijn vriend en ik zette ons tentje op 
achter het grasveld aan de rand van het bos. Daarna 
was het steeds lang wachten op optredens, omdat 
er maar één podium was. Na ieder optreden moest 
apparatuur worden afgebroken om plaats te maken 
voor spullen van de volgende band. Ik herinner me 
nauwelijks optredens, terwijl ik toch volledig drugs
vrij was. Ook was ik niet beneveld door alcohol want 
CocaCola was de grote sponsor, zodat er alleen fris
drank werd verkocht. Flarden Pink Floyd in de nacht 
ben ik niet vergeten – magisch en mysterieus in de 
duisternis – maar de scherpste herinnering heb ik aan 
het in de lucht gooien door het publiek van honderden 
plastic etensbordjes tijdens het optreden van Mungo 
Jerry, een feestband die een eendagshit had met In the 
Summertime. Misschien veelzeggend voor de melige 
sfeer op het festival.

WALHALLA
Het Holland Pop Festival was door zijn omvang en 
lineup van bands een unieke gebeurtenis in de Ne
derlandse festivalgeschiedenis. Dat babyboomers de 
culturele betekenis ervan sindsdien nogal opblazen, is 
helaas een vorm van groteske zelffelicitatie. De hip
pies in het Kralingse Bos waren geen rebellen die zich 
inspanden om de wereld te verbeteren, maar consu
merende jongeren, die in muziek en drugs hun wal
halla vonden. Dat strookte prima met de opvattingen 
van de twee organisatoren, die geen politiek activisme 
wilden. Zij verboden politieke en religieuze uitingen 
op het podium. Country Joe McDonald, die een jaar 
eerder het publiek op Woodstock met zijn antiViet
namlied I Feel Like I’m Fixin’ to Die Rag (What Are We 
Fighting For) naar een activistisch hoogtepunt had 
gevoerd, manifesteerde zich in Kralingen als een be
deesde singersongwriter. 

Iedere generatie heeft recht op nostalgie, maar bij 
veel babyboomers zit er een venijnige kant aan. Het 
zwelgen in een verondersteld rebels en heldhaftig 
verleden gaat gepaard met het kapittelen van jongere 
generaties. Die vechten volgens hen niet voor een 
betere wereld, hebben alleen materialistische idealen 
en – het allerergst – zijn verburgerlijkt, want doen 
niet aan ‘vrije liefde’. Het is de sleetse riedel van een 
oudere generatie die meedeinde op de naoorlogse 
welvaartsgolven. Een generatie die niet wil begrijpen 
dat de tijden zijn veranderd. Toch nog eens goed naar 
Dylans The Times They Are A-Changin’ luisteren.

JOS VAN DER BURG

IN HET KADER VAN 50 jaar Holland Pop Festival 

KOMT ER EEN ACHTDELIGE RADIO 5-PODCASTSERIE 

OVER HET FESTIVAL EN EEN VERZAMELBOX MET ONDER 

MEER EEN HERINNERINGSBOEK EN LP’S. OOK WORDT 

GEORGE SLUIZERS DOCUMENTAIRE Stamping 
Ground,  DIE VEEL SFEERBEELDEN EN OPTREDENS VAN 

HET FESTIVAL BEVAT, OP 26 JUNI HERUITGEBRACHT 

(1970, 92 MINUTEN, M&N FILM DISTRIBUTION)



DE FILMKRANT  
#430 JUNI 2020  22

Het is moeilijk om het je voor te stellen als je deze 
springerige en (op het extreme af) jeugdige film een
maal gezien hebt, maar oorspronkelijk zou Pablo  
Larraíns nieuwe film Ema draaien om een vrouw van 
rond de 65. Dat was het hoofdpersonage dat hem voor 
ogen stond toen hij eenmaal had besloten een film te 
maken over een adoptie en wat het betekent als die 
mislukt, vertelt hij in een groepsgespreka op het film
festival van Venetië in 2019.

Maar toen leerde hij Mariana Di Girolamo kennen, 
de jonge actrice die wervelend doorbreekt in Ema. 
“Ik wist direct dat ik een film met haar wilde maken”, 
zegt Larraín. “Vervolgens hebben we de film volledig 
opgebouwd rond Mariana en haar generatie. Wat dus 
niet mijn generatie is. Ik ben geboren in 1976, en dus 
volwassen geworden in de vorige eeuw. Mariana en al 
die jongeren om haar heen zijn van déze eeuw. Dat is 
in zekere zin wat de film is: deze eeuw, bezien vanuit 
de vorige eeuw.”

ONBAATZUCHTIG
Hoewel die nieuwe nadruk veel veranderde aan 
Ema, is het nog steeds een film over de nasleep van 
een mislukte adoptie. Danseres Ema en haar oudere 
vriend Gastón (Gael García Bernal), de choreograaf 
van haar gezelschap, hebben Polo teruggebracht naar 
het adoptiecentrum. Waarom ze die zware keuze 
maakten wordt in Ema stukje bij beetje duidelijk. Dat 
de relatie tussen Ema en Gastón een flinke knauw 
heeft gekregen is helder. Dat Ema niet zomaar af
scheid van het moederschap zal nemen ook.

“Een kind adopteren is zo ongeveer het meest on
baatzuchtige dat je kunt doen”, zegt Larraín. “Mijn 
eigen kinderen zijn mijn biologische kinderen, dus 
ik spreek niet uit ervaring, maar ik heb mijn research 
gedaan. Nee, ik heb niet gesproken met mensen die 
dit hebben meegemaakt; ik zou geen zout in dat soort 
diepe wonden willen gooien. Maar ik sprak wel met 
allerlei mensen die ermee werken, en ik zag al snel 
dat hier allerlei interessante verhalen in verscholen 
liggen. Zeker in de gevallen waar de adoptie niet goed 
afloopt. Hoe ouder het kind dat je adopteert, hoe gro
ter de kans dat het traumatische ervaringen met zich 
meedraagt. Dat zijn ingewikkelde processen, zowel 
voor de ouders als de kinderen.”

Ema begint als dat proces al is gestrand en de 
kleuter die Ema en Gastón in huis hadden genomen 
en Polo hadden genoemd weer weg is. “Dit jongetje 
kwam na zijn geboorte in een institutie terecht, en 
werd iemand zonder eigen naam, tot hij wordt ge
adopteerd”, legt Larraín uit. “Pas dan krijgt hij weer 
een naam, een familie, een identiteit – en als dat mis
lukt, wordt hij in zekere zin opnieuw een wees.”

VLAMMENWERPER
De schijnbaar ontembare energie van hoofdrolspeel
ster Di Girolamo had een enorme invloed op zijn 
filmmaken, vertelt Larraín. “De beweging van de dan
sers dwong een bepaalde blik af. Ik heb nog nooit zo 
beweeglijk gefilmd. Meestal houd ik de camera meer 
statisch, maar hier móést het allemaal bewegen, de 
hele tijd.” Die energie spat van het scherm. Al vanaf 

PA BL O  L A R R A ÍN  O V E R  EMA
Met zijn tomeloos 
energieke film over een 
jonge danseres die 
worstelt met het 
moederschap maakt 
Pablo Larraín ook een 
portret van een 
generatie. “Het is de 
mentaliteit van deze 
eeuw, bekeken door 
iemand uit de vorige 
eeuw.”

DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA
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het openingsshot van een stoplicht dat in brand staat. 
Ema is aan de gang geweest met een vlammenwerper. 
“Laten we alles in de hens zetten, om in de as iets 
nieuws te kunnen planten”, zegt ze later in de film. 

“Als ze dat zegt, lachen de anderen daar om – het 
is een beetje een grap”, stelt Larraín. “Het is een heel 
Marxistisch idee: vernietigen om te kunnen bou
wen. Dus natúúrlijk heeft dat een politieke onder
toon. Maar als Ema die vlammenwerper oppakt, wil 
ze ook gewoon haar stempel op de wereld drukken. 
We draaiden de film in Valparaiso, een havenstad 
die compleet is ondergespoten met graffiti. Echt, 
negentig procent van de muren zit onder de tags. 
Toen ik de jongeren sprak die dat deden, zeiden ze: 
het is een getuigenis, we laten ons spoor achter. Dat 
wilde ik haar ook laten doen, maar op een extremere 
manier.”

WIE DE FUCK BEN JIJ
Die overdosis energie is ook bepalend voor, en wordt 
op zijn beurt weer gevoed door de muziek in film. 
Naast de elektronische score van Nicolas Jaar bestaat 
die vooral uit heel veel reggaeton. “Dat is de muziek 
die haar generatie het meest luistert”, verklaart  
Larraín. “Het wordt gezien als platte muziek. Gastón 
zegt dat letterlijk in de film, als hij zich afvraagt 
waarom de getrainde dansers van zijn eigentijdse ge
zelschap zich overgeven aan deze misogyne rotdans. 
Diezelfde vragen heb ik tijdens de research ook aan 
dansers gesteld. Maar zij zeiden: wie de fuck ben jij 
om te bepalen wat ik dans? Dát gevoel, die strijdbaar

heid hebben we in de film willen vangen.”
In hun benadering van wat dans is, zag Larraín het 

wezen van een nieuwe generatie. “Toen ik opgroeide, 
danste je met zijn tweeën, meestal als man en vrouw, 
en met een zekere sensualiteit. Voor deze jongeren 
is dansen iets heel anders. Zij dansen alleen. Soms 
collectief, maar altijd voor zichzelf. Dat zegt mij veel 
over deze generatie, die zeer individualistisch is, maar 
tegelijkertijd veel respect heeft voor anderen.”

Hetzelfde signaleert Larraín op gebied van seksua
liteit. “Voor mijn generatie is alles binair”, stelt hij.  
“Je bent homo of hetero, man of vrouw – of trans, 
maar ook dat is een hokje. Zij zien het anders: zij 
geloven gewoon in liefde, zonder al die categorieën. 
Het was nieuw en enerverend voor me om zo naar de 
wereld te kijken.”

De sensualiteit van Ema leidt in het groepsgesprek 
direct tot een onbedoelde illustratie van de generatie 
kloof, als een wat oudere collega Larraín vraagt waar
om hij toch “zoveel seks” in de film stopte. Vervolgens 
gaat het over wat ‘veel’ is, en wat ‘seks’ is. “Je ziet in 
de film geen expliciete seks”, houdt Larraín vol. “Er is 
bijna geen naakt – hooguit een paar borsten. Dat is het 
interessante van cinema: je hoeft maar een klein beetje 
te laten zien, het publiek denkt de rest er zelf wel bij. 
Dat gebeurde ook met mijn debuut Tony Manero. Die 
werd omschreven als zeer gewelddadig, en het titel
personage slaat inderdaad een vrouw dood, maar daar 
zie je niets van – je ziet alleen zijn gezicht terwijl hij  
op haar in mept. Maar na afloop is het publiek ervan 
overtuigd dat ze het wél gezien hebben.”     
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E M A

Het huwelijk is dood, leve het huwelijk 
In het sublieme Ema houdt Pablo Larraín 
hardnekkige ideeën over seks en monogamie 
tegen het licht. Intussen deint de reggaeton.

Alles in Ema dient het perspectief van het  
titelpersonage, gespeeld door Mariana Di 
Girolamo. Met hoekige tred loopt de iele 
danseres door de felgekleurd uitgelichte 
straten van het Chileense Valparaiso. De 
muziek van elektrocomponist Nicolas Jaar 
vloeit voort en begeleidt haar, de camera be
schouwt haar in lange takes. Ema vecht er
voor om moeder te zijn en te blijven, maar 
niet op een clichématige, rammelendeeier
stokkenmanier. Ze spuwt vuur en ze spuit 
water. Haar vriendinnen zijn haar wraak 
godinnen. De hele film lang is ze onderweg. 
Zij denkt en wij, de toeschouwers, vullen in 
wat ze zou denken. Wij projecteren onze 
verlangens op haar rattengezichtje, net als  
andere personages in de film. Maar zij heeft 
haar eigen agenda. 

De Chileense regisseur Pablo Larraín 
toonde zich al een meester in het doseren,  

timen en sturen van zijn publiek in zijn  
recentste films Neruda (2016), over dichter  
Pablo Neruda, en Jackie (2016), over Jackie 
Kennedy in de dagen na de moord op JFK. 
Ema past in deze reeks films die herinnerin
gen, perspectief en receptie onderzoeken. 
Gevoelig en subtiel legt Larraín de algemeen 
geaccepteerde, maar o zo verkrampte idee 
en over liefde, seks, vruchtbaarheid en  
moederschap bloot. Larraín vindt relaties 
opnieuw uit. Het huwelijk is dood, leve het 
huwelijk.

Nadat in Larraíns Tony Manero (2008) de 
disco centraal stond, en in Post mortem 
(2010) de burlesque een rol speelde, bedient 
de regisseur zich voor Ema van de reggaeton. 
In die dans echoot de verhaallijn. Reggaeton 
is aanvankelijk vastgezet in een mal van  
moderne dans: het is bedacht, gekunsteld, 
heeft zijn ziel verloren. Die ziel is namelijk 
lekker geil en met draaiende heupen. Op den 
duur verplaatst de dans zich van het repeti
tielokaal naar de buitenlucht, terug naar zijn 
natuurlijke habitat. Op de achtergrond zien 

we straten, zee en andere landschappen. 
“Reggaeton maakt van vrouwen lustobjecten 
en van mannen bedriegers”, beklaagt choreo 
graaf Gastón (Gael García Bernal) zich. “Het 
is of je een orgasme danst”, brengt zijn vrien
din en hoofddanseres Ema daar tegenin. Wat 
is daar op tegen?

Opvallend is dat Larraín zich inleeft in de 
vrouwelijke beleving, terwijl reggaeton 
videoclips er bij uitstek een male gaze op  
nahouden. In een geweldige nachtclubscène 
danst een groep vrouwen met blote borsten. 
Mannen zijn er niet. Ema is omringd door 
een roedel vriendinnen. Ze zijn uitdagend, 
sensueel. Ze dragen baggy broeken, hun haar 
is blauwgeverfd of opgeschoren. Jazeker, het 
is sexy, maar dat is voor hun eigen plezier. 

LAURA VAN ZUYLEN

EMA   CHILI, 2019| REGIE PABLO LARRAÍN |  MET 

MARIANA DI GIROLAMO, GAEL GARCÍA BERNAL |  102 

MINUTEN |  DISTRIBUTIE CINÉART |  TE ZIEN VANAF 18 

JUNI   

 ‘A L L E S  MOE S T  BE WEGENMOE S T  BE WEGEN,  DE  HEL E  T I JD ’

PABLO LARRAÍN



 

Filmjaarboek
Onmisbaar naslagwerk 

 Filmjaarboek 2019/2020 is te bestellen bij libris.nl of bol.com

Onmisbaar naslagwerk 
met alle films die in 2019 zijn uitgekomen

en artikelen over: 

De auteur van het jaar: Martin Scorsese 
De kloof tussen arm en rijk
Batman & Joker
Het feilbare lichaam
De Nederlandse animatiefilm

 Filmjaarboek 2019/2020 is te bestellen bij libris.nl of bol.com

Actie!
Stuur een mail naar info@filmkrant.nl met naam en adresgegevens. 

De eerste 10 inzenders kunnen het Filmjaarboek 2019/2020 bestellen 
voor de speciale kortingsprijs van € 25,- inclusief verzendkosten. 

(winkelprijs € 32,99)

Deze actie loopt tot 30 juni 2020. 20
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The Hunt richt zijn satirische 
pijlen niet zozeer op politiek 
rechts of links, maar op de 
eindeloze stroom desinformatie 
in het publieke debat – waarvan 
de film zelf ook slachtoffer werd.

DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

The Hunt had half maart – op vrijdag de 13e, nota 
bene – de twijfelachtige eer de laatste persvoor
stelling voor de lockdown te zijn. Die was toen nog 
net niet officieel aangekondigd, maar hing al wel in 
de lucht. Terwijl ruim een handvol journalisten die 
middag naar Craig Zobels bloederige satire keek, liep 
om ons heen het kantoor van distributeur Universal 
leeg. Medewerkers vertrokken met toetsenborden, 
beeldschermen en zelfs een enkele bureaustoel – op 
weg naar hun thuiswerkplekken.

Al enkele dagen later was duidelijk dat de ge
plande release van The Hunt op 2 april (waar de film 
kort tevoren allerijl heen verplaatst was toen op die 
datum een James Bondvormig gat was ontstaan) 
niet door zou gaan. In Amerika had de film nog meer 
pech: daar ging hij de zalen in enkele dagen vóór de 
boel op slot ging. Universal besloot hem dan maar 
direct digitaal beschikbaar te maken. De Neder
landse tak ging daarin echter niet mee, en wachtte 
tot de bioscopen weer opengingen – al is The Hunt 
uiteindelijk op 21 mei ook hier online uitgebracht. 
IJs en weder dienende zit de film nu dus bij de eerste 
lichting titels die bij de heropening te zien zijn.

BOTHSIDESISM 
Zo vormde corona een laatste drempel voor een toch 
al gemankeerde release. The Hunt zou eigenlijk in 
september 2019 al te zien zijn, maar werd uitgesteld 
nadat Trump lucht van de film had gekregen. Op 
Twitter zette hij de film (waarin een rijke, linkslibe
rale mediaelite op mensen jaagt) ongezien weg als 
linksliberale aanzet tot geweld. 

