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Ronald Rovers

Een speciale editie van de Filmkrant. Geen jubileum
editie. Hoewel, een beetje wel. Omdat ons nul
nummer, onze pilot-aflevering, in april 1981
verscheen. Veertig jaar geleden. Opgericht door Jan
Heijs, die in 2006 overleed, nadat ik hier net
begonnen was, en Henk Rabbers. Je vindt hun portret
ergens in deze editie, als onderdeel van een serie van
elf portretten van fotograaf André Bakker, waarmee
we terugkijken naar de gezichten van vier decennia
Nederlandse film.
Ik merk, nu we de afgelopen tijd in de archieven doken
en foto’s en documenten vonden die al lang vergeten
waren, hoe snel de geschiedenis verdwijnt. De enige
manier om dat te voorkomen, is om er actief mee
bezig te zijn. Soms doe je dat met een bescheiden
doel, om fijne herinneringen te bewaren.
Maar meestal omdat de geschiedenis richting geeft.
Ik merk dat in dagbladen – waar een deel van onze
auteurs ook voor schrijft – steeds minder ruimte is
voor die filmgeschiedenis. Niet onbegrijpelijk, wel
jammer. In een maandblad als de Filmkrant hebben
we meer rust en ruimte om die geschiedenis er wel
steeds bij te halen. Elke film die nu verschijnt heeft in
zekere zin een ontstaansgeschiedenis die decennia
terug gaat. Je bouwt op de schouders van anderen.
Daarom willen we als redactie voortdurend het grote
plaatje zien. Erkennen waar we vandaan komen en
voorspellen hoe film zich zou kunnen ontwikkelen.
Daardoor kunnen auteurs een trend signaleren zoals
Adrian Martin bijvoorbeeld doet in zijn column over
emotieloze gezichten.
We zijn niet de enige die die behoefte voelen.
De filmtheaters waar de meeste van onze lezers de
Filmkrant maandelijks oppikken, hebben ons ruim
hartig gesteund de afgelopen maanden, ook al konden
we niet verschijnen. Net als onze lezers trouwens.
Zonder jullie bestaat de Filmkrant simpelweg niet.
Dat realiseren we ons heel goed.
Het idee achter deze speciale editie was bedrieglijk
simpel. We vroegen auteurs: waar wil je over schrijven
nu er geen films op het grote doek verschijnen?
Bedrieglijk simpel voor schrijvers, omdat je dan alle
kanten op kunt. Bedrieglijk simpel voor redactie en
vormgevers omdat je zo’n speciale editie toch een
geheel wilt laten zijn, een ziel wilt meegeven.
Niet alleen kwam die ziel als vanzelf naar boven in de
artikelen, het is ook nog eens precies waar dit blad
voor staat. Als je de artikelen en foto’s en illustraties
op deze 100 pagina’s ziet, valt op hoe vaak ze over het
lichaam gaan. Over fysieke cinema, bloot, seks, angst,
eten, dans. Over film als primaire behoefte, die we
trouwens ook laten voelen in de serie Cinefilium, die
over de mooiste filmervaringen en meest geliefde
scènes van onze schrijvers vertelt. Film en reflectie
niet als een abstracte behoefte of een puur geestelijke
exercitie. Maar als fysiek verlangen. Willen begrijpen
door naar de wereld te kijken. Het elementaire deeltje
cinefilium.

cinef ili u m
Waarom houden jullie zo van film, vroegen
we Filmkrant-medewerkers. Elf cinefiele
momenten om te koesteren.
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p o rtre t t e n ga l erij
André Bakker was jarenlang huisfotograaf
van de Filmkrant en het iffr . In onze
eregalerij twaalf Nederlandse smaakmakers
in elf portretten.
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Veertig jaar film en veertig jaar Filmkrant. Van
de oprichting in 1981 tot de Grote Pauze van 2021.
Van de Oscar voor De Aanslag tot Zack Snyder’s
Justice League. De hoogtepunten op een rij.
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| \ Filmkrant In april verschijnt het nulnummer

van de Filmkrant. Uitgever is Film International, het
filmdistributiebedrijf van Huub Bals die tien jaar
daarvoor het International Film Festival Rotterdam
heeft opgezet. Het uiterlijk is ‘kranterig’: A3-formaat,
met meerdere stukken en kleine foto’s op de voor
pagina. Op de overige elf pagina’s staat onder meer
nieuws over plannen voor een nieuw filmhuis in Den
Haag, het Black Cinema Festival en de kruisjeslijst
waarin critici van verschillende media de films van die
maand voorzien van een oordeel (Leon de Winter
bedeelt Taxi zum Klo met nul en Loulou met vier
kruisjes). De oplage is meteen ambitieus: 65 duizend.
Dat aantal wordt later teruggeschroefd en zweeft
lange tijd rond de 40 duizend exemplaren.
Jan Heijs, door Huub Bals aangetrokken als hoofdredacteur van de Filmkrant, geeft meteen ook het
eerste Nederlandse Jaarboek Film uit. De publicatie
wordt tot op heden gemaakt en bevat alle films die in
een jaar zijn uitgebracht in Nederland, omlijst door
essays over actuele thema’s en ontwikkelingen in de
vaderlandse filmindustrie.

|

Jaarboek Film 1981

7
E Nachtlang
Füürland
Clemens Klopfen
stein & Remo
Legnazzi, 1981

4

1

FK XL

3
98

6

| \ Filmkrant Vanaf maart 1983 wordt de

Filmkrant niet langer uitgebracht door Film
International. Huub Bals heeft het te druk met zijn
festival en distributieactiviteiten en vraagt hoofd
redacteur Jan Heijs en vormgever Henk Rabbers om
het roer over te nemen. Als rechtspersoon gebruiken
ze een stichting die ze een jaar eerder hebben
opgericht voor de distributie van een film die ze in
Berlijn hebben gezien: E nachtlang Füürland van de
Zwitserse filmmaker Clemens Klopfenstein. De film
flopt jammerlijk, maar Stichting Fuurland blijft en is
nog steeds de uitgever van de Filmkrant.

\ Film Jos Stelling begint in het Utrechtse

filmtheater ’t Hoogt de Nederlandse Filmdagen, die
later worden omgedoopt tot Nederlands Film Festival.