Nu de film eindelijk te zien is, blijkt de vork ui
teraard anders in de steel te zitten. De film richt zijn 
satirische pijlen op beide extremen van het politieke 
spectrum en op de gapende kloof daartussen. Zobel 
en scenaristen Nick Cuse en Damon Lindelof be
dienen zich van eenzelfde soort ‘bothsidesism’ (of: 
van twee walletjes eten) als de maatschappijkritiek 
in Todd Phillips’ kaskraker Joker, in wiens immen
se schaduw The Hunt afgelopen september had 
gestaan, was de film toen uitgebracht – wie weet 

speelde dat destijds óók een rol bij het uitstel. Er zijn 
grappen en steken naar zowel links als rechts, zonder 
dat de film zelf op een positie of standpunt te betrap
pen is.

Het grote verschil met Joker is dat The Hunt zich
zelf lang niet zo serieus neemt. Pel de dunne schil van 
sociaal commentaar eraf en wat resteert is een geest
driftig vertelde variant op The Most Dangerous Game, 
het al meermaals verfilmde korte verhaal van Richard 
Connell uit 1924. De kern van dat verhaal is altijd 
hetzelfde: een steenrijke snoodaard sluit een groep 
armen op in een afgelegen gebied om ze op te jagen, 
en een van de slachtoffers blijkt taaier dan verwacht. 
In The Hunt is minstens evenveel energie en plezier 
gestoken in de politieke dimensies als in de creatieve 
en zeer bloederige manieren waarop de prooien (en 
niet veel later uiteraard ook de jagers) om het leven 
worden gebracht.

Het is de ondoorgrondelijke Crystal (Betty Gilpin) 
die zich opwerpt als heldin tegen wil en dank. Door
dat de schrijvers haar doelbewust opzadelen met te
genstrijdige karaktertrekken en haar achtergrond lang 
in het midden laten, is Crystal ook het enige perso
nage in de film met meer dan één dimensie. Ze wordt 
omringd door een soms amusante, soms storend 
platte collectie karikaturen en archetypes.

OOGKLEPPEN 
The Hunt speelt zich niet, zoals Joker, af in een fictie
ve stad in de jaren tachtig, maar in het hier en nu – 
zozeer dat zelfs het halve jaar vertraging in de release 
de film al wat verouderd heeft. The Hunt biedt satire 
op memeniveau. De film knipoogt naar de hete 
hangijzers van het politieke debat zoals dat wordt ge
voerd op Twitter en naar de stokpaardjes van reactio
naire nieuwsmakers als Fox News. Maar verder dan 
wijzen naar hoe belachelijk dat allemaal is, gaat de 
film zelden.

Die politieke randjes zijn ook eigenlijk niet waar 
het de makers van The Hunt om te doen is. In de 
apotheose van de film komt de aap uit de mouw: het 
echte doelwit van de satire is de kortzichtige blik 
op de ander, op hoe ieder van ons ‘de overkant’ van 
de kloof beschouwt – met oogkleppen op, gestuurd 
door vooroordelen, de feiten actief ontkennend. Dat 
is uiteindelijk de grootste ironie van The Hunt: de 
film werd dankzij Trumps ongefundeerde meningen 
slachtoffer van precies dat mechanisme waartegen hij 
in opstand komt.

THE HUNT  VERENIGDE STATEN, 2020 |  REGIE CRAIG 
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A ND R E A S  H O R VAT H  O V E R  LILLIAN

C ULT UUR S C HOKC ULT UUR S C HOK’’

De road movie Lillian toont het 
Amerika van nu op wandel-
snelheid. De Oostenrijkse 
regisseur Andreas Horvath is er 
meer dan vijftien jaar mee bezig 
geweest. Toch was er nog een 
veel zwaarder project in zijn 
leven: een portret van acteur 
Helmut Berger. “Berger heeft me 
jaren van mijn leven gekost. 
Lillian is mijn reddingsboei 
geweest.”              DOOR HUGO EMMERZAEL

Hij maakt al sinds 2002 documentaires, maar het is je 
vergeven als de naam Andreas Horvath geen belletje 
doet rinkelen. Dat snapt de Oostenrijkse regisseur zelf 
ook wel. 2015 had zijn jaar moeten worden met  
Helmut Berger, Actor, een sensationele documentaire 
over de inmiddels aan lager wal geraakte acteur uit 
Luchino Visconti’s De verdoemden (1969) en Ludwig 
(1973), maar Horvath was toen te druk om de eer op te 
strijken. En daarna stapelden de problemen zich al-
leen maar op.

“Tijdens de wereldpremière op het filmfestival  
van Venetië stond ik voor de opnames van Lillian op 
het schiereiland van Kamtsjatka om de kust van de 
Beringstraat te filmen”, vertelt Horvath op het terras 

van een brutalistisch Sovjethotel in het Tsjechische  
Karlovy Vary. Hij zit hier tijdens de 54e editie van het 
Karlovy Vary International Film Festival in de jury van 
de documentairecompetitie. Lillian, zijn ambitieuze 
eerste speelfilm, is een paar maanden daarvoor op het 
filmfestival van Cannes in wereldpremière gegaan. 

Ik moest en zou Horvath spreken omdat ik al jaren 
geobsedeerd ben door zijn documentaireportret van 
acteur Helmut Berger. Voor de eerste editie van de 
vernieuwde Critics’ Choice-sectie op IFFR was ik ge-
vraagd om een video-essay over deze film te maken. 
Alle films die ik kon vinden met een rol voor Helmut 
Berger heb ik bekeken. Vervolgens heb ik alle shots 
waarin Berger naar zichzelf kijkt via spiegels, foto’s  
of filmmateriaal achter elkaar gezet. Na het zien van 
tientallen films ben ik zo, net als Horvath, in de ban 
van Berger geraakt. 

In die tijd werkte Horvath nog aan Lillian en  
ondertussen raakte hij in de clinch met Berger. “Dat 
speelt al jaren”, legt Horvath uit over zijn gespannen 
relatie met de acteur. “Afgelopen week was ik nog in 
de rechtbank omdat hij een zaak tegen mijn film is be-
gonnen. Ik denk dat iemand dat in zijn hoofd heeft 
gepraat. Hij was deze keer ook aanwezig. Het is voor 
het eerst sinds jaren dat ik hem weer heb gezien. Ik 

wil er niet te veel over uitweiden, maar laat ik het zo 
stellen: niemand schiet hier echt iets mee op.” 

GIFTIGE MANNELIJKHEID
De spanning tussen Horvath en Berger is extreem 
voelbaar in de documentaire, die op moment van 
schrijven niet meer vertoond mag worden. Horvaths 
doel was om een essayfilm te maken over het acteer-
proces en over hoe acteurs eigenschappen van hun 
rollen met zich mee kunnen nemen naar hun privé- 
leven. In het geval van Berger – ooit een jonge adonis 
die pikante rollen kreeg voorgeschoteld en kortston-
dig tot de elite van het Europese arthousecircuit  
behoorde – uit zich dat in een pijnlijke neiging tot 
grensoverschrijdend gedrag. Met een verfrissende 
nuchterheid laat Helmut Berger, Actor de vele seksuele 
avances naar Horvath zien – het einde van de film is 
een vrij letterlijke climax. De regisseur laat ook de 
eindeloze voicemails horen die Berger achterlaat als 
de camera’s niet meer draaien. Daarin lijkt hij een to-
taal ander persoon te zijn dan wanneer Horvath al fil-
mend weer op bezoek komt. 

Een betere documentaire over giftige mannelijk-
heid is nog niet gemaakt. Alsnog benadrukt Horvath 
dat de documentaire een liefdevol proces was: “Ik pro- 
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beerde zijn persoonlijkheid eer aan te doen. Ik wilde 
zijn tekortkomingen en impulsen in ieder geval niet 
misbruiken. Ik zie de film dan ook als een samenwer
king. Hij was de aanstichter van de meest opruiende 
scènes en ik ging daar gewoon in mee. Ik ben nog 
steeds blij met het eindresultaat en ik hoop dat de film 
snel weer een tweede kans krijgt.” 

REDDINGSBOEI
Dat brengt ons bij Lillian, de film die Horvaths crea
tieve bevrijding inluidde. “Berger heeft me jaren van 
mijn leven gekost. Lillian is daarbij mijn reddingsboei 
geweest.” Al was die film ook geen spreekwoordelijke 
walk in the park. Horvath heeft meer dan vijftien jaar 
met deze film rondgelopen. Pas toen landgenoot Ul
rich Seidl als uitvoerend producent optrad, kon Hor
vath zijn plannen realiseren. “Ik heb nog nooit een 
film zo lang met me meegedragen.” 

Dat past wel bij het uitgestrekte verhaal dat Lillian 
wil vertellen. Horvath liet zich inspireren door het  
leven van Lillian Alling, een Russische immigrant die 
een eeuw geleden per voet terugkeerde naar haar moe 
derland, via Canada richting de Beringstraat. Horvath 
heeft haar verhaal naar het heden vertaald. Patrycja 
Planik speelt een zwijgzame Russische vrouw die ook 

vanuit New York naar Rusland trekt. De reden lijkt te 
maken te hebben met banengebrek, al gaat de film 
daar nooit expliciet op in. In de openingsscène zien 
we in ieder geval hoe de vrouw hoopt op een klus als 
pornoactrice. De schimmige producent laat haar 
weten dat ze er te veel uitziet als een model en dat ze 
beter voor de Russische dan voor de Amerikaanse 
droom kan gaan. Daar liggen de kansen volgens hem 
nog wel voor het oprapen. 

ONGEFILTERD
Misschien is Lillian een soort afrekening met de Ame
rikaanse droom. Op zijn minst is het een onderzoek 
naar hoe het Amerika van nu voelt. Horvath heeft  
documentaires gemaakt over onder andere Groot 
Brittannië, Roemenië, Polen en zijn thuisland Oosten
rijk, maar Amerika blijft hem altijd fascineren. In veel 
opzichten lijkt Lillian op zijn This Ain’t No Heartland 
uit 2004, dat poolshoogte neemt in ruraal Amerika 
tijdens het uitbreken van de Irakoorlog. 

“Ik ben dan ook voor een deel gevormd in dat kli
maat”, vertelt Horvath over zijn relatie met de Ver
enigde Staten. “Toen ik zestien was werd ik als uit
wisselingsstudent naar de Verenigde Staten gestuurd. 
Natuurlijk niet naar New York of Los Angeles of een 
andere grote stad, want de school was bang dat we 
dan aan de drugs zouden raken. Ik belandde in een 
plaatsje in Iowa met zesduizend inwoners. Het was 
een cultuurschok, maar ik raakte er ook aan gewend. 
Het zijn down to earth plekken. Als ik er nu kom om te 
filmen, dan kan ik echte, ongefilterde persoonlijkhe
den op beeld vastleggen.” 

STAP VOOR STAP
De reden dat hij Lillian wilde maken was niet om 
Rusland zomaar naast Amerika te leggen of om com
mentaar te leveren op de hedendaagse Amerikaanse 
politieke situatie. “Ik zie de film meer als een onder
zoek naar de verschillen tussen het stadsleven en het 
plattelandsleven. Daar zit een grotere verdeling in 
dan die tussen landen en continenten. Het maakt 
niet uit in welk land je geboren bent, het verschil  
tussen stad en platteland is haast universeel. Deze 
film laat je dat stap voor stap zien.”

Stap voor stap ging ook het maakproces. Horvath 
heeft de tocht van Lillian met een extreem beschei
den filmcrew van hooguit vijf man afgelegd. Daar 
hadden Horvath en Planik het meeste werk aan. 
“Mijn team kwam steeds in tussenpozen van twee 
weken naar Amerika om opnames te maken. De  
momenten dat zij weer in Oostenrijk waren, filmden 
Planik en ik door om alle gebieden die we passeerden 
ook vast te leggen. Het was voor mij belangrijk om 
een vloeiend geheel van de film te maken. Ik wilde 
geen stukken van Amerika overslaan.” Het resultaat 
is een net zo epische als zwijgzame roadmovie die op 
wandelsnelheid en bijna zonder dialoog het Amerika 
van nu gadeslaat. De film is zo als het ware een ver
slaglegging van de monumentale tocht die Horvath 
en zijn hoofdrolspeler zelf hebben moeten doorstaan. 
“Vergeleken met Helmut Berger, Actor was dit alsnog 
een makkelijke ervaring”, grapt Horvath. “Fysiek was 
het zwaar, maar op de set hadden we in ieder geval 
altijd plezier.”       

L I L L I A N

Weg uit de 
wereld
In zijn speelfilmdebuut laat documentaire-
maker Andreas Horvath via een voettocht 
van New York naar Siberië een ander, deso-
laat Amerika zien.

Lillian Alling was een OostEuropese immi
grant in New York die in 1926 besloot terug 
te gaan naar Rusland. Te voet. Dwars door de 
Verenigde Staten en Canada richting de Be
ringstraat. Of ze haar einddoel ooit gehaald 
heeft, is niet bekend. Haar tot de verbeelding 
sprekende tocht inspireerde schrijvers en 
werd al eens verfilmd. Nu is het de Oosten
rijkse documentairemaker Andreas Horvath 
(Helmut Berger, Actor, 2015) die het tot on
derwerp van zijn eerste speelfilm maakt. Zijn 
Lillian, dat in première ging in Cannes en in 
Minsk en Tromsø werd onderscheiden met 
filmkritiekprijzen, is een ongewone roadmo
vie die het meer moet hebben van ervaring 
dan van verhaal.

Horvath maakt opvallende keuzes. Om te 
beginnen is Lillian slechts losjes gebaseerd 
op de oorspronkelijke geschiedenis. Hij ver
plaatste het naar het heden en laat zien hoe 
een soortgelijke voettocht zou kunnen gaan. 
Samen met de als acteur debuterende Poolse 
fotograaf en videokunstenaar Patrycja Pla
nik in de titelrol trok hij negen maanden lang 
door Amerika, zonder scenario – ze lieten 
zich leiden door wat ze tegenkwamen. Ge
waagd ook om ervoor te kiezen dat Lillian de 
hele film stoïcijns zwijgt. Een eenzaam 
avontuur waarbij het, afgezien van een heftig 
incident en enkele spaarzame momenten van 
betovering, vooral aankomt op overleven 
zonder geld, stelen uit winkels en eten uit de 
afvalbak.

Tegelijkertijd voert Horvath ons door een 
desolaat Amerika zoals we dat doorgaans 
niet zien. Hij kent het, want maakte ook al 
eens een fotoboek en een documentaire 
over het Amerikaanse platteland. Ook in 
Lillian filmt hij met de blik van een foto
graaf. Snelwegen, kleine stadjes met slordig 
rondgestrooide industrie, geleidelijk over
gaand in weids platteland en ruige bossen 
en bergen. Hier en daar vangt hij terloopse 
gesprekken op, of filmt hij een protest 
manifestatie of een autorodeo, maar  
vaker toont hij mensen als zwijgende por

tretten. Professionele acteurs gebruikt hij 
nauwelijks.

Het is een sobere, met zelfverzekerde 
koppigheid neergezette formule. Visueel 
sterk, al heeft het in het begin wat moeite om 
meer te worden dan een panorama waar Lil
lian doorheen trekt. Ook doordat ze, zelfs als 
ze in nood verkeert, het contact met andere 
mensen resoluut vermijdt. Soms op het on
geloofwaardige af. Alsof ze besloot dat ze al 
weg is uit deze wereld.

Afgezien van een mislukte wanhoops 
sollicitatie bij een pornoproducent weten we 
niets van Lillian. Het maakt haar ongrijp
baar, tot ze plotseling met een kwaad gebaar 
haar lippenstift uitsmeert en zo toch iets van 
emotie laat zien. Als film werkt Lillian het 
beste wanneer je je overgeeft aan die kalme 
flow en rustig blijft kijken en kijken. Lang
zaam groeit die tragische trip uit tot een  
bijzondere verbeelding van een gevoel van 
ontheemding. Met een onverwacht slot dat 
er een mythisch accent aan geeft.

LEO BANKERSEN

LILLIAN   OOSTENRIJK, 2019 |  REGIE ANDREAS 
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ANDREAS HORVATH

“Het maakt niet 
uit in welk land je  
geboren bent, het 
verschil  tussen 
stad en platteland 
is haast univer-
seel. Deze film 
laat je dat stap 
voor stap zien.”



De Britse spellenmaker Sam 
Barlow maakt slim gebruik van 
filmbeelden om het spelers 
nagenoeg onmogelijk te maken 
greep te krijgen op zijn games Her 
Story en Telling Lies. De puzzel-
stukjes liggen verborgen in het 
spel van echte acteurs.   PIM VAN DEN BERG

De camera liegt niet. Sommige media zijn beter in be-
paalde dingen dan andere: zo toonde Tolstoj met zijn 
verhaal Linnenmeter: Geschiedenis van een paard (1885) 
dat literatuur bij uitstek de geschikte vertelvorm is om 
te speculeren naar het innerlijke bewustzijn van een 
paard. Om een paard weer te geven zoals wij het door-
gaans zien, gaat er niks boven de lens.

Met Rashomon (1950) laat de Japanse regisseur 
Akira Kurosawa zien dat de objectiviteit van de camera 
een wassen neus is. De film toont verschillende getui-
genissen van dezelfde misdaad, de moord op een sa-
moerai in de middeleeuwen. De verhalen van de getui-
gen spreken elkaar duidelijk tegen. De sprekers lijken 
vooral zichzelf in bescherming te nemen; uit de beel-
den zelf is onmogelijk vast te stellen wie de waarheid 
spreekt. Juist het ogenschijnlijke realisme van film 
maakt het een uitstekende leugenaar. Hoe echter de 
beelden lijken, hoe minder aanleiding om te twijfelen.

De zelfstandige Britse spellenmaker Sam Barlow 
gebruikt die spanning tussen ‘betrouwbare’ camera 
en onbetrouwbare verteller in zijn games Her Story 
(2015) en Telling Lies (2019). In beide games zoek je in 
archiefbeelden naar trefwoorden die in die videofrag-
menten worden uitgesproken. Je kijkt die beelden te-
rug op een oude computer-in-je-computer, die 
hooguit vijf zoekresultaten van een trefwoord tegelijk 

laat zien. Je bent dus constant op zoek naar nieuwe 
woorden die leiden naar nieuwe fragmenten. Daar-
door komt het verhaal in delen en in willekeurige 
volgorde op je af. Het voelt als vooruitgang wanneer je 
gestaag puzzelstukjes aan elkaar verbindt.

VERBORGEN CAMERA’S
Her Story draait om de getuigenverklaringen van 
tweelingzussen (gespeeld door Viva Seifert) over de 
vermissing van de echtgenoot van een van hen. Gedu-
rende enkele dagen worden beide vrouwen door de 
recherche ondervraagd en gefilmd. Naarmate je meer 
fragmenten bekijkt ontstaan er onmiskenbaar gaten 
in het verhaal van de zussen. Uiteindelijk is het nog 
maar de vraag of het überhaupt twee verschillende 
personen zijn, en of ze hun hele verhaal niet uit hun 
duim zogen.

Telling Lies speelt precies hetzelfde, met zoekter-
men en fragmenten, maar breidt uit doordat in de 
fragmenten meerdere personages elkaar toespreken 
via webcams en verborgen camera’s. Hoofdpersoon 
David Smith (Logan Marshall-Green) is een FBI-
agent die zijn vrouw en dochter achterlaat om under-
cover te gaan in een radicale milieuorganisatie. Daar 
wordt hij verliefd op een activist en ondertussen stort 
hij zijn hart uit tegen een camgirl, totdat hij alles voor 
zichzelf verpest – met verrassende tot verbijsterende 
gevolgen. Je ziet en hoort altijd maar één kant van een 
gesprek, waardoor de nadruk komt te liggen op de 
vermeende bedoelingen en reacties van de spreker, 
wat de achterdochtige kijkhouding die de game ver-
langt verder versterkt.

Zoals de titel Her Story en de strekkingen van beide 
games doen vermoeden, beschikken ze over een femi-
nistische inborst, en een haarfijn gevoel voor liegen als 
zelfverdediging. Voor Smith is liegen een manier om 
zijn mannelijkheid en schadelijke gedrag te kunnen 
voortzetten, voor de vrouwen in zijn omgeving een 
middel om zichzelf tegen hem en andere mannen te 

beschermen. Hij gebruikt het als wapen, zij als schild.
Puzzelgames hebben vaak vaste, vooraf bepaalde 

oplossingen. Een haast noodzakelijk gevolg van het 
handmatig bouwen van digitale werelden is dat de 
mogelijkheden grotendeels van tevoren geprogram-
meerd moeten worden. Sommige spellen combineren 
bestaande spelsystemen om nieuwe variabelen te cre-
eren, maar over het algemeen is het aantal mogelijk-
heden beperkt. Een rond blokje past in een rond gaat-
je. Slimme spelers herkennen de werkingen achter 
een game en worden zo aangemoedigd om het op een 
meta-niveau te benaderen. Zoals je in oude tekenfilms 
kunt zien wanneer er iets in het beeld gaat bewegen 
omdat er een aparte, fellere tekening is die afsteekt 
tegen de geschilderde achtergrond, zo geven games 
hun geheimen prijs.

Her Story en Telling Lies omzeilen die technologi-
sche beperking door terug te vallen op echte filmbeel-
den. De zogenaamde puzzelstukjes liggen verborgen 
in het spel van echte acteurs, wiens gezichtsuitdruk-
kingen en lichaamstaal een nuance, complexiteit en 
verscheidenheid bezitten die een game anders zo 
gauw niet zou kunnen omvatten. Menselijk gedrag 
laat zich niet zo makkelijk kwantificeren. Dingen 
kunnen van alles betekenen.

WEB VAN MISDAAD
De game L.A. Noire (2011), een noir die zich afspeelt 
in Los Angeles, had hetzelfde idee, maar pakte het iets 
omslachtiger aan. Je speelt rechercheurs Cole Phelps 
(Aaron Staton) en Jack Kelso (Gil McKinney), die door 
hun onderzoek belanden in een web van misdaad, 
corruptie en dames in nood. Een belangrijk onderdeel 
van het spel zijn de ondervragingen van verdachten, 
waarbij je ook aan de hand van kleine aanwijzingen in 
hun lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen moet ont-
cijferen wat waar is en wat niet. Doordat L.A. Noire 
zich afspeelt in een volledig driedimensionale speel-
wereld, en de ondervragingen – in tegenstelling tot 
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die in Barlows games – interactief en live zijn, kan het 
daarbij niet terugvallen op het (sporadische) gebruik 
van filmbeelden. In plaats daarvan maakte de game 
gebruik van een peperdure, precieze motion-capture- 
techniek die het spel van de acteurs vertaalt naar 
geanimeerde modellen in de game. Hoewel dat er op 
eerste gezicht enigszins overtuigend uitziet, blijft het 
acteerwerk, dat altijd op commando van de speler ge
beurt, onnatuurlijk en hortend ogen. Toch is de tech
nologische ambitie erachter bewonderenswaardig.

Het helpt dat Barlow in zijn twee games belangrij
ke vragen onbeantwoord laat, en dat je beide spellen 
vanaf een bepaald punt op elk moment vroegtijdig 
kunt voltooien. Wanneer je denkt dat je het ongeveer 
wel doorhebt, kun je naar een einde toewerken. 
Plichtsgetrouw elke video afkijken is vergeefs, als het 
totaalplaatje uiteindelijk toch onvolledig is. (Op het 
fictieve bureaublad van Telling Lies staat het kaartspel 
Patience, waarin een koning ontbreekt. Daar kom je 
meestal pas aan het eind van een potje achter, wan
neer de laatste kaart ineens nergens te bekennen is.)

Juist vanwege de specifieke logica van games, waar 
winnen en voltooien zo’n centrale rol spelen, is de 
aanwezigheid van een onbetrouwbare verteller zo 
frustrerend en effectief. Dat Keyser Söze (Kevin 
Spacey) je aan het lijntje houdt in The Usual Suspects, 
alla. Het is tenslotte niet jouw politieonderzoek dat 
door zijn fabeltje onmogelijk wordt gemaakt, maar 
dat van rechercheur Kujan (Chazz Palminteri). Daar
entegen ben je Her Story en Telling Lies zélf orde op 
zaken aan het stellen. Als jóuw plan vervolgens ver
stoord wordt door de leugens van de persoon tegen
over je, is dat des te ergerlijker. Precies op het mo
ment dat dit gevoel van verslagenheid de overhand 
neemt, kun je je voor het eerst echt overgeven aan de 
zekere onzekerheid van de leugen, de ironisch genoeg 
troostende wetenschap dat objectieve waarheid on
danks je verwoede pogingen, en al dat je dacht te  
weten over games, buiten bereik blijft.     
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Het heeft toch iets sneus, van die filmfranchises 
die maar tot in den treure door blijven gaan en 
om de paar jaar weer nieuw leven in worden ge- 
blazen. Begrijp me niet verkeerd, het gaat vaak 
om films die ik erg hoog heb zitten, maar soms 
moet je eerlijk tegen jezelf zijn en accepteren dat 
iets misschien gewoon voorbij is. Ik voel dat heel 
sterk bij Scream. Het eerste deel is een van mijn 
favoriete nineties slashers en het tweede deel 
was zo’n film waar echt heel veel mensen op 
zaten te wachten. Er was daadwerkelijk vraag 
naar. Leuke bijkomstigheid: hij was nog goed te 
pruimen ook. Niet heel vernieuwend, een beetje 
grappend over het feit dat Wes Craven en z’n 
vrienden het succes van Scream 1 eigenlijk 
gewoon dunnetjes over doen. Het werd er hart-
stikke dik bovenop gelegd door de verhaallijn van 
Stab – de film-in-de-film gebaseerd op het leven 
van die arme Sidney Prescott (natuurlijk Neve 
Campbell). Zo maak je dus een fun sequel. 

Maar ja, als twee films succesvol zijn, dan 
moet er een derde (2000) komen. En elf jaar 
later is er vast nog wel animo te vinden voor een 
deel vier, toch? Weet je wat, we gooien er ook 
nog een Scream-serie (MTV) tegenaan. Het 
fijne gevoel dat je van die eerste twee films 
kreeg is inmiddels behoorlijk verwaterd en aan-
gelengd met B-merk limonadesiroop. En als ik 
dan zo vrij mag zijn, Scream ‘de serie’ is dat 
vieze laagje prut dat soms in je longdrinkglas 
achterblijft na het bijna leegdrinken van dat 
glas siroop. Drie seizoenen waarvan het laatste 
in drie dagen afgeraffeld werd op VH1. Volgens 
mij was de serie nog een tijdje ergens bij een 
van onze streamingboeren te zien, maar geloof 
mij: niemand die erover heeft gepraat.

Dat en het feit dat Wes Craven al sinds 2015 
niet meer onder ons is, weerhoudt de Spyglass 
Media Group (die het merk Scream van Wein-
stein heeft overgenomen) er helaas niet van om 
ons nu lekker te maken voor Scream 5. En het 
smerige is dat ik hier natuurlijk weer hartstikke 
vatbaar voor ben. Alles staat me in principe 
tegen: geen Wes Craven, een uitgemolken pre-
misse, dat vervloekte masker, het feit dat er 
sowieso geprobeerd gaat worden om een sexy 
mix van oude acteurs en geile jonge twintigers 
aan de cast toe te voegen en: het onvermogen 
om te accepteren dat dingen soms beter worden 
als ze mogen rusten. In vrede, welteverstaan.

Ik word er nu al moe van. David Arquette 
heeft natuurlijk allang ja gezegd op het afstof-
fen van zijn tamelijk pathetische doch lieve per-
sonage Dewy Riley en het is waarschijnlijk een 
kwestie van tijd tot Courteney Cox en Neve 
Campbell ook zwichten voor een lekker loon-
strookje. Ik zie al helemaal voor me hoe ze 
Scream gaan afstoffen en heel erg 2021 gaan 
maken met grappen over Tesla’s en misschien 
wel een Instagram-filter in plaats van ‘het mas-
ker’. En het allersmerigste? Ik ga natuurlijk 
gewoon weer kijken. 

CARMEN FELIX

SCHREEUW 5
Carmen Felix schrijft over mainstream, 
genre en niche en gaat heus haar mening 
niet onder bioscoopstoelen of lounge-
banken steken. 
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Paul  Ruven & Marian Batavier
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LEES HET
VANDAAG!

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

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

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

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

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

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

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

Paul Ruven & Marian Batavier het gouden
FILMIDEE
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Je weet dat ze fout zijn, de journalistieke belhamelsbende van 
roddelblad The National Enquirer. De maker van de documentaire 
Scandalous voelt zich genoodzaakt om te laten zien dat ze inderdaad 
scandalous zijn. Van dé foto van een overleden Elvis en de moord
schoenen van O.J. Simpson tot Trumps Catch and kill. DOOR BAS BLOKKER

Roddelbladen worden altijd onderschat. Waarschijn
lijk omdat zelfs hun lezers weten dat niet alles wat 
erin staat (‘stervende Elizabeth benoemt William tot 
koning!’) helemaal klopt. Maar ze werken als reclame: 
wat ze in je kop stoppen, krijg je er niet zo gemakkelijk 
meer uit. In de Verenigde Staten liggen ze in het rek 
naast de kassa. Je kunt ze domweg niet ontlopen en zo 
is de vuistregel geworden dat 100 miljoen mensen het 
bekendste blad, The National Enquirer, ‘zien’. 

De VS worden geleid door een marketeer die deze 
macht nooit heeft onderschat. Al sinds de jaren ze
ventig verschijnt Donald Trump in ‘de bladen’. Ge
durende zijn woelige loopbaan van casinoeigenaar 
tot bijna bankroet heeft hij zelf journalisten getipt en 
bijgepraat over zijn rijkdom en succes. Maar met geen 
van de bladen had Trump zo’n innige band als met 
The National Enquirer en met uitgever David Pecker. 

PROTECTIEGELD
Het was een wederzijds voordelige relatie: Trump leek 
groter dan hij was en een Enquirer met Trump op de 
cover deed het altijd goed. Nadat hij zijn kandidatuur 
voor het presidentschap had aangekondigd, steeg de 
oplage van de Enquirer met een Trumpfoto voorop 

met 15 procent, zou Pecker later zeggen. De docu
mentaire Scandalous: The Untold Story of the Natio-
nal Enquirer is gemaakt op het moment dat die relatie 
grondig was verstoord. 

Journalisten hadden onthuld dat Trump een affaire 
had gehad met een pornoactrice, dat zij haar verhaal 
exclusief had verkocht aan The National Enquirer 
en dat de redactie het vervolgens had begraven, om 
Trumps kansen in de verkiezingsstrijd niet te scha
den. Trump heeft daarvoor betaald, zo erkende zijn 
advocaat in 2018. Pecker werkt op dit moment samen 
met Justitie om hierover te getuigen.

Catch and kill noemden ze het bij de Enquirer en 
het was een heuse methode, waarmee ze sterren aan 
zich verplichtten. “Het is protectiegeld”, zegt exEn-
quirerverslaggeefster Barbara Sternig met een maf
fiaterm in de documentaire. Sternig kwam er voor het 
eerst mee in aanraking toen ze wilde onthullen dat de 
komiek en acteur Bob Hope, destijds de lieveling van 
Republikeins Amerika, tal van affaires had gehad. Ze 
werd bij uitgever Gene Pope geroepen, die haar twee 
lessen leerde. 1) “Ik denk niet dat Amerika dit wil we
ten over Bob Hope.” En 2) “En nu ga je naar Hope toe 
en krijg je voortaan de beste verhalen van hem.”

Het aardige van Scandalous is dat we zien dat de 
Enquirer niet alleen een roddelblad was. Zoals we 
enkele oudverslaggevers horen uitleggen: “Wij ver
anderden de feiten niet. Wij bliezen ze op.” Uitgever 
Pope verlegde in de jaren zeventig de koers van hui
selijke praatjes over beroemdheden, geschreven voor 
modellezeres ‘Missy Smith uit Kansas City’, naar een 
hardere journalistieke richting. 

Hier is de documentaire op z’n best. Enkele ver
slaggevers die in deze jaren werden aangenomen 
– vooral Britten, omdat Pope de Amerikanen maar 
slapjanussen vond – vertellen voor de camera over 
sensationele successen. Drie kwartier nadat de dood 
van Elvis Presley werd bekendgemaakt, stapten zes 
verslaggevers van de Enquirer in een privévliegtuig 
met een tas met 50.000 dollar in cash. Alles wat ze 
over Elvis te weten kunnen komen, is meegenomen, 
maar ze moeten vooral zorgen dat ze dé foto maken. 
Uiteindelijk verkleden ze een fotograaf als priester, 
met een camera onder zijn habijt. Hij slaagt erin bij 
de doodskist te komen en een kiekje van de dode King 
of Rock ‘n’ Roll te schieten. Dé foto. Die week is de 
oplage van de Enquirer een duizelingwekkende 6,9 
miljoen exemplaren.

SCHOENZOLEN
De beroepstrots van die generatie verslaggevers gaat 
eventjes als een zindering door een documentaire die 
verder nogal Time Lifeachtig is: chronologisch ver
teld, archiefbeelden, mensen die in een stoel zitten en 
vertellen over vroeger. Dan is het heerlijk om te horen 
hoe zij hun slag sloegen in de zaak van O.J. Simpson. 
De sportheld die verdacht werd van moord op zijn 
vrouw ontkende dat hij schoenen had waarvan het 
spoor in zijn tuin werd gevonden. De Enquirer loofde 
een beloning uit voor alle sportfotografen om door 
hun archieven te gaan om te zien of zij een foto had
den van de zolen van Simpson op de ‘moordschoe
nen’. En ja hoor, ze vonden die. “Het was alsof we de 
heilige Graal hadden gevonden.”

Een documentaire over deze journalistieke bel
hamelsbende, die van hun baas op en over de rand 
van het wettelijk toegestane (telefoons tappen, post 
uit brievenbussen hengelen) mocht gaan, had op zijn 
best iets als The Wolf of Wall Street (Martin Scorsese, 
2013) kunnen opleveren. Je weet dat ze fout zijn, maar 
wat een lol hebben we in hun schelmenstreken. Het 
is dramatisch gesproken jammer dat regisseur Mark 
Landman zich genoodzaakt voelt om te laten zien dat 
ze inderdaad scandalous zijn. Hij heeft daarom niet 
alleen de oude schelmen geïnterviewd, maar ook se
rieuze journalisten als Carl Bernstein en Maggie Ha
berman van The New York Times. En die zeggen dan 
dat de methodes van de Enquirer ‘corrupt’ zijn. Ja, dat 
zijn ze. Maar dat wisten we al.