De Filmkrant
nulnummer,
april 1981

7

\ Film Op 31 maart wordt de Kring van

Nederlandse Filmjournalisten opgericht. “We zaten
daar omdat er een beroepsvereniging moest komen,
niet omdat we nou van die goede vrienden waren”,
zegt medeoprichter Hans Beerekamp (NRC) er later
over. Freelance filmjournalisten worden in die tijd
weleens geboycot door distributeurs als ze te negatief
schrijven en ook wordt gedreigd advertenties in te
trekken. Bij de eerste jaarvergadering telt de KNF 39
leden (inmiddels ruim drie keer zoveel). In september
deelt de KNF tijdens de Nederlandse Filmdagen zijn
eerste officiële prijs uit: De smaak van water van
Orlow Seunke wordt bekroond als beste Nederlandse
film van het jaar.
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| \ Filmkrant Tot nu is de Filmkrant een

\ Film Een nieuwe generatie onafhankelijke

|

\ Film De korte animatiefilm Anna & Bella is

betrekkelijk dun blaadje: twaalf pagina’s. Maar vanaf
septembernummer 38 verdubbelt die omvang. Dat
komt vooral door het overzicht van de filmhuis
programmering dat uitgroeit tot de financiële kurk
waar De Filmkrant lang op drijft. Filmtheaters betalen
voor de afname van het blad, dat gratis wordt
aangeboden aan bezoekers. Over de mate waarin dit
verdienmodel de onafhankelijkheid van de Filmkrant
aantast worden interne discussies gevoerd, maar de
filmtheaters bezweren keer op keer de onafhankelijke
filmjournalistiek een groot goed te vinden.

Anna & Bella
Børge Ring, 1984
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filmmakers staat op, die weerwoord biedt aan het
blockbustergeweld van Star Wars, Jaws en Indiana
Jones. De Filmkrant besteedt uitgebreid aandacht aan
de jonge beloften die met het programma Another
Generation worden geïntroduceerd in de Nederlandse
filmtheaters. Peter Hutton is inmiddels overleden,
van Charles Burnett en Mary Dore horen we de laatste
jaren weinig meer en Jackie Raynal is uiteindelijk
beroemder geworden als editor van onder andere Eric
Rohmer dan als regisseur. Alleen Spike Lee is nog
steeds ‘very much in the picture’.
waarschijnlijk de minst bekende Nederlandse
winnaar van een Oscar. Dat komt wellicht omdat de
regisseur een Deen is: Børge Ring. De producent is
Cilia van Dijk-Lieshout. De acht minuten durende
film gaat over twee oude zusters die terugblikken op
hun leven.
Tien jaar nadat het filmfestival van Berlijn een sectie
begon voor kinderfilms wordt Cinekid opgericht. De
eerste editie vindt plaats in De Meervaart in
Amsterdam, maar het festival gaat al snel samen
werken met filmtheaters in het hele land om zo een
breed en groot publiek te trekken. Cinekid geldt
tegenwoordig als een van de belangrijkste
jeugdmediafestivals ter wereld.

| \ Filmkrant Volop aandacht voor ‘de Chinese

\ Film Met De aanslag staat de Nederlandse film

| \ Filmkrant Huub Bals, oprichter van de

\ Film Het International Documentary Film

|

\ Film Lantaren/Venster, in zekere zin de

zomer’: met tussenposes van telkens twee weken
gaan in Nederland zes Chinese speelfilms in première.
Het gaat om werk van onder ander Chen Kaige, Zhang
Yimou en Tian Zhuangzhuang, die later internationaal doorbreken als vertegenwoordigers van de
zogenoemde Vijfde Generatie Chinese filmmakers.

Filmkrant en uitgever van het eerste uur, overlijdt op
13 juli. De paus van cinematografisch Nederland heeft
in de zestien jaar dat hij het IFFR leidt roofbouw
gepleegd op zijn lijf. De man die meermalig pleitte
voor opname van film in het ziekenfondspakket wordt
slechts 52 jaar oud.
Huub Bals (foto
Pieter Vandermeer)

7

internationaal op de kaart. De verfilming van Harry
Mulisch’ oorlogsroman door Fons Rademakers wint
een Oscar voor beste niet-Engelstalige film en een
Golden Globe in de categorie beste buitenlandse film.
De film is tevens het acteerdebuut van de dan
zeventienjarige Marc van Uchelen, die later
hoofdrollen vertolkt in films van Eddy Terstall, eigen
films maakt en optreedt als producent. In 2013 maakt
hij een einde aan zijn leven.
Festival Amsterdam vindt voor het eerst plaats in De
Balie. Het festival groeit snel uit tot het grootste en
belangrijkste documentairefestival ter wereld, met
jaarlijks zo’n 250 titels op het programma. Oprichter
Ally Derks neemt afscheid in 2016 en na een
interimjaar neemt Orwa Nyrabia het roer over.
geboortegrond van het IFFR, bestaat veertig jaar. Het
filmtheater is dan nog gevestigd aan de Gouverne
straat, een locatie die wordt overgenomen door Kino
als Lantaren/Venster is verhuisd naar nieuwbouw op
de Kop van Zuid.
In Cannes breken de onafhankelijke filmmakers door
die al jaren aan de poorten rammelen van het cinemaestablishment. De 26-jarige Steven Soderbergh wint
met Sex, Lies and Videotape als jongste regisseur ooit
de Gouden Palm. In hetzelfde jaar maakt Spike Lee
definitief zijn naam met Do the Right Thing. 
40

Cherry Pickers feliciteert Filmkrant!
DEZE ZOMER TE ZIEN IN DE BIOSCOOP

UNDINE | REGIE: CHRISTIAN PETZHOLD

‘BOTH PAULA BEER AND
FRANZ ROGOWSKI ARE
ASTOUNDINGLY CONVINCING’
film inquiry

DEAR COMRADES! | REGIE: ANDREI KONCHALOVSKY

‘A MASTERPIECE’
the new yorker

LE SORELLE MACALUSO | REGIE: EMMA DANTE

‘A TOUCHING STORY’

★★★★
the guardian

LES CHOSES Q’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT | REGIE: EMMANUEL MOURET
‘EEN HEERLIJKE
FANTASIE’

★★★★
elle

Cyd Clarisse en Fred
Astaire in The Band
Wagon (Vincente
Minelli, 1953)
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c i n e fi l i u m Het moment van Basje
Boer Schaamteloos conservatief
In ‘The Girl Hunt Ballet’, het spektakelstuk uit
Vincente Minnelli’s The Band Wagon (1953), komt
alles samen: de rauwe oneliners uit de hard-boiled
detectiveliteratuur, de schaduwen en silhouetten uit
de film noir en Minnelli’s artificiële theaterdecors in
fifties pasteltinten. In deze pastiche op het detective
genre speelt Fred Astaire een stereotypische gumshoe
in een meedogenloze metropool. Cyd Charisse speelt
zijn love interest: een dubbelrol als feeërieke blondine
en zwartharige femme fatale. “Somewhere in the city
there was a killer and that was bad. Bad for the killer.”
‘The Girl Hunt Ballet’ is één en al gleufhoeden en
moordenaars, maar het geweld is gestileerd in dans.
De scheve kaders die de film noir ooit leende van het
Duits expressionisme zijn hier scheve decors
geworden. Van het rauwe realisme van de detective
romans, die altijd al de neiging hadden tot over
drijving, is theater gemaakt. In een van de hoogte
punten dansen Astaire en Charisse een lieflijke pas de
deux in een metrostation met lichtgele muren terwijl
op de achtergrond een dodelijk vuurgevecht plaats
vindt, dramatisch verlicht door voorbijrazende
metro’s. Een ander hoogtepunt is gesitueerd in