SCANDALOUS: THE UNTOLD STORY OF 
THE NATIONAL ENQUIRER   VERENIGDE 

STATEN, 2019 |  REGIE MARK LANDSMAN |  97 MINUTEN | 

DISTRIBUTIE DUTCH FILMWORKS |  TE ZIEN VANAF 11 

JUNI   

S CANDALO U S:  THE  U NTO LD  STO RY 
O F  THE  NATI O NAL  EN Q UIR ER 

DE  MO ORD S C HOENEN 
VA N  O. J.  SIMP S ON  A L S 

HEIL IG E  G R A A L



DE FILMKRANT  
#430 JUNI 2020   32

M AT T H I A S  E T  M A X I M E

Een dier dat uit zijn vel barst
De achtste speelfilm van het Canadese 
multitalent Xavier Dolan is bescheiden van 
opzet, maar groots van thematiek: wat ge-
beurt er als liefde een levenslange vriend-
schap verstoort?

Sinds J’ai tué ma mère, zijn debuut uit 2009, 
levert de nu 31jarige Xavier Dolan in zo’n 
straf tempo films af dat je inmiddels van een 
oeuvre kunt spreken, met The Death & Life of 
John F. Donovan (2018) als enige dure uit
schieter: ondanks de medewerking van Hol
lywoodsterren als Natalie Portman en 
Susan Sarandon leek Dolan de grip op wat hij 
nu eigenlijk wilde vertellen te zijn kwijtge
raakt.

Met Matthias et Maxime, een klein verhaal 
over een vriendengroep uit Montreal, keert 
hij gelukkig terug naar de kern. Dolan schreef, 
regisseerde, produceerde, monteerde én 
speelt een van de hoofdrollen: Maxime, een 
timide jongen met een grote wijnvlek op zijn 
gezicht en een hartverscheurend disfunctio
nele achtergrond. Over zijn moeder, een de
pressieve, agressieve exjunkie (Anne Dorval, 
een van Dolans vaste actrices) waakt hij als 
een moedeloze voogd: hij doet haar bood
schappen en verzorgt de administratie, maar 
elk bezoek ontaardt in een ontploffing van 
verwijten en gemep. Vader is afwezig, broer 

laat niets van zich horen. Als uitvlucht heeft 
Maxime bedacht om naar Australië te ver
trekken – waarom precies is onduidelijk, zijn 
Engels is pover en hij kent er niemand, maar 
dat maakt het verlangen niet minder begrij
pelijk.

Zijn jeugdvriend Matthias zit ook klem, al 
heeft hij meer kansen gehad dan Max en leidt 
hij het sociaal wenselijke leven van een 
hoogopgeleide netdertiger: veelbelovende 
carrière op een advocatenkantoor, keurig 
huis met een keurige verloofde die doet aan 
‘meidenbrunches’ – het dedain waarmee 
Matthias het uitspreekt doet je al in de aller
eerste scène vermoeden dat hij zich wel heel 
strak in het pak heeft laten naaien.  

Tijdens een vriendenweekend met hun 
oude, vaste kliek geven Matthias en Maxime 
toe aan het opdringerige verzoek van een 
jonger zusje dat bezig is met een filmproject 
om haar afwezige acteurs te vervangen: ze 
dienen elkaar te kussen, gewoon, als twee 
mensen, want voor haar generatie “doet dat 
hele manvrouwonderscheid er niet meer 
toe”.  Gedwee buigen ze zich naar elkaar toe, 
en dan springt het beeld heel even op zwart.

Die kus is de motor van de rest van de film, 
die zonder dat er iets opzienbarends gebeurt 
zindert van de spanning. De dagen tot het 
vertrek van Maxime tikken weg; Matthias 

staart steeds afweziger uit het raam; Maxime 
krijgt afscheidskadootjes, er wordt keihard 
gefeest met steeds weer dezelfde kluit jonge
mannen, maar er is iets verstoord geraakt. 
Liefde is hier een oerkracht, verwarrend en 
bedreigend; je hart breekt bij de gedachte dat 
‘Max en Matt’ elkaar misschien door te bui
gen voor conventies zullen mislopen.

Matthias et Maxime is vooral een acteurs
film – de opdringerige stilistische trucjes 
van zijn eerdere werk laat Dolan hier achter
wege. Alle (bij)rollen worden even naturel en 
krachtig ingevuld: Louise Bombardier als 
Maximes sombere tante Ginette bijvoor

beeld maakt grote indruk in één enkele 
scène. Op het festival van Cannes lichtte 
Dolan toe dat hij de film ook als een viering 
van de groep heeft bedoeld; de jongens lijken 
af en toe één groot dier dat schreeuwt, 
springt en danst. Een dier dat uit z’n vel 
barst.

SANDRA HEERMA VAN VOSS

MATTHIAS ET MAXIME   CANADA, 2019 |  REGIE 

XAVIER DOLAN |  MET XAVIER DOLAN, GABRIEL 

D’ALMEIDA FREITAS, HARRIS DICKINSON, ANNE DORVAL 

|  119 MINUTEN |  DISTRIBUTIE SEPTEMBER FILM |  TE 

ZIEN VANAF 25 JUNI   

C O L O R  O U T  O F  S PAC E

Trippy big bada boom, in pink
Wat krijg je als je drie culthelden, dood of 
levend, op een project zet? Dan regeert de 
chaos. In Color Out of Space slaat een 
alpaca houdend gezin op tilt door vergiftigd 
bronwater, met Nicolas Cage in een geflipte 
Donald Trump-imitatie.

Een van de meest voorkomende vragen bij ta
felspelletjes is: wie zou je uitnodigen bij een 
diner voor drie? Gasten mogen dood of levend 

zijn, laat je fantasie de vrije loop. Wie een ver
rassende verzameling van culthelden zoekt, 
kan terecht bij Color Out of Space. Deze film 
koppelt regisseur Richard Stanley, acteur Ni
colas Cage en H.P. Lovecraft, de in de jaren 
dertig van de vorige eeuw overleden schrijver 
van bovennatuurlijkehorrorverhalen. 

Richard Stanley werd vooral bekend om 
een film die hij nooit maakte, maar wel jaren
lang voorbereidde. The Island of Dr. Moreau 

(1996) staat inmiddels te boek als een van de 
slechtste films ooit gemaakt en begon welis
waar met Stanley aan het roer, maar al na vier 
opnamedagen haalde de studio hem van het 
project af. Naderhand bleek zelfs niks van het 
onder zijn gezag geschoten materiaal bruik
baar. Vervanger John Frankenheimer (The 
Manchurian Candidate, 1962; The French 
Connection II, 1975) werd vlug ingevlogen op 
de chaotische set. 

De zonderlinge H.P. Lovecraft (1890
1937) schreef verhalen die eigenlijk alleen in 
pulpmagazines verschenen. Zijn focus lag 
vooral op de nietigheid van de mensheid, een 
levensvorm die in zijn proza keer op keer 
door kosmische krachten werd uitgeroeid. 

Lovecraft overleed op 46jarige leeftijd in 
armoede en anonimiteit, maar wordt nu ge
zien als een van de grondleggers van de mo
derne horror. Zijn verhalen zorgden ver na 
zijn dood (zelf kreeg hij hier niks van mee) 
voor ruim 200 verfilmingen, met nog meer
dere in de planning.

En de laatste in dit rijtje: Oscarwinnaar 
Nicolas Cage is in het laatste decennium 
maar liefst vier keer genomineerd geweest 
als slechtste acteur bij de tegenhangers van 
die Oscars, de Razzies. Altijd al bekend om 
zijn nogal groteske manier van acteren, iets 
wat hij tegenwoordig in tal van Bproducties 
tot kunst heeft verheven. Of zoals collega 
Sean Penn ooit over hem opmerkte: “Geen 
acteur meer, eerder een performer.”

Door drie van zulke kanonnen samen te 
brengen is  Color Out of Space als lofzang op 
de underdog meteen al geslaagd. Hoe kan je 
immers beter terugslaan dan samen een 
vuist te maken en een film te maken over een 
alpacahoudend gezin dat op tilt slaat door 
vergiftigd bronwater? In deze geplande ope
ningsfilm van het uiteindelijk uitgestelde 
Imagine Film Festival regeert de chaos. Ga er 
niet heen voor grotere waarheden, wel voor 
Cage die als een steeds vreemdere vader des 
huizes een geflipte Donald Trumpimitatie 
doet. In een terzijde krijg je het cynische 
commentaar mee op het naïeve geloof van 
bioherbafamilies dat de natuur ze een vre
dig leven gaat geven. Túúrlijk. Neem nog een 
slokje alpacamelk.

ALEXANDER ZWART

COLOR OUT OF SPACE   VERENIGDE STATEN, 

2019 |  REGIE RICHARD STANLEY |  MET NICOLAS CAGE, 

JOELY RICHARDSON, MADELEINE ARTHUR |  110 

MINUTEN |  DISTRIBUTIE SPLENDID FILM |  TE ZIEN 

VANAF 1 JUNI   

MATTHIAS ET MAXIME

COLOR OUT OF SPACE
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H O N E Y  B OY

LaBeouf graaft zich autobio 
Acteur Shia LaBeouf maakt indruk als domi-
nante vader in een autobiografisch verhaal 
over opgroeien in de showbizz. Honey Boy is 
het hoogtepunt van zijn jonge carrière. 

Er zijn van die acteurs die je net zo goed kun
nen ontroeren als het bloed onder je nagels 
vandaan halen. De jonge Amerikaan Shia La
Beouf is er zo een. Een onstuimige bron van 
creativiteit, die al op jonge leeftijd evenveel 
thuis was in megalomane blockbusters 
(Transformers) als in uitdagende auteursci
nema (Lars von Triers Nymphomaniac). 
Wiens carrière met evenveel hoogtepunten 
gepaard ging (wat was hij bijvoorbeeld goed 
in The Peanut Butter Falcon onlangs) als met 
onuitstaanbare dieptepunten – op het 
scherm bijvoorbeeld in Spielbergs mislukte 
vierde Indiana Jones film, maar ook zijn ge
drag daarbuiten werd steeds vaker een aflei
ding: LaBeouf verstoorde dronken een to
neelstuk, maakte ruzie met medespelers op 
de set van oorlogsfilm Fury en liep met een 
papieren zak over zijn hoofd rond tijdens de 
Berlinale.

Met het autobiografische en door hem zelf 
geschreven Honey Boy maakt hij voorlopig de 
mooiste film van zijn carrière. Een wonder
schone en aangrijpende film, die ontstond uit 
wat misschien wel het laagste punt uit La
Beoufs leven was. Tijdens een dronken woe
deuitbarsting in 2017 werd hij al schoppend 
en schreeuwend gearresteerd en vervolgens 
in een afkickkliniek gezet. Daar werd een 
posttraumatische stressstoornis vastgesteld, 
die de acteur had overgehouden aan het op
groeien met een dominante en agressieve va
der, die terend op een geromantiseerd leven 
als rodeoclown LaBeouf al op jonge leeftijd de 
showbizz in duwde en vervolgens op het in
komen van de kindster leefde.

In de afkickkliniek werd LaBeouf aan het 
schrijven gezet. Eerst als oefening om die ge
troebleerde jeugd van zich af te zetten, maar 

het project werd al snel een filmscript. En nu 
dus een film. Daarin voert LaBeouf de 
twaalfjarige Otis op (Noah Jupe) die samen 
met zijn tirannieke vader (LaBeouf zelf) in 
een armoedig motel in Los Angeles woont. 
Overdag werkt Otis als acteur aan een televi
sieserie waar hij in opperste concentratie 
voor de camera speelt, ’s avonds moet hij z’n 
onvoorspelbare vader te vriend houden door 
gelaten diens woedeuitbarstingen te onder
gaan. Het vormt de basis voor een moeizaam 
leven wanneer Otis (Lucas Hedges) op latere 
leeftijd succes heeft als ster van scififilms.

Samen met de bevriende documentaire
maker Alma Ha’rel smeedt LaBeouf die twee 
tijdslijnen tot een dromerig geheel, waarin 
nooit helemaal duidelijk wordt of die trau
matische kindertijd zoals Otis het zich her
innert werkelijk op die manier heeft plaats
gevonden. Klampt Otis zich al evenveel aan 
zijn moeilijke jeugd vast als zijn vader aan 
diens geromantiseerde verleden als rodeo
clown? En houdt hij zich er op eenzelfde ma
nier aan vast omdat hij nooit een ander 
voorbeeld heeft gekregen? Otis lijkt maar 
niet uit een patroon van doen alsof te kunnen 
breken.

Het levert een film vol pijn en frustratie 
op, maar ook tederheid en onverwachte poë
zie. Zoals wanneer de net opgenomen Otis 
met veel pathos zijn levensverhaal vertelt. 
“Is dit niet weer een toneelstukje?”, vraagt 
zijn therapeut wanneer Otis een emotionele 
doorbraak lijkt te hebben. “Wat wil je dan? Ik 
doe al mijn hele leven alsof”, is z’n radeloze 
antwoord. Een acteur vastgelopen in  z’n 
spel. Het zorgt voor een fascinerende zoek
tocht.

GUUS SCHULTING

HONEY BOY   VERENIGDE STATEN, 2020 |  REGIE 

ALMA HAR’EL |  MET SHIA LABEOUF, LUCAS HEDGES, 

NOAH JUPE, FKA TWIGS |  94 MINUTEN |  DISTRIBUTIE | 

UNIVERSAL PICTURES |  TE ZIEN VANAF 4 JUNI   

V O G E L H U I S  V E R H A A LTJ E S

Ode aan het prentenboek
De Franse regisseur Célia Rivière doet iets 
wat je niet zo vaak ziet. Ze brengt het echte 
voorleesgevoel over in een fantasierijke 
animatiefilm, perfect op maat voor de 
kleintjes.

Een vogeltje, dat zo uit een sprookje lijkt 
weggevlogen, ontdekt in een boomhut een 
verzameling boekjes. Wanneer de vogel een 
boekje openslaat, komen de prachtige illus
traties tot leven en kun je kijken en luisteren 
naar het verhaal.

Deze even simpele als charmante opzet 
borduurt voort op Célia Rivières al langer lo
pende serie La cabane à histoires, in 2017 be
kroond met de Emmy Kids Award. Vogelhuis 
verhaaltjes (La cabane aux oiseaux) is geba
seerd op negen bestaande, rijk geïllustreerde 
boekjes voor jonge kinderen. Negen verhaal
tjes, ieder geanimeerd in een stijl die zo veel 
mogelijk recht doet aan de oorspronkelijke 
illustraties. Zo doet de wereld van Duime
lijntje, het meisje dat niet met een kikker wil 
trouwen, aan Japan denken, terwijl de pin
guïns uit het boekje De pinguïn die het koud 
had zelf een beetje op ijsblokjes lijken.

Het is vooral die prachtige animatie die 
deze korte verhaaltjes een heel eigen karakter 
geeft. Soms heel grafisch, soms als speels ge
schetste, levende prentenboektekeningen. 
Ondanks verschillen in stijl geeft het bij el
kaar toch een gevoel van eenheid, al kan dat 
ook aan de keuze van de boekjes liggen. In 
ieder geval een animatiewereld die getuigt 
van fantasie en die de verbeelding prikkelt. 
Het bewijst weer eens dat de ogenschijnlijk 
simpele 2Dtechniek als het erop aankomt 
rijker en expressiever is dan de in Amerika 
veel toegepaste 3Dcomputeranimatie. Ge
weldig dat ook het jongste publiek hier al van 
mag genieten.

In de episode Vijf buitenbeentjes zien we 
vijf rare vogels die ogenschijnlijk helemaal 
ongeschikt voor het leven zijn. De een zit vol 
gaten, een ander staat ondersteboven en bij 
de derde mislukt altijd alles. Maar hun ge
brek aan zelfvertrouwen verdwijnt als 
sneeuw voor de zon wanneer er een vogel 
opdraaft die zichzelf perfect vindt. Want 
misschien is die wel de raarste van allemaal.

Buitenbeentjes die hun plek vinden of 
moed vatten is een van de thema’s die we ook 
in enkele andere verhaaltjes tegenkomen. Zie 
de bibberende pinguïn, de jongen die tot zijn 
verbazing ontdekt dat er een vogel op zijn 
hoofd landt, of het nijlpaard dat zich zorgen 
maakt over zijn dikke billen. Hilariteit gega
randeerd, zeker wanneer alle andere dieren 
zich ermee bemoeien en er een herkenbare 
ruzie uitbreekt. Uiteraard keert de vrede snel 
terug.

Bij het eerste verhaaltje was ik even bang 
dat het soms voor de kleintjes wat al te poë
tisch zou worden, maar die zorg verdween 
snel. De toon is licht. Verbazing, verrassing 
en herkenning zullen bij de jonge kijkers – ik 
schat dat 3 tot 6 de meest geschikte leeftijd is 
– ongetwijfeld gelijk op gaan. Sommige de
len hadden best wat langer uitgewerkt kun
nen worden, maar aan de andere kant: een 
film van 45 minuten die uit korte episoden 
bestaat past bij de doelgroep. Goed idee ook 
om de tekst van de boekjes voor te laten lezen 
door kinderstemmen. Zo kan het echt iets 
van de kinderen zelf worden.