gangsterkroeg Dem Bones Cafe, waar de verdorven
aard van de bezoekers wordt verbeeld door hun
dansstijl: hoekig, schokkerig, grotesk. Charisse opent
haar grijze trenchcoat en onthult een rode glitterjurk
die haar lange benen geheel bloot laat. Ze danst met
kromme rug, zwaaiende benen, gespreide vingers,
uitgestoken ellebogen. Ze valt achterover – in
Astaire’s armen.
De stereotiepe private eye is een einzelgänger. Hij
wordt verliefd en bedrogen en na de ontknoping trekt
hij altijd alleen verder. Maar in het schaamteloos
conservatieve The Band Wagon, een ode aan ouder
wets entertainment waarin alles wat neigt naar
vernieuwing wordt weggezet als moeilijkdoenerij,
verlaat Astaire het podium met Charisse aan zijn arm.
Hij heeft de sigaretten, zij de lucifers. Zelfs hun happy
end is een choreografie.
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Er is nog een kast waar ik uit moet kruipen. Het was,
zeker na verloop van tijd, een publiek geheim dat een
respectabele filmredacteur van NRC iets te maken
moest hebben met de vileine achterklaprubriek in de
Filmkrant, maar ik heb het nooit eerder zwart op wit
bekend, ook al stond mijn naam op zeker moment
gewoon in het colofon. De waarheid was dat ik vanaf
Filmkrant nr 23 (maart 1983) tot ver in de jaren
negentig in mijn dooie eentje de auteur was van de
Geruchtenmachine. Af en toe werd er wel eens een
nieuwtje toegevoegd door hoofdredacteur-uitgever
Jan Heijs (1952-2006), van wie ik hoop dat de door
halfzware shag, bier en een afkeer van aanstellerij
gevoede dieselpower elders in dit nummer afdoende
bezongen zal worden, maar dat waren
uitzonderingen. Jan en ik hadden het concept wel
samen bedacht. De letterlijke vertaling van het
Engelse ‘rumour mill’ inspireerde tot een fictieve
machine, die allerlei freischwebende tendensen,
geruchten, stemmingen en koersen omzette in een
écriture automatique. Er hoorde een elke maand
terugkerende, beetje laffe disclaimer bij: ‘Geloof (…)
niets van wat in deze kolommen staat, alvorens het
met eigen ogen en oren geverifieerd te hebben. Mocht
het gerucht waar blijken te zijn, denk dan nog eens
aan ons!’
Maar zoals Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heel veel
later in een ander verband zou opmerken: spook
typemachines bestaan niet. Iets is niet opgeschreven,
maar iemand heeft het opgeschreven.
En die iemand doet dat meestal met een doel en in een
bepaalde, bewust gekozen toonzetting. Die toon van
de Geruchtenmachine was nadrukkelijk
geconstrueerd als dubbelzinnig, ironisch, amusant,
met een vette knipoog naar de lezer. Drie vreemde
talen in een enkel zinnetje, bijvoorbeeld. Dat was
relatief nieuw, zeker voor het nogal gesloten film
wereldje, maar eigenlijk voor de hele Nederlandse
journalistiek, die nog niet toe was aan vergelijkbare
vormen van nieuws als entertainment: RTL Boulevard
(vanaf 2001), Zondag met Lubach (2014-21) en
Twitter (sinds 2006).
Een voorbeeld was wel de dagelijkse rubriek tijdens

Hans Beerekamp
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Filmjournalist Hans Beerekamp haalt herinneringen
op aan zijn aanvankelijk anonieme gossiprubriek
De Geruchtenmachine en vraagt zich af of zo’n rubriek
in 2021 nog kan.
het Cannes-festival van gossipdiva Peter Noble in
Screen International, die geloof ik ‘Up and Down the
Croisette’ heette. Toen er nog geen mobiele telefoon
bestond, moest je namelijk in de filmhandel de hele
dag heen en weer lopen over de boulevard om mensen
te treffen. Noble gebruikte die vorm om verslag te
doen van ontmoetingen en feestjes en om met een fijn
pennetje gebakken lucht te fileren. En omdat die
column werd verslonden, hadden mensen die iets
kwijt wilden er veel belang bij om genoemd te
worden. De wildste geruchten deden de ronde over de
kreukbaarheid van de auteur, die zoals de uitbater van
elke trade paper natuurlijk gewoon te koop was.
Dat lukte bij mij minder makkelijk, maar toen begon
door te schemeren hoe de vork in de steel zat, werden
er wel enige pogingen ondernomen om dingetjes te
planten. Ik probeerde daar handig gebruik van te
maken, zoals Haagse verslaggevers en politici elkaar
in wederzijds belang ontmoeten aan de zogeheten
patatbalie van het Binnenhof. Onze patatbalies
bevonden zich in de roemruchte festivalhoreca (Petit
Carlton, Lion’s Bar, de nachtbar van hotel Central aan
de Kruiskade) maar ook in nachtelijke telefoon
gesprekken met vooral één informant. Mijn kroon
getuige was filmdistributeur Robbert Wijsmuller
(1940-2001), die er duidelijk lol in was gaan krijgen
om zijn visie op vriend en vijand in de Geruchten
machine terug te kunnen lezen. Ik probeerde er een
beetje lucht in te blazen door cryptische
formuleringen, maar de schelm Wijsmuller had vaak
gewoon gelijk in zijn observaties van het bioscoop
kartel, waaraan hij voor zijn faillissement zelf leiding
had gegeven, als voorzitter van de Bioscoopbond, die
hem rond 1970 nog geweigerd had als lid, wegens
verdachte nieuwlichterij.
En Robbert wist veel, over binnen- en buitenlandse
relaties. Hij had ook directe toegang tot prins
Bernhard, die in ruil voor avant-premières in zijn
privéfilmzaaltje op Soestdijk, graag zijn medewerking
verleende aan koninklijke gala’s in Tuschinski. In ruil
voor een forse donatie aan een door de prins aan te
wijzen goed doel, uiteraard. De Geruchtenmachine
zou zo’n bericht dan vermoedelijk besluiten met een

verwijzing naar het weduwen- en wezenfonds van de
New Yorkse politie.
Zou zo’n rubriek als de Geruchtenmachine nu nog
levensvatbaar zijn? Ik denk van wel, als je de juiste
stilist weet te strikken, maar het zou veel minder
bijzonder zijn, omdat nieuws als entertainment nu de
norm is geworden. Wie altijd al vond dat ik niet
deugde (als een recensent geen vijanden maakt, dan

Ja, ik was een wegbereider van
de trivialisering van het nieuws.
Maar daar was grote behoefte aan,
in de nadagen van het verkalkte
bioscoopkartel. Ik was ook een nar,
die al fabulerend vaak de waarheid
jokte. En ik was er trots op.
doet-ie iets verkeerd) zal aan mijn bekentenis munitie
kunnen ontlenen. Ja, ik was een wegbereider van de
trivialisering van het nieuws. Maar daar was grote
behoefte aan, in de nadagen van het verkalkte
bioscoopkartel. Ik was ook een nar, die al fabulerend
vaak de waarheid jokte. En ik was er trots op, als ik zag
hoe bij het binnenbrengen van de Filmkrant in een
filmhuis, de bovenste exemplaren meteen werden
weggegrist, om te lezen wat de Geruchtenmachine nu
weer uit de lucht had geplukt.
De Geruchtenmachine bleef nog lang na mijn vertrek
bestaan en evolueerde langzaam tot een gewone
nieuwsrubriek, met hoor en wederhoor. Ook heel
nuttig, en misschien meer in lijn met de
normalisering van de film- en bioscoopwereld tot een
minder mythische branche.

i e d e re e n i s
mo o i e n n i e m a nd
is geil

R.S. Benedict

Chris Evans in
Captain America:
The First Avenger
(Joe Johnston, 2011)
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Moderne actiefilms
en superheldencinema fetisjeren het lichaam terwijl ze het
tegelijk deseksualiseren.
s t r a kke l i c ha m en ma a r ge e n se ks \

Begreep Paul Verhoeven toen hij eind jaren negentig
Starship Troopers maakte dat hij de toekomst
voorspelde? De eindeloze woestijnoorlog, de
alomtegenwoordigheid van militaire propaganda, de
lachende gezichten die overwinning schreeuwen
terwijl de lijken zich opstapelen?
Maar de scène die misschien wel de grootste indruk
maakte op kinderen toen – en de scène die de huidige
blockbuster het best voorspelde – bevatte geen
insecten of geweren. Dat is, natuurlijk, de douche
scène, waarin onze heldhaftige soldaten – mannen én
vrouwen – genieten van een gezamenlijk reinigings
ritueel.
Op het eerste gezicht is het een idyllische scène:
raciale harmonie, gendergelijkheid, eenheid met een
gemeenschappelijk doel en strakke, parmantige billen
en borsten. Dan beginnen de personages te praten.
Het onderwerp? Hun militaire dienst natuurlijk.
Iemand doet het vanwege een politieke carrière. Een
ander kwam bij het leger om haar voortplantingsdiploma te krijgen. Weer een ander heeft het over hoe
graag hij de vijand wil vermoorden. Niemand kijkt
naar de ander. Niemand flirt. Een kamer vol
prachtige, naakte lichamen en iedereen geilt alleen
maar op oorlog.
In de vroege jaren nul was er een korte periode waarin
actrices deden alsof hun slankheid natuurlijk was,
bijna per ongeluk. Magere beroemdheden bekenden
in tijdschriften hun voorliefde voor hamburgers en
frieten; modellen gaven lange profilerende interviews
terwijl ze openlijk pasta aten; A-list actrices maakten
grappen over hoe weinig ze aan fitness deden en dat
ze er een hekel aan hadden. Het was allemaal gelul:
niemand kon er zo uitzien zonder een dieet. We
wisten het toen en we weten het nu.
Tegenwoordig doen we niet meer alsof. De
marketingrondes voor blockbusters bevatten
inmiddels gedetailleerde beschrijvingen van het
fitnessregime van de acteurs. We zien ze oefeningen
doen met dure personal trainers. Er wordt iets gezegd
over een dieet, maar niet veel. Niemand heeft het over
steroïden of andere hormonale toevoegingen, ook al
suggereren de Instagram-foto’s van in korte tijd
opgepompte lijven hulp van chemicaliën.

Acteurs en actrices zien er perfecter uit dan ooit:
onmogelijk slank, schokkend gespierd, met
schitterend gekapt haar, hoge jukbeenderen,
onberispelijke chirurgische aanpassingen, een
perfecte huid, alles geserveerd in vacuümgezogen
superheldenkostuums, met altijd wel een obligate
shirtloze scène om de buik- en borstspieren te
etaleren. Niet alleen de hoofdpersonages of de love
interests, maar ook bijrolspelers en zelfs vijanden
worden gespeeld door mannen en vrouwen die er
volgens conventionele schoonheidsnormen mooi
uitzien. Zelfs de figuranten zien er goed uit, of
tenminste neutraal. Niemand is lelijk. Niemand is
echt dik. Iedereen is mooi.
Maar niemand is geil. Zelfs als twee mensen seks
hebben, is niemand geil. Niemand voelt zich
aangetrokken tot iemand anders. Niemand is
hongerig naar iemand anders.
Wanneer millennials en gen-x-ers populaire films uit
de jaren tachtig en negentig kijken, zijn ze vaak
verbaasd als ze op de seksuele scènes stuiten: de
verwekking van John Conner in Terminator (James
Cameron, 1984); Jamie Lee Curtis’ blote borsten in
Trading Places (John Landis, 1983); de pijpbeurt door
een geest in Ghostbusters (Ivan Reitman, 1984). Deze
scènes shockeerden niet toen men ze voor het eerst
zag. Natuurlijk zat er seks in films. Al zo lang men zich
kon herinneren zat er seks in films. Maar dat is niet
meer zo. Tenminste niet in moderne blockbusters.
Er wordt ons wijsgemaakt dat Tony Stark en Pepper
Potts een stel zijn, maar er zit geen enkele
romantische of seksuele spanning in die films. Bij
Wonder Woman en Steve Trevor ontbreekt de
seksuele spanning totaal. In weerwil van de Noorse
mythologie lacht Chris Hemsworth als Thor schaap
achtig tegen Natalie Portman zonder ook maar een
seconde de indruk te wekken dat hij haar wil splijten
met z’n machtige hamer, om het zo maar te zeggen.
Niet dat het bij de concurrent beter gaat. Hoewel de
Joker inmiddels een incel-icoon heet te zijn, is het
niet Christian Bale’s kuise en seksloze Batman maar
Heath Ledgers slechterik die in de Dark Knighttrilogie nog enige seksuele energie uitstraalt.
En nu we het toch hebben over Christopher Nolans
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Een lichaam is niet langer een vehikel
waarmee we plezier en geluk beleven
in onze korte tijd in het land van de
levenden. Het is geen thuis om in te
leven en gelukkig in te zijn. Ons
lichaam is een verzameling features
geworden: sixpack, cum gutters,
thigh gaps.
Dina Meyer en
Casper Van Dien in
Starship Troopers
(Paul Verhoeven,
1997)