LEO BANKERSEN

VOGELHUIS VERHAALTJES  (LA CABANE AUX 

OISEAUX)  FRANKRIJK, 2018 |  REGIE CÉLIA RIVIÈRE |  45 

MINUTEN |  DISTRIBUTIE IN THE AIR |  TE ZIEN VANAF 25 

JUNI   HONEY BOY

VOGELHUIS VERHAALTJES
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De strijd van Athena
Drie sekswerkers vormen noodgedwongen 
een front tegen de mannen die hun levens 
bemoeilijken, totdat de boel uit de hand 
loopt in dit sociaal-realistische drama.

Jonge moeder Axelle (Sara Forestier) rijdt 
dagelijks nadat de kinderen naar school zijn 
gebracht met haar collegasekswerkers  
Dominique (Noémie Lvovsky) en Conso (An
nabelle Lengronne) in een busje de Frans 
Belgische grens over. In een groezelige bui
tenwijk van Roubaix bieden ze hun diensten 
aan, in een gezinswoning in een verlaten 
ogende straat. Ze dragen voor de cliënten 
namen als Sjeherazade en Athena, nadruk
kelijke verwijzingen naar sterke vrouwen uit 
de oudheid. Historische figuren die niet met 
zich lieten sollen, net als de drie hoofdperso
nen, getuige de omineuze openingsscène 
waarin het trio tijdens een regenstorm een 
lijk probeert te dumpen in een geïmprovi
seerd graf.

De vrouwen zuchten en kreunen terwijl ze 
modder uit een kuil scheppen. Het enige wat 
ontbreekt, is een rood autoremlicht dat als 
een toorts het macabere schouwspel belicht, 
in navolging van de befaamde scène uit 
Goodfellas. Maar waar de aspirantmaffiosi 
zich in de klassieker uit 1990 omhoogwerken 
op de criminele ladder, is de daad waar Filles 
de joie mee begint uit nood geboren. De seks
werkers die betaalde seks hebben met man
nen moeten juist loyaal aan elkaar blijven om 
te voorkomen dat de mannen om hen heen 
hun levens verwoesten. Hoewel ze ook over
duidelijk plezier hebben in hun werk en graag 
tegen elkaar opbieden over wie het beste or
gasmes veinst.

Filmmakers Frédéric Fonteyne en Anne 
Paulicevich onderschrijven in hun film dat 
sekswerkers meer respect verdienen en dat 
ze ondanks de problemen die ze ondervin
den met cliënten en de maatschappij hun 
werk blijven doen met een uitgesproken pas
sie – en dat sommige mannen dit niet willen 
begrijpen. Ook Axelle, Dominique en Conso 

gaan verder met hun werk terwijl de mannen 
in hun leven hen  verwaarlozen. Axelles ex 
speelt een machtsspelletje met de voogdij, 
Dominiques echtgenoot kan geen erectie
meer krijgen en Conso’s racistische minnaar 
ziet zijn (bed)partner slechts als een ver
vangbaar exotisch speeltje, een “zwarte 
panter”.

Het verhaal wordt verteld vanuit de wis
selende perspectieven van de drie vrouwen. 
Waarmee Fonteyne en Paulicevich een ze
kere diepte en nuance aan de personages 
willen meegeven, hoewel Filles de joie bij 
vlagen ook leunt op sociaalrealistische 
clichés. Zoals wanneer Axelles kinderen zich 
in de badkamer opsluiten terwijl haar 
ketting rokende moeder – die tegen wil en 
dank ook in het kleine flatje woont – zich 
etaleert als zeurende kleuter die alle verant
woordelijkheden mijdt. En dan is er het 
overschot aan establishing shots van de 
post industriële ‘skyline’ van de omgeving, 
waarmee de makers iets te vaak de armoe
dige situatie verbeelden die de vrouwen wil
len ontvluchten.

Soms is die nadruk op de misère wel effec
tief. Zoals in terugkerende scènes met hang
jeugd op straat; jongens die de sekswerkers 
op cynische wijze smeken om een pijpbeurt. 
Tijdens dit soort momenten wanneer Axelle 
wordt nageschreeuwd zou je kunnen conclu
deren dat veel mannen denken dat ze zo met 
deze vrouwen om moeten gaan en ze vooral 
niet moeten respecteren.

Maar deze jonge honden weten vast niet 
van Sjeherazades avonturen in Duizenden
eennacht of de glorieuze mythen rondom 
Pallas Athena. Kortom, ze weten niet wat ze 
te wachten staat. 

OMAR LARABI

FILLES DE JOIE   BELGIË, 2020 |  REGIE FRÉDÉRIC 

FONTEYNE EN ANNE PAULICEVICH |  MET SARA 

FORESTIER, NOÉMIE LVOVSKY, ANNEBELLE LENGRONNE 

|  90 MINUTEN |  DISTRIBUTEUR GUSTO |  TE ZIEN VANAF 

1 JUNI   

I  S E E  YO U 

Waar is het bestek gebleven?
Wie kijkt naar wie, is de intrigerende vraag 
in deze thriller met Helen Hunt, waarin 
mysterieuze krachten bezit lijken te hebben 
genomen van een ogenschijnlijk gelukkig 
gezin.

Iedereen verdenkt iedereen in de lowbudget 
thriller I See You. Het gezin van psychologe 
Jackie (Helen Hunt) heeft daar ook alle reden 
toe. Het begint met kleine maar vreemde ge
beurtenissen in huis. De besteklade is leeg. 
Een foto is van de muur verdwenen. Als we 
later een wasmachine zien draaien met het 
bestek in een laken gewikkeld, lijkt een bo
vennatuurlijke kracht het huishouden op 
zich te hebben genomen. Jackie zoekt de 
meest voor de hand liggende verklaring voor 
de raadselachtige gebeurtenissen: de tiener
zoon zal het wel gedaan hebben, die grote 
moeite heeft met het overspel van zijn moe
der, dat plaatsvond voordat de gebeurtenis
sen van de film beginnen. Vader Greg (Jon 
Tenney, True Detective) heeft ondertussen 
een ander mysterie op te lossen: als politie 
inspecteur onderzoekt hij een zaak rond een 
paar verdwenen jongetjes, die verdacht veel 
lijkt op het werk van een seriemoordenaar 
jaren eerder.

I See You, gedraaid in slechts twintig da
gen, speelt een slim spel met kijken. De ca
mera beweegt als een zoekend oog langs het 
chique huis en over de bossen van Greater 

Cleveland, Ohio, alsof die zelf een bovenna
tuurlijke kracht is. Halverwege spoelt het 
verhaal terug om de gebeurtenissen vanuit 
een geheel ander perspectief te bekijken. En 
dan volgt er nog een derde plottwist, in weer 
een nieuwe stijl. Die tweeslachtige plot haalt  
helaas wel de kracht uit het toch al wat ge
kunstelde verhaal, dat in het begin juist een 
mooie sinistere sfeer weet te creëren. De 
Britse regisseur Adam Randall maakt gretig 
gebruik van onheilspellende muziek en 
geluids effecten, wat toch een beetje als 
zwaktebod voelt.

Opvallend is de rol van Helen Hunt (Oscar 
voor As Good as It Gets) die een verbeten rol 
speelt als een vrouw die geenszins perfect is 
en gelukkig vol tegenstrijdigheden zit. Ook 
de locaties zelf vertellen een verhaal. Het 
water van Lake Erie klotst tegen de villa – als 
een verbeelding van de invasieve kracht die 
het huis en het gezin op de grondvesten doen 
schudden. Wie kijkt hier naar wie, is de in
trigerende vraag die Randall stelt, maar waar 
hij uiteindelijk een iets te keurig sluitend 
antwoord op wil geven.

MARISKA GRAVELAND

I  SEE YOU   VERENIGDE STATEN, 2019 |  REGIE ADAM 

RANDALL |  MET HELEN HUNT, JON TENNEY, JUDAH 

LEWIS, OWEN TEAGUE |  96 MINUTEN |  DISTRIBUTIE 

GUSTO |  TE ZIEN VANAF 1 JUNI   

I  SEE YOU
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Een huishoud school aan de 
vooravond van de seksuele 
revolutie
“Een ideale huisvrouw is vooral een goede 
echtgenote en is dus onbaatzuchtig en 
goed gehumeurd,” houdt huishoudschool-
directrice Paulette van der Beck haar leer-
lingen voor. Probeer dat maar te verkopen 
met Mei ’68 voor de deur.

Je zou maar een huishoudschool hebben in 
Frankrijk aan het einde van de jaren zestig. 
Terwijl het land dankzij de invoering van de 
pil en een groepje radicale studenten explo
deert van de vernieuwingsdrang en seksuele 
energie, moet je onverschillige meisjes in het 
keurslijf van de perfecte huisvrouw dringen. 
Geen wonder dat het huishoudinstituut van 
Robert van der Beck (Francois Berléand) elk 
jaar minder studenten trekt en dat de etiket
tenlessen van zijn vrouw Paulette (Juliette 
Binoche) met het nodige gegiechel ontvan
gen worden. Want wat moet een jonge stu
dente met lessen theeschenken of je man te
vreden stellen, terwijl ze ook thuis kan 
luisteren naar de radio waar openlijk de 
vrouwelijke seksualiteit wordt besproken of 
de opzwepende muziek van Joe Dassins pop
hit Siffler sur la colline wordt gedraaid?

Voor een film die gefascineerd is door de 
jaren zestig en vernieuwingsdrang, is de ko
medie La bonne épouse zelf opvallend con
ventioneel. Ondanks dat regisseur Martin 
Provost (oa Violette en Sage Femme) af en toe 
knipoogt naar nouvelle vagueinspiratie 
Zéro de conduite (1933) en verjongingsboeg
beeld Les 400 coups (1959), vormt het 

nieuwe culturele elan vooral een komische 
achtergrond voor de pogingen van Paulette 
om op eigen benen te staan nadat Robert 
zich dodelijk verslikt in een konijnenbotje. 
Niet alleen de desinteresse van de studenten 
blijkt vervolgens een probleem, maar haar 
man heeft er voor vertrek financieel ook nog 
even een zootje van gemaakt.  

Dat zou allemaal voer kunnen zijn voor 
een scherpe satire, maar doordat Provost 
vooral inzet op de lach lijkt La bonne épouse 
in de praktijk meer op een klucht. Na de dood 
van Robert volgt een kolderieke reeks ge
beurtenissen waarin Paullete samen met 
kokkin Gilberte (Yolande Moreau) en de 
rechtlijnige non MarieThéreèsa (Noémie 
Lvovsky) op zoek moet naar financiële mid
delen, terwijl de jaren zestig onder de stu
denten nu toch echt beginnen los te breken. 
Een gemiste kans ergens, ware het niet dat de 
film zo dynamisch gedraaid, kleurrijk vorm
gegeven en met plezier gespeeld is. Vooral 
Juliette Binoche geniet zichtbaar van het 
spelen van de stijve Paulette die langzaam 
aan nieuwe tijden begint te wennen. Waarom 
zouden wij dat dan ook niet doen?

GUUS SCHULTING

LA BONNE ÉPOUSE   FRANKRIJK, 2020 |  REGIE 

MARTIN PROVOST |  MET JULIETTE BINOCHE, YOLANDA 

MOREAU, NOËMIE LVOVSKI, DEOUARD BAER |  109 

MINUTEN |  DISTRIBUTIE IMAGINE |  TE ZIEN VANAF 25 

JUNI   

U N  D I VA N  À  T U N I S 

Iedereen in therapie!
Deze vrolijke komedie vangt de complete 
Tunesische volksgeest, gefilmd vanuit het 
perspectief van een buitenstaander die een 
psychotherapiepraktijk start in Tunis. 

De jonge psychoanalyticus Selma (mooie rol 
van Golshifteh Farahani) verhuisde op tien
jarige leeftijd met haar familie van Tunesië 
naar Parijs. Jaren later besluit ze om de om
gekeerde weg te bewandelen door een prak
tijk te starten in Tunis, boven op het appar
tementencomplex van haar oom en tante. Ze 
keert, zo merkt ze direct, terug naar een land 
dat ontzettend is veranderd en toch het
zelfde is gebleven. Waar de Jasmijnrevolutie 
weinig heeft uitgehaald en waar de jongeren 
liever vertrekken. Genoeg voedingsbodem 
voor therapie, zou je denken, hoewel Selma’s 
intenties aanvankelijk met de nodige scepsis 
worden begroet – de lokale kapster Baya (Fe
riel Chamari in een zeer geestige rol) noemt 
de nieuwkomer een “postkoloniale snob”.

Want Selma gedraagt zich dan wel als  een 
betweter, als iemand die weet wat goed is 
voor de Tunesiërs, maar ze durft haar vin
gers ook op zere plekken te leggen. Waarmee 
ze haar stuurloze landgenoten de goede 
richting op wil krijgen. Ze vergelijkt haar be
handeling met “een soort reis in je ziel, zodat 
je een gelukkigere versie van jezelf kunt vin
den”. Dat spreekt de hoofdstedelingen wel 
aan, ontwricht door banale (een moeder die 
van haar bedremmelde zoon af wil) en min
der banale zaken (een paranoïde gek). Selma 
drukt hen op het hart dat ze geen garanties 
geeft dat hun problemen als sneeuw voor de 
zon verdwijnen, maar de psychotherapie zal 
haar cliënten wél nieuwe inzichten bieden, 
belooft ze. 

Waarop de hele wijk vervolgens in de rij 
staat voor de magie van psychotherapie. De 
hamam biedt een schoon lichaam, de kapsa
lon een fris gelaat en Selma een heldere geest. 
Hoewel Selma’s cliënten met de eigenzinnige 
Baya voorop wel even aan de westerse regel

tjes moeten wennen: op tijd komen, op de 
bank liggen en je kleding niet uittrekken. Het 
komt dan ook niet uit de lucht vallen dat 
Selma al snel op de radar van de lokale autori
teiten verschijnt. Die vernemen dat een onge
trouwde vrouw mannen in een gesloten 
ruimte op een divan ontvangt. Dan zal het wel 
een sekswerker zijn, of een heks? 

De stoere rechercheur Naïm constateert 
dat Selma geen geldige vergunning heeft en 
dreigt haar zaak te sluiten. Met als gevolg dat 
ze in de verschrikkelijke Tunesische bureau
cratie terechtkomt. Waar ambtenaren, nadat 
ze niets voor je hebben betekend, de afspraak 
besluiten met de kolderieke – maar in 
NoordAfrika gebruikelijke – vraag of je nog 
wat anders van ze wil: lingerie bijvoorbeeld? 
Het is hilarisch hoe filmmaker Manele Labidi 
in haar misschien iets te ambitieuze speel
filmdebuut probeert de hele Tunesische 
volksgeest in al haar pracht en lelijkheid te 
serveren via een keur aan komische tafere
len.

Zware thema’s worden luchtig gebracht: 
de algehele maatschappelijke lethargie, 
transfobie, het alom aanwezige antisemi
tisme en misogynie. Actrice Farahani – die 
onlangs nog acte de présence gaf in de Holly
woodthriller Extraction – weet er wel raad 
mee. Ze zet een standvastige diva neer met 
een hart van goud, omringd door buitenge
woon komische Tunesiërs. Het is alleen spij
tig dat de gekozen traditionele vertelvorm 
leidt tot een nogal keurig, weinig gedurfd 
eindresultaat. Waardoor het buitengewoon 
vrolijke Un divan à Tunis in tegenstelling tot 
de therapie van Selma niet per se leidt tot 
nieuwe inzichten. 

OMAR LARABI

UN DIVAN À TUNIS   FRANKRIJK, 2019 |  REGIE 

MANELE LABIDI |  MET GOLSHIFTEH FARAHANI, MAJD 

MASTOURA, FERIEL CHAMARI |  88 MINUTEN | 

DISTRIBUTEUR SPLENDID FILM |  TE ZIEN VANAF 28 MEI  
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Vanwege de korte voorbereidingstijd tot de heropening van de 
filmtheaters is er deze maand geen complete agenda samen te 
stellen. We hebben dan ook besloten deze maand alleen de ba-
sisgegevens van alle theaters op te nemen. Nadere informatie 
vindt u op de websites van de betreffende theaters.
Programmagegevens voor het juli/augustusnummer van de 
Filmkrant moeten uiterlijk vrijdag 19 juni (via agenda@film-
krant.nl) bij de redactie zijn ingeleverd. Het juli/augustusnum-
mer verschijnt op woensdag 1 juli, de programma’s gaan in op 
donderdag 2 juli en lopen t/m woensdag 26 augustus.

ALKMAAR
4 Filmhuis Alkmaar
072-520 2022 |  
filmhuisalkmaar.nl

ALMELO
4 Filmhuis Almelo
0546-850 264 |  
filmhuisalmelo.nl 

ALMERE
4 Het nieuwe filmhuis/De 
nieuwe bibliotheek
036-548 6000 | denieuwebi-
bliotheek.nl /hetnieuwefilm-
huis

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

ALPHEN A/D RIJN
4 Filmhuis Parkvilla
0172-493 737 |  
parkvilla.nl /filmhuis

AMERSFOORT
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
033-422 6555 | lievevrouw.nl 

AMSTERDAM
4 Cinema De Balie
 Info: 020-553 5151 | Reserve-

ren: 020-553 5100 |  
debalie.nl /cinema
4 Cinecenter
020-623 6615 (vanaf 15.45) | 
cinecenter.nl 
4 Eye Filmmuseum
020-589 1400 | eyefilm.nl
4 FC Hyena
020-363 8502 | fchyena.nl
4 Het Ketelhuis
020-684 0090 | ketelhuis.nl
4 Kriterion
020-623 1709 | kriterion.nl
4 Lab111
020-616 9994 |  
info@lab111.nl | lab111.nl
4 The Melkweg
020-5318181 | melkweg.nl
4 The Movies
020-638 6016 | themovies.nl
4 Oxville Cinema
oxville.nl
4 Rialto
020-676 8700 | rialtofilm.nl
4 Studio/K
020-692 0422 | studio-k.nu 
4 Filmtheater De Uitkijk
020-223 2416 | uitkijk.nl
4 Zuid-Afrikahuis
020-624 9318 | Reserveren: 
evenementen@zuidafrika- 
huis.nl | zuidafrikahuis.nl

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

ARNHEM
4 Focus Filmtheater
088-190 0666 |  
focusarnhem.nl

ASSEN
4 Bioscoop De Nieuwe Kolk
088-012 8560 |  
asserfilmliga.nl 

BERGEN
4 Filmtheater CineBergen/
Zwarte Schuur
072-581 5914 | cinebergen.nl

BOLSWARD
4 Filmhuis Bolsward
filmhuisbolsward.nl

BREDA
4 Chassé Cinema
076-530 3131 | chasse.nl

BUSSUM
4 Filmhuis Bussum
035-693 8694 |  
filmhuisbussum.nl

CAPELLE A/D IJSSEL
4 Isalatheater
010-458 6300 |  
isalatheater.nl 

DELFT
4 Filmhuis Lumen
015-214 0226 |  
filmhuis-lumen.nl 

DEN BOSCH
4 Verkadefabriek
073-681 8160 |  
verkadefabriek.nl

DEN HAAG
4 Filmhuis Den Haag
070-365 6030/345 9900 | 
filmhuisdenhaag.nl

DEN HELDER
4 Cinema Zevenskoop

0223-610 941 |  
cinemazevenskoop.wix.com 

DEVENTER
4 Filmhuis De Keizer
0570-618 822 |  
filmhuisdekeizer.nl 

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

DOESBURG
4 Filmhuis Doesburg
0313-482 336 |  
filmhuis- doesburg.nl

DOETINCHEM
4 Filmhuis/Gruitpoort
0314-340 943 | gruitpoort.nl 

DORDRECHT
4 Cinema The Movies
078-720 0777 (vanaf 11.00) | 
themoviesdordrecht.nl 

DRACHTEN
4 Schouwburg De Lawei
Reserveren via de site of 0512 
335 050 | lawei.nl /film 

EINDHOVEN
4 Natlab
040-294 6848 | natlab.nl
4 Filmhuis De Zwarte Doos
040-247 5348 of  
040-2474900 (ma t/m wo) | 
tue.nl /sg 

EMMEN
4 Filmhuis Emmen
0591-668 250 |  
filmhuisemmen.nl

ENSCHEDE
4 Concordia Film Theater 
Expositie
053-430 0999 | concordia.nl

ERMELO
4 Filmhuis Ermelo
Reserveren per e-mail:  
filmhuisermelo@gmail.com 
of 06-20207920 

GELDERMALSEN
4 LingeFilm
info@lingefilm.nl 

GOES
4 ’t Beest
0113-228 142 | tbeest.nl 

GOUDA
4 Filmhuis
0182-522 200 |  
filmhuisgouda.nl

GRONINGEN
4 Groninger Forum
050-312 0433 | forum.nl 
4 RKZ Bios
050-526 2482 | rkzbios.nl

HAARLEM
4 Filmschuur
023-517 3910 | filmschuur.nl

HARDENBERG
4 Filmhuis Hardenberg
0523-280 353 |  
filmhuishardenberg.nl 
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Black Light: krachtige zwarte filmcultuur
Hoe verbeelden zwarte film
makers in heden en verleden 
zwarte personages? Eye 
Filmmuseum herneemt na de 
tijdelijke sluiting van de zalen 
vanaf juni het filmprogram
ma Black Light, waarin gast
curatoren de rolmodellen, 
stereotypen en realistische 
personages onderzoeken. 

De geschiedenis van Hol
lywood in de verbeelding van 
zwarte personages is stui
tend, maar daarover gaat het 
nu eens niet in Black Light. 
Het programma gaat niet 
over de racistische witte blik, 
maar viert de zwarte filmcul
tuur vanaf 1920. Het doet dat 
met een selectie cultfilms, 
blaxploitationfilms uit de 
jaren zeventig en meester

werken uit heden en verleden 
van de Amerikaanse zwarte 
cinema. Ook staan Afrikaan
se klassiekers en films van 
zwarte makers uit Nederland, 
Suriname en de Antillen op 
het programma.

Spike Lee’s helaas nog 
steeds actuele klassieker Do 
the Right Thing (1989) is te 

zien; daarnaast vertoont Eye 
onder andere Babylon, Sorry 
to Bother You, Uptight!, Sha-
dows, Timbuktu, Shaft, 
Moonlight, Black Panther, 
Orfeu negro, Dope, Who Kil-
led Captain Alex?, La haine, 
Get Out, The Cool World en 
Joe’s Bed-Stuy Barbershop: 
We Cut Heads. EYEFILM.NL

     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 
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Bait       11111   11111   11111  11111   111231 3,70 (5)

Charter        111231  111231     11111 11111   3,50 (4)

Goud     11111 111231     11111   11111  111231 11111 11111 3,57 (7)

I See You         112311 11111  11111   11111   11111 2,90 (5)

La Llorona        11111         11111  3,50 (2)

Nuestras madres     11111 111231  11111           3,50 (3)

Proxima        11111 111231   11111 111231    11111 111231 3,08 (6)

Skate Kitchen       11111 111231  11111     11111  11111 11111 3,25 (6)

Swallow      111231 11111 11111        11111 11111 11111 3,08 (6)

Time to Hunt                  11111 3,00 (1)

Das Vorspiel         11111        11111  3,00 (2)

 

DO THE RIGHT THING



HARDERWIJK
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel
0341-419 500 |  
filmhuisharderwijk.nl 

HEEMSKERK
4 Filmhuis Heemskerk
decirkelheemskerk.nl 

HEERLEN
4 Filmhuis De Spiegel
045-5118178 |  
filmhuisdespiegel.nl 

HELMOND
4 De Cacaofabriek
0492-529 009 (di t/m  
do van 9.00 tot 17.00) |  
cacaofabriek.nl /film 

HENGELO
4 Filmhuis Hengelo
074-255 6789 |  
filmhuishengelo.nl 

HILVERSUM
4 Filmtheater
035-623 5466 |  
filmtheaterhilversum.nl 

HOOGEVEEN
4 Filmhuis Hoogeveen
0528-234 000 |  
filmhuishoogeveen.nl 

HOORN
4 Cinema Oostereiland
0229-232 296 |  
cinemaoostereiland.nl 

HOUTEN
4 Film Aan de Slinger
030-635 1024 |  
aandeslinger.nl 

KAMPEN
4 Filmhuis
Reserveren via website:  
filmhuiskampen.nl 

LEEUWARDEN
4 Slieker Film
058-205 0300 | sliekerfilm.nl 

LELYSTAD
4 Filmtheater/Agora
0320-239 239 |  
agora-lelystad.nl 

LEUSDEN
4 De Filmtuin
033-495 3107 |  
detuininleusden.nl 

LISSE
4 Filmhuis Lisse 
0252-213 458 |  
filmhuis-lisse.nl 

MAASTRICHT
4  Lumière Cinema
043-321 4080 | lumiere.nl

MIDDELBURG
4 Cinema Middelburg
0118-613 482 |  
cinemamiddelburg.nl  

MIDDELHARNIS
4 Filmhuis Middelharnis  
(Het Diekhuus)
0187-482 400 |  
hetdiekhuus.nl 

NIJMEGEN
4 Lux
024-381 6859 |  
lux-nijmegen.nl

OIRSCHOT
4 Filmclub/Rabotheater De 
Enck
0499-572 691 | deenck.nl

OLDENZAAL
4 Filmhuis/Stadstheater De 
Bond
0541-511 094 |  
filmhuisoldenzaal.nl

OSS
4 Cultuurpodium Groene 
Engel
0412-405 504 |  
groene-engel.nl

OUDENBOSCH
4 Filmtheater Fanfare
0316-344250 |  
filmtheaterfanfare.nl 

PURMEREND
4 Filmhuis Purmerend
0299-416 506 (reserveringen 
via internet) |  
filmhuispurmerend.nl 

ROERMOND
4 ECI Cultuurfabriek
0475-317 171 |  
ecicultuurfabriek.nl

ROTTERDAM
4 KINO Rotterdam
010 268 1160 |  
kinorotterdam.nl 
4 Lantaren Venster
010-277 2277 |  
lantarenvenster.nl /film 

SCHAGEN
4 Filmtheater De Luxe
0224-213 162 |  
filmtheaterdeluxe.nl 

SCHIEDAM
4 Wenneker Cinema
010-473 3000 |  
wennekercinema.nl

SCHIJNDEL
4  Filmclub Schijndel/’t 
Spectrum
073-547 4837 |  
schijndelfilm.nl 
4  Filmclub Schijndel/Het 
Gasthuis
Lidwinahof 70 

SITTARD
4 Filmhuis De Domijnen
088-599-5587 |  
dedomijnen.nl 

STADSKANAAL
4  Filmliga Stadskanaal
0599-610 777 | smoky.nl 

TIEL
4 Filmtheater Agnietenhof
0344-673 500 |  
agnietenhof.nl 

TILBURG
4 Cinecitta
085-902 2996 | cinecitta.nl 

UDEN
4 Filmhuis De Pul
0413-265 091 | filmpul.com 

UTRECHT
4 ’t Hoogt
030-2312216 | hoogt.nl 
4 Louis Hartlooper Complex
030-232 0452 | hartlooper.nl 
4 Springhaver
030-231 3789 | springhaver.nl 

VEENDAM
4 Filmhuis vanBeresteyn
0598-317 730 |  
vanberesteyn.nl 

VEENENDAAL
4 Filmhuis Veenendaal
Alleen info 06-5388 3412 | 
filmhuisveenendaal.nl 

VENLO
4 Filmtheater De Nieuwe 
Scene
077-351 8183 | nieuwescene.nl

VLAARDINGEN
4 Filmtheater Het Zeepaard
Reserveren via website:  
hetzeepaard.nl

VLISSINGEN
4 Cine City
cinecity.nl 

VOORSCHOTEN
4 Filmtheater Voorschoten
071-561 2566 |  
filmtheatervoorschoten.nl 

WAALWIJK
4 Filmtheater De Leest
0416-337-746 | deleest.nl 

WAGENINGEN
4 Filmhuis Movie W
moview.nl 

WEESP
4  City of Wesopa
0294-458 093 | wesopa.nl 

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

WOERDEN
4 AnnexCinema
0348-436 510 |  
annexcinema.nl

ZAANDAM
4 Filmtheater De Fabriek
075-631 1993 | de-fabriek.nl

ZALTBOMMEL
4 Filmtheater Cinemaarten
Reserveren via e-mail  
cinemaarten@planet.nl / 
cinemaarten.nl

ZEIST
4 Hotel Theater FIGI
030-692 7400 |  
figi.nl /bioscoop 

ZEVENAAR
4 Filmhuis Zevenaar
0316-331 527 | Reserveringen 
0316-344 250 |  
filmhuiszevenaar.nl 

ZIERIKZEE
4 FiZi
0111-410 202 | fizi.nl

ZOETERMEER
4 Filmhuis Cameo
filmhuiscameo.nl 

ZUTPHEN
4 Filmtheater Luxor
0575-513 750 | luxorzutphen.
nl

ZWOLLE
4 Filmtheater Fraterhuis
filmtheaterfraterhuis.nl

DE FILMKRANT  
#430 JUNI 2020   37

Lezersacties juni    
VARDA PAS AGNÈS

Voor deze 
fascineren
de master
class blikt 
Agnès Var
da met haar 
bekende 
inventivi
teit terug 
op haar in
spiratie
bronnen en 

filmografie. Als een ware 
sprookjesvertelster opent ze 
de deuren van haar univer
sum en daarmee schetst ze op 
geheel eigen wijze een inne
mend zelfportret. Maar Var
da – die vorig jaar maart 
overleed – blijft te allen tijde 
geïnteresseerd in de verhalen 
van anderen.  

Mariska Graveland in de 
Filmkrant: ‘In de documen
taire vertelt ze – eigenlijk 
heel eenvoudig – over haar 
films, vanaf een theaterpodi
um. De vorig jaar op negen
tigjarige leeftijd overleden 
grande dame is hier nog 
springlevend. Ook over haar 
films praat ze simpel en hel
der. Ze zijn gebouwd op drie 
pijlers: inspiratie, creatie en 
delen. Uit haar mond klinkt 
dat niet als cliché maar als 

een onmisbaar handvat om 
een bezield leven te leiden.’

Cinéart stelt vijf dvd’s be-
schikbaar voor lezers van de 
Filmkrant.

THE PEANUT BUTTER  
FALCON

De jonge 
Zak – die 
het syn
droom van 
Down heeft 
en in een 
verpleegte
huis woont 
– droomt 
slechts van 
één ding: 

een professionele worstelaar 
worden. Wanneer hij weg
loopt ontmoet hij Tyler, die 
ook op de vlucht is. De twee 
ongewone bondgenoten 
overtuigen zelfs de aardige 
Eleanor, een medewerkster 
van het verpleegtehuis, om 
zich bij hen aan te sluiten.

Omar Larabi in de Film-
krant: ‘Natúúrlijk weet Elea
nor, die een zoektocht naar 
Zak onderneemt, op den duur 
haar protegé te vinden. En 
natúúrlijk wordt ze verliefd 
op Tyler. Waarmee Zak in één 
klap twee surrogaatouders op 
de kop tikt – euforischer 

wordt het niet. Daarmee is de 
speelfilm ook een cartoones
ke knipoog naar het escapis
me van het oude Hollywood. 
Echte akeligheden worden 
goeddeels vermeden, zoals 
het een Amerikaans sprookje 
betaamt. Door Zaks onbe
vangen perspectief lijkt alles 
mogelijk en spat de vreugde 
af van elk beeld.’

Distributeur The Searchers 
stelt vijf dvd’s beschikbaar 
voor lezers van de Filmkrant. 
 
J’AI PERDU MON CORPS

Gelauwer
de anima
tiefilm van 
Jérémy 
Clapin naar 
het boek 
Happy 
Hand van 
Guillaume 
Laurant. De 

afgehakte hand van de jongen 
Naoufel ontsnapt uit een 
mortuarium in Parijs om het 
lichaam waaraan hij toebe
hoorde terug te vinden. Ter
wijl de hand door de stad 
zwerft, haalt hij herinnerin
gen op aan zijn vroegere le
ven. In Cannes bekroond met 
de Grand Prix van de Semaine 
de la Critique.

Fritz de Jong in de Film-
krant: ‘In zijn eerste lange, 
met de hand (!) getekende 

animatiefilm, laat Jérémy 
Clapin zich kennen als een 
meeslepend verteller. In een 
op manga geënte tekenstijl 
zet hij Naoufel neer als een 
geblutste jongen die zich – 
ook met alle ledematen nog 
intact – afgesneden voelt van 
zijn medemensen. Pas als hij 
letterlijk een deel van zichzelf 
verliest, kan zijn psychische 
helingsproces beginnen. Zijn 
zwervende hand heeft dat al
leen wat eerder door dan 
Naoufel zelf.’

J’ai perdu mon corps is 
sinds 10 april te zien op lu-
miereseries.com. Lumière 
stelt tien codes beschikbaar 
om de serie thuis te kijken.  
 
OUT STEALING HORSES

Na de dood 
van zijn 
vrouw trekt 
de 67jari
ge Trond 
zich terug 
in een klein 
dorpje in 
het oosten 
van Noor
wegen. Als 
zijn nieuwe 
buurman 

een oude kennis blijkt te zijn, 
komen bij Trond allerlei 
jeugdherinneringen naar bo
ven. Hij zag Lars voor het 
laatst in de zomer van 1948, 

het seizoen dat Trond vijftien 
jaar werd en hij zorgeloze 
lange zomerdagen door
bracht met zijn vader die hij 
adoreerde. Maar ook de zo
mer waar hij een andere kant 
van zijn vader leerde kennen 
en er een tragisch ongeluk 
plaatsvond dat hun levens 
voorgoed zou veranderen.

Guus Schulting in de Film-
krant: ‘Out Stealing Horses is 
op momenten een stille, in
getogen film, maar kan ook 
uitgesproken lyrisch zijn. Zo 
vol met natuurschoon en 
mooi geobserveerde details, 
dat je hem misschien wel 
twee keer zou moeten zien 
om die rijkheid op waarde te 
schatten.’

Out Stealing Horses is 
sinds 1 april verkrijgbaar op 
dvd. September Film stelt vijf 
dvd’s beschikbaar voor lezers 
van de Filmkrant. 
 
INTERESSE? 
Stuur een email 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 
30 juni 2020. Winnaars ont
vangen bericht en over de 
uitslag kan niet gecorrespon
deerd worden. 