7
Dan Aykroyd in
Ghostbusters (Ivan
Reitman, 1984)

6

onwaarschijnlijk seksloze oeuvre: ben ik de enige die
het vreemd vond dat Inception (2010) in het diepste
niveau van iemands onderbewuste dook en geen
psychoseksuele Oedipale nachtmerrie van
onthutsende verdorvenheid vond maar... een
patrouille op ski’s?
Maar goed: laten we niet doen alsof het oude
Hollywood een baken van body positivity was. Sinds
de voluptueuze vamp Theda Bara niet meer op het
grote scherm verscheen, hebben acteurs altijd hun
uiterste best gedaan om het gewenste uiterlijk te
krijgen. Rita Hayworth onderging een etnische makeover om meer hoofdrollen te krijgen. Sterren uit de
jaren twintig van de vorige eeuw beperkten hun
vloeistofi nname om watergewicht te voorkomen. Jane
Fonda leed op het hoogtepunt van haar status als
sekssymbool aan ernstige boulimia, net als Marlon
Brando. Snake Plissken gutste seksuele energie in
John Carpenters Escape from New York (1981) en
Escape from L.A. (1996), maar neukte op het scherm
geen seconde.
Maar in die oude films zagen we tenminste nog wel
herkenbare menselijke lichamen en menselijke
gezichten – lichamen die een individu op zijn minst in
theorie nog kon hebben zonder de hulp van een team
aan trainers, diëtisten, privékoks en apothekers.
In de films van de jaren tachtig en negentig zagen
hoofdrolspelers er ook goed uit, maar ze waren nog
menselijk. Kurt Russels Snake Plissken was een hunk,
zeker, maar in de shirtloze scènes zijn z’n buikspieren
vaag en niet geraspt. Bruce Willis was knap, maar hij
is tegenwoordig gespierder dan in de jaren negentig,
toen hij als sekssymbool werd gezien. En als Isabella
Rosselini zich uitkleedt in Blue Velvet (David Lynch,
1986), is haar huid bleek en haar lichaam zacht. Ze
oogt kwetsbaar en echt.
En deze personages neukten. Blue Velvets Dorothy
Vallens en Jeffrey Beaumant neukten. Michael
Keatons Batman and Michelle Pfeiffers Catwoman
neukten. Kyle Reese en Sarah Connor neukten in The
Terminator (James Cameron, 1984). En ik daag je uit
om een mainstream film te noemen met een scène zo
geil en gay als de ‘Sexy Saxophone Solo’ uit The Lost
Boys (Joel Schumacher, 1987).
Als je Poltergeist (Tobe Hooper, 1982) met de ogen van
nu terugkijkt, is een van de meest opvallende scènes

niet die met de kwaadaardige clownpop of de
monsterlijke boom, maar het moment van
ontspannen affectie tussen de ouders. De vader, een
kale Craig T. Nelson met een bierbuik, maakt grappen
tegen z’n vrouw, die een verfrommelde nachtjapon
aanheeft en een joint rookt en stoned praat en lacht
om het flauwe gedoe van haar man. Uiteindelijk werpt
hij zich met een speelse duik op het bed. Er zit geen
glamour in de scène, maar hun relatie voelt fris en
doorleefd en charismatisch en echt.
Ook het huis lijkt echt. Speelgoed en tijdschriften
slingeren over de vloer. Dozen staan onuitgepakt na
de recente verhuizing. Ingelijste foto’s staan tegen de
muur te wachten om te worden opgehangen. Het
aanrecht staat vol en is niet schoon, zoals je verwacht
in een huis met drie kinderen. Ze zijn bezig een
zwembad aan te leggen in de achtertuin, maar niet
voor de schijn. Het zal een plek zijn waar de kinderen
zwemmen, de ouders feestjes te geven en de vader zijn
voorliefde voor duiken uitleeft.
Toen de film uitkwam, vertegenwoordigde dit huis het
ideaal van Amerikaanse overvloed. Van een goed
leven. Vergelijk dat met de huizen in films nu:
immense, steriele, spelonkachtige ruimtes met
minimalistische inrichting. Keukens zijn reusachtig
en vlekkeloos, voedsel is nergens te zien. Er is niets te
veel. Er is geen rommel.
In haar blog McMansion Hell beschrijft Kate Wagner
precies waarom deze gigantische Funda-gedrochten
zo verschrikkelijk zijn: McMansions worden niet
gebouwd als woningen om in te leven, ze worden
gebouwd als kortetermijninvesteringen. Ze schrijft:
‘Het interieur van McMansions is ontworpen om er
een zo groot mogelijk aantal features tegen de laagste
prijs in te proppen.’ Die features zitten erin om de
verkoopwaarde op te pompen, niet om het een fijne
plek te maken om te leven. Er wordt niet nagedacht
over het werk dat er in gaat zitten om deze huizen
schoon te maken en te onderhouden. De badkamer
tegels moeten met een tandenborstel worden
gereinigd; de hoge plafonds stuwen de stook- en
aircokosten op tot exorbitante hoogtes; de kroon
luchter in de entree bungelt zo hoog dat niemand de
lampen kan vervangen, zelfs niet met een trap.
Met onze lichamen is hetzelfde gebeurd. Een lichaam
is niet langer een holistisch systeem. Het is geen
vehikel waarmee we plezier en geluk beleven in onze
korte tijd in het land van de levenden. Het is geen
thuis om in te leven en gelukkig in te zijn. Ook ons
lichaam is een verzameling features geworden:
sixpack, cum gutters, thigh gaps.
Die bestaan niet om onze levens comfortabeler te
maken, maar om de investeringswaarde van onze
lichamen op te drijven. Die moet altijd zo hoog
mogelijk zijn om... ja, waarom eigenlijk? Een of ander
vaag gevoel van een beter leven? Is een leven zonder
brood echt beter dan een leven met? Droomden we er
als kinderen van om elke calorie te tellen en elke stap
vast te leggen in een app?

Erik de
Bruyn
foto André Bakker

“Dit was in
2000. Later dat
jaar zou Wilde
Mossels in
première gaan.
Voor deze foto
lagen Erik en ik
aan het begin
van de lente
samen in het
Markermeer.
Het werd de
cover van de
Filmkrant.
Zoveel tijd
om een foto te
maken, krijg je
zelden nog in
de filmwereld.”
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Twee generaties geleden was het normaal als
volwassenen niet alleen met sport bezig waren om
zichzelf te verbeteren, maar gewoon om te
ontspannen. Mensen dansten voor hun plezier, stellen
gingen tennissen om iets samen te doen. Zelfs
solitaire trainingen in de sportschool hadden een
sociaal in plaats van een moreel doel. Mensen
trainden daar om er lekker en aantrekkelijk uit te zien
zodat ze met andere mensen konden neuken. Wat de
moraal erachter ook was, het ultieme doel was plezier.
Dat is niet meer zo. Nu moeten we perfecte eilandjes
van emotionele zelfvoorzienigheid zijn en wordt het
als beschamend gezien als je door anderen aangeraakt
wilt worden. We doen dit voor onszelf, omdat we, los
van wat dan ook, wanhopig aan een standaard van
fysieke excellentie willen voldoen die door een
onzichtbare Ander ergens in een verzekeringskantoor
is bepaald.
Sportschooladvertenties focussen op rigide en
geïsoleerde zelfverbetering: je moet de beste versie
van jezelf zijn. Een nieuw ik fabriceren. We doen geen
oefeningen; we trainen. En we trainen in fitness
programma’s met namen als Booty Bootcamp. Alsof
we onze reten reteklaar moeten krijgen voor de Grote
Reten Oorlog. Nergens is er nog de belofte van
intimiteit. Net zoals onze helden in het Marvel
Cinematic Universe, net als Rico en Dizzy en al die
andere soldaten in Starship Troopers, geilen we alleen
op vernietiging.
Een weinig bediscussieerd bijverschijnsel van extreme
calorierestrictie is het verlies van libido. Bodybuilders
ervaren dit als ze op crash-diëten gaan om snel vet
kwijt te raken voor een wedstrijd. Hoewel ze perfecte
exemplaren van de mannelijke soort lijken, dromen ze
niet van andere mensen, maar van cheeseburgers en
patat. Veel vrouwen met eetstoornissen raken hun
seksdrive volledig kwijt en stoppen zelfs met
menstrueren.
Als een lichaam minder calorieën binnenkrijgt, moet
het essentiële processen voorrang geven boven andere
die niet direct noodzakelijk zijn om te overleven.
Seksueel verlangen valt onder die laatste processen,
net als abstract denken op hoog niveau. Een lichaam
dat minder voedsel binnenkrijgt en meer moet
trainen, denkt dat het in hongersnood is, en dat is
geen ideaal moment voor reproductie.
Is er een wreder puritanisme denkbaar dan een
seksueel lichaamsideaal creëren maar alle plezier uit
seks halen?
Als een natie zich bedreigd voelt, zwelt het op en gaat
het zich groter maken. Duitsers en Noren raakten
rond het einde van de Napoleontische tijd
geobsedeerd met zelfverbetering door fysieke
training. De Engelsen tuigden zo’n fysieke cultuur op
toen de negentiende eeuw – en hun wereldrijk – ten
einde liep. En yoga, in de huidige vorm van
meditatieve krachttraining, is afkomstig uit de
Indiase onafhankelijkheidsbeweging van de jaren
twintig en dertig. De motivatie van deze bewegingen