Met Are Snakes Necessary? schrijven Brian De 
Palma en Susan Lehman een pittige pulproman 
vol filmverwijzingen. DOOR MARISKA GRAVELAND

 
Brian De Palma kan zich nu scharen onder een illuster 
rijtje regisseurs met een roman op hun naam: Ethan 
Coen (Gates of Eden), Sylvester Stallone (Paradise 
Alley), Ingmar Bergman (The Best Intentions), David 
Cronenberg (Consumed), Nora Ephon (Heartburn) en 
Harmony Korine (A Crackup at the Race Riots), om er 
een paar te noemen. De Palma schreef met Are Snakes 
Necessary? niet geheel onverwacht een misdaadro
man in de beste pulptraditie, samen met Susan Leh
man, voormalig redacteur van The New York Times 
en opgeleid tot advocaat. De titel is afkomstig van de 
omslag van een boek dat Henry Fonda leest in The 
Lady Eve (Preston Sturges, 1941).

Hun pittige proza   lijkt wel een scenario voor een 
De Palmafilm, vol politieke intriges, losgeslagen ty
pes, voyeurs, mannelijke roofdieren en ondeugende 
vrouwen. Vertigo is nooit ver weg bij De Palma, dus 
zien we ook hier een blondine in een brunette ver
anderen en volgen we bovendien de opnames van de 
remake van Hitchcocks klassieker in Parijs. 

Het boek kiest in ultrakorte hoofdstukken telkens 
een ander perspectief. Zo is daar Barton Brock – de 
schrijvers zitten niet om klinkende namen verlegen – 
een manager/fixer voor de Republikeinse senator Lee 

Rogers. Hij huurt de achttienjarige Fanny Cours in om 
campagnefilmpjes te maken. Fanny heeft een missie: 
“Ik wil de onderliggende waarheid zien – écht zien. 
De naakte waarheid.” Maar een vlieg op de muur is ze 
nauwelijks te noemen, want ze valt als een blok voor 
Rogers’ charme. “Je hebt de gulden regel van docu
mentairemaken gebroken. You’ve gone native. Je bent 
een gevangene. Totaal ingepalmd – belazerd – door je 
onderwerp”, krijgt ze bestraffend te horen.

De Palma en Lehman roepen met al het machteloze 
geflirt en treurig verlopende liaisons een beklem
mende wereld op, vol archaïsch taalgebruik – over 
vrouwen lezen we woorden als ‘doll’, ‘voluptuous 
curves’ en ‘be a good girl’, waarschijnlijk om te pro
voceren. Tegenwicht biedt Elizabeth Diamond, een 
trofeevrouw van een rijke kunstverzamelaar, die een 
dikke vinger opsteekt naar iedereen die haar denkt te 
kunnen temmen. Ze wil vrouwen op wrede wijze be
vrijden van hun vreselijke vriendjes. De sardonische 
pulpcocktail bevat ook een paar goed gemikte plot
wendingen die de slangenkuil compleet maken. De 
79jarige De Palma werkt ondertussen aan zijn vol
gende film: Catch and Kill, een #MeTooverhaal dat 
zich afspeelt in het Hollywood van de jaren zeventig.

ARE SNAKES NECESSARY?  BRIAN DE PALMA 

EN SUSAN LEHMAN |  2020, HARD CASE CRIME/TITAN 

BOOKS |  240 PAGINA’S |  € 22,99   

AR E  S NAKES  NEC ES SARY?
S A RD ONI S C HE  P UL P C O C K TA IL
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T U S S E N  D E  F I L M R O L L E N

Een leven als een 
jongensboek
De filmliefde spat ervan af in de autobiografie van Henk van 
der Linden, de succesvolle maar onterecht vergeten jeugd-
filmmaker, die recent zijn 95ste verjaardag vierde.

Ergens is het passend dat filmmaker Henk van der Linden 
uiteindelijk ook zijn biografie maar gewoon zelf schreef. In 
zijn meer dan veertig jaar omspannende filmcarrière, van 
1943 tot 1984, deed hij ook het meeste werk zelf. Voor de 
tientallen jeugdfilms die zijn bedrijf Rex Films produceerde, 
deed Van der Linden regie, scenario, camerawerk en mon
tage, en speelde hij vaak een of meerdere rollen. Echtgenote 
Mary deed de casting, makeup en kostuums; vader Cor se
nior bouwde de decors en produceerde de geluidseffecten; 
zoon Cor junior en dochter Jos acteerden vanaf hun vroegste 
jeugd mee en werkten toen ze wat ouder waren ook achter de 
schermen.

In historische overzichten van de Nederlandse filmpro
ductie wordt Van der Linden meestal overgeslagen. Zijn kin
derfilms tellen blijkbaar niet mee. Daarmee is een van de 
meest productieve én succesvolle filmmakers van Nederland 
opzij geschoven. Van der Linden was een pionier, benadruk
ken Lex Veerkamp en Hans Heesen, de bezorgers van de au
tobiografie – hij bracht niet alleen eigenhandig de jeugdfilm 
naar Nederland, maar maakte ook de eerste (jeugd)western 
met De jongen uit het Wilde Westen (1963), de eerste (jeugd)
sciencefictionfilm met De Robins en het robot komplot (1969) 
en de enige Nederlandse Robin Hoodfilm met Robin Hood 
en zijn schelmen (1962).

Bekender zijn Van der Lindens  filmreeksen rond Neder
landse helden: Sjors en Sjimmie (zeven films), Dik Trom (vijf) 
en Pietje Bell (één). De nieuwe avonturen van Dik Trom (1957) 
draaide maar liefst 28 jaar onafgebroken ergens in een Ne
derlandse bioscoop en staat daarmee in het Guinness Book of 
Records als langstlopende Nederlandse speelfilm. 

Het is een carrière als geen andere, ver van de gevestigde 
filmindustrie. Van der Linden bleef doelbewust onafhanke
lijk: één keer vroeg hij geld aan bij het Filmfonds, maar toen 
hem de eisen voor inzage en goedkeuring ter ogen kwamen, 
zag hij er toch maar van af. Ook aanbiedingen van buiten
landse producenten sloeg hij af. Van der Linden hield alles 
zelf in de hand, wat erop neerkwam dat hij vaak ook alles zelf 
met de hand in elkaar knutselde. Liefdewerk alom, niet al
leen van de familie Van der Linden, maar ook van vrienden en 
dorpsgenoten die belangeloos meewerkten aan het film
avontuur. Ook enkele van hen komen aan het eind van het 
boek aan het woord over hun tijd bij Rex, even warm en nos
talgisch als Van der Linden zelf. Dat enthousiasme is uiter
mate aanstekelijk in dit zelfgecreëerde eerbetoon aan een 
bijna vergeten filmer.

TUSSEN DE FILMROLLEN   HENK VAN DER 

LINDEN |  2020, UITGEVERIJ IJZER, UTRECHT I.S.M. 

STICHTING FILMUITGAVEN |  306 PAGINA’S |  € 29,50   
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Thuiskijken

‘Bij het wereldwijde gevoel 
van woede en frustratie ko-
men er bij ons in Guatemala 
ook nog schuldgevoelens 
bij. We creëren twijfel in  
La Llorona: misschien is 
het niet de geest die dit huis 
overvalt maar een collec-
tieve waanzin, een collec-
tieve hysterie die deze fa-
milie belaagt. Ze sluiten 
zich op in het huis, sluiten 
de wereld buiten maar ra-
ken in de greep van schuld-
gevoelens. Zelfs de familie-
leden die niet betrokken 
waren bij de genocide voe-
len zich schuldig omdat ze 
de erfenis voelen. De film 
bevraagt ons: hoe zouden 
we ons voelen wanneer we 
een vader hadden die zo 
veel mensen gedood had? 
Het belangrijkste is wat ze 
’s nachts voelen, wanneer 
ze alleen zijn, wanneer hun 
ziel open is en wanneer an-
dere gedachten en gevoe-
lens kunnen komen spoken. 
La Llorona legt via horror 
verdrongen gruwel bloot.’
Jayro Bustamante over La Llorona 
Lees verder op filmkrant.nl

LA  LLO R O NA
DE  G EE S T EN  WIL L EN 

NIE T  V ER G E T EN 
WORDEN

Filmen met ingehouden kracht. Dat is wat Jayro Bustamante doet in 
deze indrukwekkende fil mische ballade waarin hij realisme, magie 
en politiek tot een nieuwe eenheid smeedt. DOOR LEO BANKERSEN 

La Llorona is de afronding van een drieluik over 
de tragiek van Guatemala, het thuisland van Jayro 
Bustamante. Zijn met een Zilveren Beer bekroonde 
debuut Ixcanul (2015) ging over de achterstelling van 
de Maya’s. Met Temblores (2019) kaartte hij de discri
minatie van homoseksuelen aan. Het magischpo
litiekpsychologische drama La Llorona, dat zowel 
verwijst naar een oude mythe als naar een gruwelijke 
episode uit de burgeroorlog, werd in Venetië be
kroond als beste film in de sectie Venice Days.

Bij de opzet van La Llorona gebruikt Bustamante 
ook elementen uit het horrorgenre, al blijft dat gro
tendeels beperkt tot een vreemde, ongrijpbare drei
ging. Of de gebeurtenissen rond het huis van een be
jaarde, van genocide beschuldigde voormalig generaal 
misschien een bovennatuurlijke oorsprong hebben 
wordt voornamelijk aan onze verbeelding overgela
ten. Willen de geesten van de slachtoffers misschien 
niet vergeten worden? De menigte demonstranten die 
zich regelmatig rond het huis verzamelt, roept na
tuurlijk sterke associaties in die richting op.

De echte horror was destijds zo realistisch als het 
maar zijn kan. De door paranoïde visioenen gekwelde 
generaal in de film is weliswaar fictief, maar verwijst 
duidelijk naar Efraín Ríos Montt, onder wiens bewind 
tussen 1981 en 1983 tienduizenden burgers, voorna
melijk van de oorspronkelijke Mayabevolking, wer
den vermoord.

KIKKERS IN HET ZWEMBAD
Dat Bustamante, naast alle engagement dat dit pro
ject uitstraalt, meer wil bieden dan een reconstructie 
en een traditioneel politiek drama, blijkt al uit de 
manier waarop hij kalm zijn krachtige beelden kiest. 
De rechtszaak bijvoorbeeld, die in het begin als aanzet 

fungeert, vangt hij in één lange, indringende closeup 
van een vrouwelijke getuige.

Wanneer Alma, de geheimzinnige nieuwe huis
houdhulp van Mayaafkomst, in beeld verschijnt, 
staat ze tussen de demonstranten. Zwijgend, met in
dringende blik. Vreemde voorvallen beginnen zich te 
manifesteren. Onverklaarbare wateroverlast, kikkers 
in het zwembad, nachtmerries en visioenen. Griezelig 
is ook hoe Alma met de kleindochter van de generaal 
oefent hoelang je onder water je adem kan inhouden. 
En dat is nog maar het begin.

Tegelijkertijd is het – voortreffelijk geacteerde 
– proces van bewustwording dat op gang komt vol
strekt overtuigend. Knap vooral hoe Bustamante vor
men van magisch realisme gebruikt om in de psyche 
van het gekwelde volk door te dringen. Het resulteert 
in een film als een ballade.

Opvallend ook om er een verhaal van vrouwen van 
te maken. Niet de oude generaal staat voorop, maar 
diens aanvankelijk defensieve echtgenote, zijn vra
gen stellende dochter en zijn nog onbevangen klein
dochter. Naast natuurlijk Alma, door wie van alles 
op losse schroeven komt te staan. Is zij La Llorona, 
de wenende vrouw uit de legende? Zo kan je het zien, 
maar Bustamante geeft er wel een eigen draai aan. 
De vrouw uit de fabel huilt uit schuldgevoel, nadat ze 
zich gedwongen voelde haar kinderen te verdrinken. 
Bustamante’s Llorona voelt ook pijn en verdriet, maar 
symboliseert iets anders. Ze komt verhaal halen.

LA LLORONA   MEXICO/GUATEMALA, 2019 |  REGIE 

JAYRO BUSTAMANTE |  MET MARÍA MERCEDES COROY, 

MARGARITA KÉNEFIC, SABRINA DE LA HOZ, JULIO DÍAZ | 

97 MINUTEN |  DISTRIBUTIE CINÉART |  TE ZIEN VANAF 11 

JUNI OP picl.nl,  VANAF 2 JULI OP ANDERE PLATFORMS  

 



  

AB BAS  KIAR O STAMI:  LES  ANNÉES  K AN O O N
DE  V EL E  K L E UREN  VA N  DE  W EREL D

Een boxset met het verzamelde 
vroege werk van Kiarostami 
werpt een intrigerend nieuw licht 
op zijn milde, minimalistische 
latere meesterwerken.

DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

De in 2016 overleden Iraanse filmgrootmeester Abbas 
Kiarostami zou dit jaar tachtig zijn geworden. Distri
buteur Potemkine brengt in samenwerking met MK2 
daarom twee dvdboxen uit met zijn werk. Een daar
van bevat een van Kiarostami’s bekendste werken, 
de zogenoemde Kokertrilogie: Where Is My Friend’s 
House? (1987), Life, and Nothing More (1992) en 
Through the Olive Trees (1994). Dat drieluik werd eind 
vorig jaar ook al in nieuw gerestaureerde dvdedities 
uitgegeven door het Amerikaanse Criterionlabel. 
Net als het latere werk van Kiarostami waren die films 
ook eerder al goed verkrijgbaar.

Unieker is de andere Potemkinebox, Les années 
Kanoon. Die verzamelt Kiarostami’s vroegste werk, 
gemaakt onder de vlag van het Iraanse Instituut voor 
de Intellectuele Ontwikkeling van Kinderen en Jong
volwassenen, alias Kanoon, waar de regisseur mede 
vormgaf aan de filmafdeling. De box bevat achttien 
korte en lange films, gemaakt tussen 1970 en 1989, 
zowel documentaire als fictie en vrijwel altijd met 
kinderen of jongeren in de hoofdrol. Ze zijn net als de 
Kokertrilogie volledig digitaal opgepoetst en bieden 
een prachtig inkijkje in Kiarostami’s ontwikkeling als 
filmmaker.

GEBROKEN HART
Het is verleidelijk om dit vroege werk te beschou
wen als ‘vingeroefeningen’ voor de latere mees
terwerken. Zo draait Kiarostami’s allereerste korte 
film Bread and Alley (Nan o kucheh, 1970) om een 
situatie die hij zeventien jaar later opnieuw in beeld 

zou brengen in zijn internationale doorbraakfilm 
Where Is My Friend’s House? (overigens ook een 
Kanoonproductie). Kiarostami’s komische de
buutfilmpje draait om een jongen die het niet aan
durft een woest blaffende hond te passeren. Net 
als in de latere speelfilm schiet een oude man te 
hulp. Hoewel het stilistisch nog lang niet de tegelijk 
strenge en ongedwongen stijl heeft van Kiarosta
mi’s latere werk, valt wel al direct zijn zelfverze
kerde hand op bij het regisseren van jonge en/of 
nietprofessionele acteurs.

Ook Kiarostami’s zelfreflexieve benadering van de 
cinema als medium steekt al vroeg de kop op. De jon
ge hoofdpersoon uit The Experience (Tajrobe, 1973), 
die met een speeltijd van zestig minuten vaak wordt 
aangeduid als Kiarostami’s eerste speelfilm, vindt als 
hij voor het eerst zijn hart gebroken heeft troost in 
de bioscoop. En in de beroemdste scène uit opvolger 
The Traveler (Mosafer, 1974) stelt de jeugdige hoofd
persoon zichzelf op als regisseur, wanneer hij met 
een lege camera veinst portretten te maken van zijn 
klasgenootjes.

TE VEEL HUISWERK
Toch doet het deze verzameling films tekort om ze 
alleen te zien als voorstudies. Ze hebben ook iets ei
gens, een vrolijk stemmende vrijblijvendheid die zijn 
latere werk ontbeert, hoe humoristisch dat ook kan 
zijn. Zie bijvoorbeeld de korte film Colours (Rangha, 
1976), met een olijke voiceover bij beelden van de 
vele kleuren van de wereld, die en passant de gretige 
consumptiecultuur van het prerevolutionaire Iran 
schetsen. Zo is het gevoel van vrijheid in die vroegste 
films steeds nauw verbonden aan de sociale omstan
digheden waarin Kiarostami ze maakte.

Zijn latere, beroemdere films maakte de regisseur 
ruim na de Iraanse Revolutie, waarbij in 1978 de pro
westerse sjah werd ingeruild voor het islamitische 
bewind dat het land nog altijd bestuurt. Hoewel Ki
arostami er niet de filmmaker naar was om expliciet 
politiek commentaar te leveren, sijpelt die sociale 
context als vanzelfsprekend door in zijn films.

Enkele van deze eerdere films werden gemaakt in 
het prerevolutionaire Iran, anderen erna – en één, 
First Case, Second Case (Ghazieh-e shekl-e aval, 
ghazieh-e shekl-e dou wom, 1979) verscheen precies 
midden in de revolutie. Het verschil is markant: de 
onschuldige vrijblijvendheid van de prerevolutionaire 
films slaat om naar urgentie en verkapte maatschap
pijkritiek.

Het hoogtepunt van de collectie is zonder twijfel 
de lange documentaire Homework (Mashgh-e shab, 
1989), gemaakt tussen zijn internationale doorbraak 
met Where Is My Friend’s House? en het bestendigen 
daarvan met Close-Up (1990). De film laat basisscho
lieren aan het woord over hun huiswerk: hoeveel tijd 
het ze kost (veel te veel), wie ze erbij helpt (meestal 
niet hun analfabete ouders) en wat voor straf ze krij
gen als ze het niet goed of niet op tijd doen. In een 
hartverscheurende montage vraagt Kiarostami een 
hele reeks kinderen eerst wat het woord ‘straf’ be
tekent (“een pak slaag”, antwoorden de meesten) en 
vervolgens wat ‘aanmoediging’ is – waarbij zeker de 
helft kijkt of ze water zien branden.