is niet fitness voor je eigen plezier, voor het plezier in
pure kracht en fysieke aantrekkelijkheid. Het is
competitief. Het gaat erom genoeg kracht te
verzamelen om de Vijand te verslaan, wie dat dan ook
mag zijn.
De Verenigde Staten zijn hier uiteraard niet immuun
voor. De Presidential Physical Fitness Test ontstond
halverwege de twintigste eeuw, toen onderzoeken
suggereerden dat Amerikaanse kinderen slechter
scoorden dan Europeanen in bepaalde lichaams
oefeningen. Dat werd nog versterkt door de paranoia
van de Koude Oorlog, zeker in de vroege jaren tachtig.
Wat als onze kinderen te dik waren om de
communisten te verslaan? Die obsessie ging perfect
samen met het narcisme van de boomer yuppen en
leidde tot de aerobicshype.

Een lichaam dat minder voedsel
binnenkrijgt en meer moet trainen,
denkt dat het in hongersnood
is, en dat is geen ideaal moment
voor reproductie. Is er een wreder
puritanisme denkbaar dan een
seksueel lichaamsideaal creëren
maar alle plezier uit seks weghalen?
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Toen kwamen de jaren negentig, de Berlijnse Muur
viel en spandex en sweatpants waren plotseling
hilarisch passé. Terwijl Amerika nog steeds
geobsedeerd was door slankheid, was dat even niet
ten behoeve van kracht. Maar toen het nieuwe
millennium aanbrak, gebeurden twee dingen die de
fysieke trainingscultuur weer terugbrachten.
De eerste vond plaats in 1998, toen de BMI-standaard
een paar punten werd bijgesteld. Voor die tijd gold een
BMI van 27 (voor vrouwen) en 28 (voor mannen) als
grens voor overgewicht. De nieuwe grens kwam op 25
te liggen. Plotseling hadden 29 miljoen Amerikanen
last van overgewicht terwijl ze geen gram zwaarder
waren geworden. Onder de nieuwe richtlijnen konden
artsen hen medicijnen voorschrijven om af te vallen
of operaties aanraden om gewicht kwijt te raken.
Nationale paniek was het gevolg. Krantenkoppen
schreeuwden over een nieuwe plaag van dikke
mensen met lichamen als tikkende tijdbommen die
elk moment konden afgaan. Beelden van over straat
slenterende dikke mensen, gefilmd vanaf de nek naar
beneden om hun identiteit te beschermen (terwijl ze
tegelijk ontmenselijkt werden), waren dagelijkse kost
op tv, terwijl uitgebeende presentatoren doorzaagden
over de horror van de obesitasepidemie. Opvallend
was dat bijna niemand het had over de verandering
van de BMI-standaard.

De tweede gebeurtenis was, uiteraard, 9/11.
De aanval op het World Trade Center en het Pentagon
leidden tot de War on Terror en Amerika moest
gezond worden om die oorlog te winnen. De
Amerikaanse hypermilitaristische, legeraanbiddende post-9/11 cultuur vermengde zich met
de paniek over obesitas, en de twee baarden een
afschrikwekkende, opgezwollen baby. Gymlessen op
openbare scholen kregen speciale militaire fitness
dagen waarin leerlingen oefenden in het gooien van
(nep)granaten. George W. Bush voegde een fitness
challenge voor volwassenen toe aan het presidentiële
gezondheidsprogramma. Op de Engelse en
Amerikaanse televisie waarschuwden nieuwe films en
documentaires dat we te dik waren om Al Qaeda te
verslaan, met titels als Honey, We’re Killing the Kids of
Super Size Me of You Are What You Eat, waarin een
benige heks doodgewone Britten uitschold omdat hun
uitwerpselen niet aan haar gezondheidsstandaard
voldeden. In The Biggest Loser traden slanke coaches
streng op tegen dikke deelnemers, op een manier die
sterk aan stereotiepe drill instructors uit legerfilms
deed denken.
The Biggest Loser
(2020)

8
Billy Crudup in
Watchmen (Zack
Snyder, 2009)

7
Robert Pattinson
in The Lighthouse
(Robert Eggers,
2019)
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Het Marvel Cinematic Universe is
volledig Kijkwijzer-veilig, zoals je
kunt verwachten van een Disneyproduct. Ook het DC-universum
toont weinig menselijke seksualiteit.
Als fans vragen om ‘volwassener’
superheldenfilms, bedoelen ze altijd
meer geweld, niet meer seks.
Onze schermen stonden weer bol van de spieren –
enorme, pulserende, met steroïden opgepompte
spieren. Maar in dit nieuwe tijdperk van spieren
ontbrak de erotiek van de actiefilms uit de jaren
tachtig. Arnold Schwarzenegger liet z’n bilspieren
zien in Terminator; Sylvester Stallone ging uit de
kleren voor First Blood (Ted Kotcheff, 1982) en Tango
& Cash (Andrei Konchalovsky, 1989); Bloodsport
(Newt Arnold, 1988) liet meer van Jean-Claude Van
Damme’s lijf zien dan van het lichaam van z’n
vrouwelijke tegenspeler.
Vandaag de dag zijn de meeste film-hunks echter
nevernudes – nooit-naakten. Het Marvel Cinematic
Universe is volledig Kijkwijzer-veilig, zoals je kunt
verwachten van een Disney-product. Ook het DCuniversum toont weinig menselijke seksualiteit. Als
fans vragen om ‘volwassener’ superheldenfilms,
bedoelen ze altijd meer (visueel) geweld, niet meer
seks. Ze raken in paniek om Dr. Manhattans gloeiende
blauwe penis in Watchmen (Zack Snyder, 2009), en ze
hebben het Joel Schumacher nog steeds niet vergeven

dat hij tepels aanbracht op een Batman-pak.
De sterren van nu zijn action figures, geen actiehelden. Die perfecte lijven bestaan alleen met als
doel anderen geweld aan te doen. Plezier hebben
betekent zwakker worden, het team afvallen en de
vijand een kans geven om te winnen, zoals Thor deed
toen hij dik werd in Avengers: Endgame (Anthony &
Joe Russo, 2019).
Deze cinematische trend is een reflectie van onze
cultuur. Zelfs voordat de pandemie toesloeg, waren
millennials en zoomers minder seksueel actief dan de
generatie voor hen. Misschien maken we ons te druk
over de apocalyps, misschien hebben we het geld niet
om uit te gaan, misschien maakt het samenwonen
met huisgenoten of het thuiswonen bij ouders het
ongemakkelijk om partners mee naar huis te nemen.
Misschien zitten er wel chemicaliën in het milieu die
onze hormonen beïnvloeden. Misschien weten we
niet meer hoe we met echte menselijke seksualiteit
om moeten gaan, buiten de verkrachtingscultuur.
Misschien heeft het opgroeien met de boodschap dat
onze lichamen het welzijn van de natie bedreigen alle
plezier om van onze lichamen te genieten
weggenomen.
Eetstoornissen zijn stilaan toegenomen. We maken
onze lichamen nog steeds klaar om de Vijand te
verslaan. Maar omdat we in een oorlog zitten die
abstract is, is die vijand onzichtbaar en etherisch. Om
die te kunnen verslaan, moeten onze lichamen ook
slanker en leniger worden en minder ruimte innemen.
Maar er is hoop.
Robert Pattinson speelt de nieuwe Batman in een film
die nu voor een release in 2022 staat gepland. Hij
heeft herhaaldelijk gezegd dat ’ie geweigerd heeft z’n
lichaam op te pompen voor de rol, ondanks dat de
fans niets liever wilden. In een interview uit 2019 met
Variety zei Pattinson: “In mijn laatste drie of vier
films had ik masturbatiescènes. Ik deed het in High
Life. Ik deed het in Damsel. En in The Devil All the
Time. Ik had het pas door toen ik het voor de vierde
keer deed [in The Lighthouse].”
Misschien is hij de held die we nodig hebben.
nb \ Een Engelse versie van dit artikel verscheen op
Bloodknife. Vertaling: Ronald Rovers

Jos van der Burg

Monty Python’s
Life of Brian (Terry
Jones, 1979)

8
Cleavon Little en
Gene Wilder in
Blazing Saddles (Mel
Brooks, 1974)

6
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i s ko m e di e
e e n m i j ne nv e ld
g e wo rd e n?
De komedie heeft het zwaar in een tijd dat opvattingen
over humor veranderen. Is het genre in de wurggreep van
politieke correctheid of is er iets anders aan de hand?
Er mag ook niets meer tegenwoordig, zelfs lachen
niet, meent Todd Phillips, de regisseur van de drie
Hangover-komedies (2009-2013), waarvan er twee in
de top tien van komedies met de hoogste opbrengst
aller tijden staan. Philips is met afstand de succes
volste komedieregisseur van dit millennium, maar hij
heeft het genre noodgedwongen vaarwel gezegd.
“Probeer tegenwoordig maar eens grappig te zijn met
die woke-cultuur”, voerde hij als reden aan.
Phillips zegt niet de enige te zijn die het lachen is
vergaan, want alle ‘fucking funny guys’ maken geen
komedies meer. Zij hebben net als hij geen zin in een
‘shitstorm’ op sociale media: “Het is moeilijk
argumenteren met dertig miljoen mensen op Twitter.”
Geen komedies meer dus voor Phillips, maar wel het
controversiële wraakdrama Joker (2019), waarin
Joaquin Phoenix’ personage als sociaal vernederde
verschoppeling doordraait, wat resulteert in een
geweldsorgie. Dat is inderdaad andere koek.
Phillips is niet de enige die klaagt. Er valt inmiddels
een aardige zaal te vullen met filmmakers en
cabaretiers die stellen dat humor, in elk geval de
snijdende variant, in het verdomhoekje zit. Onder hen
Mel Brooks, die meent dat hij zijn hilarische
westernparodie uit 1974 Blazing Saddles nu niet meer
zou kunnen maken. “We zijn stompzinnig politiek
correct geworden, wat de dood is voor komedie.” John
Cleese is het met hem eens en weet zeker dat Monty
Pythons religieparodie Life of Brian (1979) nu niet
meer gemaakt zou kunnen worden. Cleese vindt dat
je best kritisch naar humor mag kijken, maar ziet het
ontsporen: “Het probleem met politieke correctheid
is dat het begon als een goed idee, maar dat het tot in
het absurde is doorgevoerd.” Ook Jerry Seinfeld ziet
het somber in. De komiek die in de jaren negentig
razend populair was met de sitcom Seinfeld (19891998) geeft geen lezingen meer op universiteiten. Hij
heeft geen zin in studenten die roepen dat zijn
grappen racistisch en seksistisch zijn. Seinfeld: “Ze
weten verdomme niet eens waar ze het over hebben!”.