Nergens gaat de film expliciet over de religieuze 
staatsinrichting; Kiarostami legt in een voiceover 
uit dat hij aan het “filmische onderzoek” begon uit 
bezorgdheid om zijn eigen zoons. Maar de film begint 
en eindigt met twee scènes waarin een schoolplein 
vol ukkies religieuze liederen scandeert, en in een 
overtuigende monoloog merkt een expert schijnbaar 
terloops op dat alle schoolvakken “inmiddels belast 
zijn met religieuze lesstof”. Voor de goede verstaan
der is dan allang duidelijk dat in Kiarostami’s visie de 
hele Iraanse samenleving wordt opgezadeld met véél 
te veel religieus huiswerk, en véél te strenge straffen 
voor wie daar niet aan voldoet.

ABBAS KIAROSTAMI: LES ANNÉES 
KANOON   IRAN, 1970-1989 |  REGIE ABBAS 

KIAROSTAMI |  612 MINUTEN |  DISTRIBUTIE POTEMKINE 

(DVD/BLU-RAY) |  TE ZIEN VANAF 7 APRIL   

THE WIND WILL CARRY USBREAD AND ALLEYTHE TRAVELER
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D E  V L I E G E N D E  H O N D

Lanceer  
die hond
Filmmaker Johannes Hogebrink had voor 
zijn documentaire De vliegende hond een 
gouden onderwerp, maar hij vertrouwde 
zichzelf niet. 

Kunst is wetenschap is kunst. De installaties 
van de kunstenaar Zoro Feigl zijn óók impo
sante technische hoogstandjes. En het pla
netarium van Eise Eisinga (een mechanisch 
bewegend zonnestelsel) is wetenschappelijk 
briljant en óók een kunstwerk. Filmmaker 
Johannes Hogebrink had de droom om zijn 
hond Chayka (‘meeuw’ in het Russisch) te 
laten vliegen. Hij wilde een speciale delta
vlieger voor hem bouwen, en daar een docu
mentaire over maken. Logisch.

De vliegende hond heeft alles mee. Zowel 
hondje, wit met zwarte oortjes, als baasje, 
een dromer zonder geld, zijn fotogeniek en 
datzelfde geldt voor de omgeving, de glooi
ende bergweides van Oostenrijk. De wens 
om een hond te laten vliegen is even gek als 
ontroerend. Dus neem je de matig geac
teerde gesprekken op de koop toe. Beginnen 
met de oerknal? Kijken we overheen. Het be
zoek aan een hondenfluisteraar in Graz, die 
trauma’s uit Chayka’s verleden als straat
hond in Bosnië aan het licht brengt, is nogal 
gekunsteld. Maar ook dat pikken we. 

Toch keert Hogebrinks vrije interpretatie 
van de werkelijkheid zich op een gegeven 
moment tegen hem. De vliegende hond ver
slikt zich in zijn eigen metalagen, wanneer 

de regisseur zijn film begint uit te leggen aan 
zijn producent. Hij vindt het zelfs noodzake
lijk om het genre van de film toe te lichten. 
Het is een omgekeerde mockumentary, een 
documentaire die fictie lijkt, maar dan tóch 
echt blijkt te zijn. Het experiment maakt de 
boel nodeloos ingewikkeld. Er zijn zat docu
mentaires die door hun onderwerp vreemder 
dan fictie zijn. Het metagehalte van De vlie-
gende hond doet afbreuk aan het verhaal en 
creëert onnodig wantrouwen. 

Wat een pech dat Hogebrink niet meer 
vertrouwen had in zichzelf en zijn onder
werp. Regelmatig pakken zijn magischrea

listische ingrepen namelijk prachtig uit. 
Wanneer de wind niet de juiste kant op 
waait, denkt Hogebrink aan zijn dochtertje, 
die aan de stoplichten vroeg of ze op groen 
konden gaan. Plotseling zit ze naast hem op 
de berg: “Wind, kun je de andere kant op 
waaien?”, en dan draait de wind. Ook de ani
maties, gemaakt door de regisseur zelf, tillen 
de vertelling achteloos boven de werkelijk
heid uit.

Hond Chayka denkt hardop en geeft com
mentaar op de acties van zijn baas. Hij heeft 
een compact formaat en is nog vrij jong, vier 
jaar. Hoezo horen we zijn gedachtes inge

sproken met de slepende stem van Hoge
brinks oude collega Frans Bromet? Een jonge 
acteur had meer gesprankeld. Had bijvoor
beeld de talentvolle BosnischNederlandse 
acteur Vanja Rukavina het Bosnische hondje 
laten inspreken, dan hadden we in zijn ideeën 
kunnen geloven. Nu blijven ze helaas een 
projectie van zijn baasje.

LAURA VAN ZUYLEN

DE VLIEGENDE HOND  NEDERLAND, 2019 |  REGIE 

JOHANNES HOGEBRINK |  75 MINUTEN |  DISTRIBUTIE 

AMSTELFILM |  TE ZIEN VANAF 28 MEI VIA PICL.NL EN 

VITAMINE CINEVILLE   

E X T R A  O R D I N A R Y

Droogkomische duivelsuitdrijvingen
Droogkomische Ierse Ghostbusters-parodie 
compleet met ectoplasma en een demon 
uit de negende cirkel van de lowbudget vi-
suele-effectenhel. En natuurlijk ook een 
rijinstructeur met een hart van goud. 

Rose Dooley is net iets te lief voor deze we
reld en net iets te groot voor de auto waarin 
ze rijles geeft. Gelukkig heeft ze volgens ie
dereen een hart van goud. Zelf denkt ze daar 
anders over, sinds ze haar vader als klein 
meisje per ongeluk ‘afslachtte’ (haar woord
keuze) terwijl ze samen geesten aan het uit
drijven waren. Net als haar vader bleek Rose 
talent te hebben voor het praten met geesten 
én voor het ze naar de andere wereld helpen. 
Tot er dus, op die typisch Ierse namiddag, 
iets misging en haar vader in een wormgat 
werd gezogen.

Jaren later is Rose rijinstructeur en chro
nisch single en wil ze niks meer te maken 
hebben met geestuitdrijvingen. Tot Martin 

op zekere dag belt omdat de geest van zijn 
overleden vrouw hem en zijn dochter Sarah 
aardig op de zenuwen begint te werken. 

Voordat Rose kan helpen, wordt Sarah echter 
ontvoerd door de uitgerangeerde zanger 
Christian Winter – muzikaal gezien de god

deloze baby van Burt Bacharach en Giorgio 
Moroder – die een maagd moet offeren aan 
de Dark Lord om zijn volgende album einde
lijk weer een succes te laten zijn.

Omdat er af en toe behoorlijk briljante 
Ierse genreparodieën verschijnen, is het niet 
gek dat men het blijft proberen. The Guard 
(John Michael McDonagh, 2011) deed het 
met de buddy movie, In Bruges (Martin 
McDonagh, 2008) met huurmoordenaars. 
Extra Ordinary is een behoorlijk geslaagde 
variant, al moet je hier geen radicale 
vernieu  wing verwachten. De film geeft 
vooral de indruk dat de makers het recept 
voor de Ierse droogkomische genrekomedie 
heel goed kennen: een snufje tragiek, een 
snufje humor, een snufje oprechte gevoelens 
en een snufje doorgesneden keel en explode
rend middenrif. Op zich prima. Niemand zal 
zich hieraan vertillen.

RONALD ROVERS

EXTRA ORDINARY  IERLAND/BELGIË, 2019 |  REGIE 

MIKE AHERN, ENDA LOUGHMAN |  MET MAEVE HIGGINS, 

BARRY WARD, WILL FORTE, CLAUDIA O’DOHERTY |  94 

MINUTEN |  DISTRIBUTIE REMAIN IN LIGHT |  VANAF 27 

MEI OP DVD   

DE VLIEGENDE HOND

EXTRA ORDINARY
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Dinsdag 19 mei 2020, 
11.24 uur

“Hebt u corona?”, roept een schoolmeisje in 
naveltruitje vanuit een bouwput richting een 
balkonnetje waarop Frank Lammers staat. 
“Dat kan je niet vragen”, zegt haar vriendin 
die naast haar staat. 

In een appartementencomplex op een 
steenworp afstand van het Philips Stadion 
neemt rasBrabander Lammers de “honderd 
procent coronaproof” tragikomedie De groe-
ten van Gerri op. Hoewel hij in Amsterdam 
woont, koos Lammers voor Eindhoven om
dat hij daar “veel meer voor elkaar krijgt”. En 
de montageruimte is ook vlakbij de set.

Het idee voor De groeten van Gerri kreeg 
Lammers toen hij zijn dochter thuis op de 
computer verveeld een virtuele les zag vol
gen. Hij voelde direct mededogen voor die 
leraar die zo zijn best deed om de materie 
over te brengen, en vroeg Michiel Stroink 
(wiens roman Of ik gek ben Lammers in 2016 
verfilmde in zijn regiedebuut) een scenario  
te schrijven.

Lammers zelf is niet alleen regisseur van De 
groeten van Gerri, hij speelt ook de hoofdrol: 
scheikundeleraar Gerri van Vloghoven, die 
tijdens een bevlogen demonstratie in een vir
tuele les vergeet dat hij die ochtend geen 
broek had aangetrokken. Binnen notime 
gaat de alleenstaande Gerri in zijn ouder
wetse, nietzowitte onderbroek viraal. “Hij 
woont alleen en is een beetje wereldvreemd”, 
typeert Lammers zijn personage. “Hij groeit 
uit tot een digitale held en krijgt te maken met 
alle aandacht die daarmee gepaard gaat.”

De film speelt zich vrijwel uitsluitend af op 
beeldschermen; Gerri heeft via de webcam 
niet alleen contact met zijn klas, maar ook met 
zijn moeder, zijn broer en een vrouw. Zijn te
genspelers – onder wie Fedja van Huêt, Heddy 
Lester, Martin van Waardenberg, Sanne Lan
gelaar, Kees Boot, Viggo Waas en zijn nichtje 
Evalinde Lammers – kunnen gewoon thuis 
hun scènes opnemen met Zoom, Skype of Fa
cetime. Alleen de opnamen in Gerri’s vrijge
zellenappartementje worden met een ienie
mieniecrew opgenomen, bestaand uit 
cameraman Oscar Ros en geluidsman Eddy de 
Cloe. “Ik moet heel veel zelf doen”, zegt Lam
mers. “Nu blijkt dat al die mensen op de set 
toch wel een functie hebben.”

Op het benauwde balkon manoeuvreren 
de drie voorzichtig om elkaar heen om maar 

zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand 
van elkaar te blijven. Dat valt nog niet mee, 
zonder ‘social distancing manager’ met stok 
of meetlint, en de cameraman oppert om op 
het belendende balkonnetje te gaan staan. 
Lammers loopt direct naar de buren; die vin
den het goed, en de geluidsman en de came
raman nemen plaats op het balkonnetje.

Lammers gaat weer over de balkonreling 
hangen; beneden staan nog steeds de drie 
tienermeisjes die namens de school een 
bloemetje en de groeten komen brengen. Ze 
moeten flink schreeuwen om boven de oor
verdovende bouwgeluiden uit te komen. Het 
lukt niet; als de scène erop staat moet het 
geluid van de roepende scholieren nog een 
keer apart worden opgenomen.

Een aantal bouwvakkers heeft de hele tijd 
staan kijken en foto’s gemaakt met hun mo
bieltjes. Als duidelijk wordt dat Lammers 
voorgoed naar binnen gaat, steekt eentje zijn 

duim naar hem op en roept: “Hé Ferry, gaat 
‘ie goed?!” Lammers moet glimlachen en 
trekt de deur achter zich dicht. 

JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

DE GROETEN VAN GERRI   NEDERLAND, 2020 | 

SCENARIO MICHIEL STROINK |  REGIE FRANK LAMMERS | 

BEELDREGIE MERLIJN PASSIER |  PRODUCTIE RACHEL 

VAN BOMMEL (MILLSTREET FILMS) |  CAMERA OSCAR 

ROS |  GELUID EDDY DE CLOE |  LICHT BERT HOGENES | 

MONTAGE BART VAN SINTEN (CUTJONGENS) |  ART 

DIRECTION BRAM VAN DE VEN |  KLEDING FLEUR VAN 

LEDDEN HULSEBOSCH |  MET FRANK LAMMERS, FEDJA 

VAN HUÊT, HEDDY LESTER, MARTIN VAN WAARDEN-

BERG, SANNE LANGELAAR, KEES BOOT, VIGGO WAAS, 

EVALINDE LAMMERS |  KLEUR, CA. 90 MINUTEN |  TE 

ZIEN VANAF 25 JUNI OP PATHÉ THUIS   

FRANK LAMMERS, CAMERAMAN OSCAR ROS EN DE ARM EN BOOM 
VAN GELUIDSMAN EDDY DE CLOE
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Stel je voor dat onze smartphone ons enige 
scherm zou zijn. Hoe zou een streamingdienst 
er dan uitzien? Dit is het vertrekpunt geweest 
voor de nieuwe Amerikaanse entertainment- 
app Quibi. Het is een soort Netflix speciaal voor 
kleine schermen, met een killer feature: het 
maakt niet uit of je je telefoon horizontaal of 
verticaal vasthoudt, de video vult áltijd het hele 
scherm. Dit betekent het einde van zwarte bal-
ken in beeld.

Ik heb Quibi uitgeprobeerd en moet beken-
nen: het voelt volkomen smooth en natuurlijk 
aan. Een van de nieuwe programma’s is een 

natuurdocumentaireserie gepresenteerd door 
Reese Witherspoon, die net als alles op Quibi is 
opgeknipt in afleveringen van tien minuten. 
Toen hierin een luipaard spectaculair over de 
savanne begon te rennen, kantelde ik zonder 
erbij na te denken mijn telefoon om de scène in 
landscape te zien.

In de verticale oriëntatie worden op de ach-
tergrond harde keuzes gemaakt in de composi-
tie. Als twee personages in gesprek zijn, zie je 
bijvoorbeeld alleen degene die praat. Draai je je 
telefoon, dan kijk je ineens naar een wijd shot in 
plaats van naar een close-up.

In plaats van nieuwe montages te maken van 
bestaande series en programma’s heeft Quibi, 
met miljarden dollars aan investeringen op zak, 
ervoor gekozen direct te beginnen met eigen 
series en programma’s, speciaal geproduceerd 
voor hun nieuwe formaat. Inclusief een kost-
baar tableau aan beroemdheden.

Deze nieuwe app, speciaal ontworpen voor 
het kijken on the go, debuteerde precies in de 
maanden waarin de wereldbevolking moest 

thuisblijven. Korte momenten van verveling 
voor forenzen en scholieren, waarvoor de 
nieuwe app ideaal zou zijn, werden ineens 
weken van lethargie, die je toch eerder vult 
met Netflix. 

Al snel verschenen de eerste berichten dat 
Quibi in de problemen zit, omdat de groei van 
het aantal gebruikers achterliep bij de bombas-
tische verwachtingen. Het zou kunnen dat de 
hoge kosten van eigen producties het nieuwe 
platform de das omdoen. 

Maar ik denk dat het kantelconcept zal 
voortleven. Het zou me niets verbazen als Net-
flix, Apple TV, Disney+ en NPO Start over een 
jaar net zo’n kijkervaring bieden. Want als je 
Quibi eenmaal kent, voelt een normale mobiele 
kijk-app als een sprong terug in de tijd.

EBELE WYBENGA

VENI VIDI QUIBI
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& Films, talks and events

Zomer 2020

4td      DIGITAAL GERESTAUREERDE KLASSIEKER (4K) • NU IN DE BIOSCOOP

HOMMEHOMME
UN

FEMME

ET DANS
UN FILM DE
CLAUDE LELOUCH

ANOUK AIMÉE
JEAN-LOUIS TRINTIGNANT

PIERRE BAROUH

UNE
AVEC LA PARTICIPATION DE

VALÉRIE LAGRANGE 
ET SIMONE PARIS

MUSIQUE DE  FRANCIS LAI

1

DIGITAAL GERESTAUREERDE KLASSIEKER  - TE ZIEN VANAF 2 JULI
OOK VANAF 2 JULI: DE NIEUWE FILM VAN CLAUDE LELOUCH LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE 

(PARADISO FILMED ENTERTAINMENT)



ANNABELLE 
LENGRONNE

SARA 
FORESTIER

NOÉMIE 
LVOVSKY

EEN FILM VAN FRÉDÉRIC FONTEYNE & ANNE PAULICEVICHEEN FILM VAN FRÉDÉRIC FONTEYNE & ANNE PAULICEVICHFRÉDÉRIC FONTEYNE & ANNE PAULICEVICHFRÉDÉRIC FONTEYNE & ANNE PAULICEVICHFRÉDÉRIC FONTEYNE & ANNE PAULICEVICHFRÉDÉRIC FONTEYNE & ANNE PAULICEVICHFRÉDÉRIC FONTEYNE & ANNE PAULICEVICHFRÉDÉRIC FONTEYNE & ANNE PAULICEVICH

NU IN DE FILMTHEATERS