ke i z e rs i n hu n ri jk
De klacht dat politieke correctheid humor om zeep
brengt, klinkt wereldwijd. Volgens de Australische
komiek Vince Sorrenti (over hem zo meer) ligt humor
inmiddels aan de beademing. In Nederland beklaagde
Youp van ’t Hek zich over politiek correcte
benauwdheid toen er commotie ontstond over het
woord ‘pisnicht’ in een van zijn columns. De
cabaretier zag het probleem niet: “Er moet ook weer
eens gewoon gelachen kunnen worden om homo’s.”
Clint Eastwood is blij dat hij opgroeide in een tijd
“waarin iedereen grappen over alles maakte”. Die tijd
is voorbij: “We vermoorden onszelf, we hebben ons
gevoel voor humor verloren.”
Hebben ‘we’ ons gevoel voor humor verloren? Het
valt op dat we dat vooral horen van oudere witte
filmmakers en humoristen. Dat lijkt geen toeval. Deze
mannen waren decennialang keizers in het rijk van de
humor, maar horen nu dat niet iedereen kan lachen
om hun grappen. Minderheden over wie zij onder luid
applaus van hun publiek grappen maakten, zijn niet
langer stil, maar praten terug en betichten hen van
seksisme en racisme. Dat is voor veel humoristen
nogal wennen. Kritiek doen ze af als politiek correcte
hysterie. Er mankeert niets aan hun grappen, maar
aan de mensen die zich eraan storen. Dat zijn
droogstoppels met lange tenen. Zo begrijpt Sorrenti
niet dat het überhaupt mogelijk is dat mensen zich
storen aan zijn humor. “Ik heb grappen gemaakt over
gender, homoseksualiteit, terrorisme, pedofilie. Het
gaat niet om negatief zijn, maar komedie stelt je in
staat om met de duistere zaken in het leven om te
gaan.” Lees dit nog een keer en zie een komiek in de
afgrond donderen. Door gender en homoseksualiteit
in één adem te noemen met terrorisme en pedofilie en
ze met hen te scharen onder de ‘duistere zaken in het
leven’, verraadt Vince hoe hij over homoseksualiteit en
genderkwesties denkt.
Ook Van ’t Hek toont met zijn opmerking dat er weer
eens ‘gewoon’ gelachen moet kunnen worden om
homo’s nul komma nul reflectie. Weet hij werkelijk
niet dat homo’s sinds mensenheugenis
geridiculiseerd worden in films en cabaret? Dat
grappen over hen en andere minderheden bijna altijd
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appelleren aan een gevoel van ‘wij versus anderen’?
De boodschap is deze: wij als publiek – meestal wit en
hetero – zijn normaal en etnische, religieuze en
seksuele minderheden zijn rare anderen. Het is
agressieve, buitensluitende humor.
alledaags s ek s i s m e
Komedies stonden tot voor kort bol van agressieve
racistische en seksistische humor. Een paar
voorbeelden. In de monsterhit Ace Ventura: Pet
Detective (Tom Shadyac, 1994) moet Jim Carrey’s
personage acuut overgeven en verbrandt hij zijn
kleren als hij ontdekt dat de vrouw met wie hij kuste
een transgender is. Ruim een kwart eeuw geleden
vond een groot publiek dit leuk. Veel korter geleden
nog, in 2015, dachten de makers van Get Hard (Etan
Cohen) dat het hilarisch is om een tot gevangenisstraf
veroordeelde, steenrijke, homofobe hetero (Will
Ferrell) als voorbereiding op zijn gevangenisleven
naar een homobar te sturen om alvast te oefenen in
pijpen.
Komedies en vrouwenhaat waren ook altijd een
gezellig duo. Verkrachting? Lachen! Zoals in de
tienerkomedie Revenge of the Nerds (Jeff Kanew, 1984)
waarin een jongen zich verkleedt als de vriend van een
meisje, waarna hij bij haar in bed kruipt en met haar
vrijt. In Sixteen Candles (John Hughes, 1984) geeft
een tiener een dronken meisje dat op hem valt als
sekscadeautje door aan een andere knul. Dit zijn
extreme voorbeelden, maar alledaags seksisme zat
ingebakken in het komische genre. Net als racisme. In
The Toy (Richard Donner, 1982) krijgt een verwend
wit jongetje voor zijn verjaardag een zwarte man
(Richard Pryor) als speelkameraadje cadeau. In Soul
Man (Steve Miner, 1986) loopt een witte student met
een zwart masker rond, omdat hij zo een studiebeurs
voor zwarte studenten hoopt te krijgen. Er zijn
ontelbaar veel komische films met alledaagse raciale
en etnische karikaturen.

Revenge of the Nerds
(Jeff Kanew, 1984)
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Sommige komieken, zoals Eddy
Murphy en Jim Carrey, vertonen
voortschrijdend inzicht en kijken
hoofdschuddend achterom. Alleen
voor Youp van ’t Hek is ‘pisnicht’ nog
steeds een leuk woord.
v e ni jni g wa p e n
Het is goed nieuws dat komedies onder vuur liggen.
Grappen en situaties die tot voor kort als dijenkletsers
werden gezien, zorgen nu voor het schaamrood op de
kaken. De snelheid waarmee dat gebeurt, oogt als een
paradigmawisseling. Plotseling kijken we door een
andere bril naar de werkelijkheid en zien we in
komedies scherp wat we nooit zagen of bijzaak
vonden. Sommige komieken vertonen voortschrijdend inzicht en kijken hoofdschuddend
achterom. Bijvoorbeeld Eddie Murphy, die excuses
maakte voor zijn homofobe humor en aidsgrappen in
het verleden. Ook Jim Carrey nam afstand van zijn
personage (“ridicuul”) in Ace Ventura: Pet Detective.
Alleen voor Youp van ’t Hek is ‘pisnicht’ nog steeds
een leuk woord.
De paradigmawisseling zorgt in de filmwereld voor
verwarring doordat makers niet meer kunnen
terugvallen op seksistische en racistische humorpatronen. Er is sprake van een overgangsperiode
waarin filmhumor opnieuw gedefinieerd moet
worden. Dat heeft niets te maken met lange tenen of
politieke correctheid, maar met het eindelijk gevallen
muntje dat seksisme en racisme niet grappig zijn. Het
inzicht is doorgebroken dat humor een venijnig
wapen kan zijn om anderen buiten te sluiten en te
vernederen.
Natuurlijk wil dat niet zeggen dat er niet meer
gelachen mag worden, maar de mainstream cinema,

Frank Lammers
foto André Bakker

“Deze heb ik gemaakt toen Frank
nog in een kraakpand aan de
Prinsengracht woonde. Ik gebruik
zelden een groothoeklens maar
dit decor wilde ik toch wel even
meenemen op de foto.”
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Joaquin Phoenix
in Joker (Todd
Phillips, 2019)

1

met name Hollywood, heeft er wel een probleem bij.
De tijd van de homogene komedie, films waar
iedereen om kon lachen, of deed alsof, is voorbij. De
polarisatie in de samenleving leidt tot steeds meer
etnische en sociaal-culturele bubbels, die zich in
eigen waarheden wentelen. Gemeenschappelijke
opvattingen over humor – wat vinden we leuk? – zijn
er nauwelijks nog. Natuurlijk: we moeten niet net
doen alsof tot voor kort iedereen om dezelfde humor
lachte. Die situatie heeft nooit bestaan. Wat de één
hilarisch vond, vond de ander tenenkrommend. Dat
verschil is van alle tijden. Op volkse komedies, om
maar iets te noemen, werd door de culturele elite
enorm neergekeken. Dat was platvloerse humor
waarmee je nog niet dood gevonden wilde worden.
Het afwijzen ervan leverde, in een term van de Franse
socioloog Pierre Bourdieu, cultureel kapitaal op. Je
bewees ermee aan de ontwikkelde kant van de
samenleving te staan. Maar het verschil tussen wat
met een pejoratieve term hoge en lage cultuur werd
genoemd speelt vanaf de jaren negentig in de
filmwereld een steeds kleinere rol. Ook de culturele
elite lacht om platte komedies.
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ec h opu t
Over lage en hoge cultuur gaat het zelden nog, maar
er zijn nieuwe scheidslijnen gekomen. De samen
leving versplintert en fragmenteert in hoog tempo.
Dat heeft niet alleen politieke gevolgen, zoals het feit
dat er zeventien partijen in de Tweede Kamer zitten,
maar ook culturele. Dat heeft consequenties voor de

(mainstream) cinema. Als iedereen zich terugtrekt in
een bubbel met gelijkgestemden worden films die
pretenderen voor iedereen te zijn – de onuitgesproken
claim van Hollywood – onmogelijk. Je hoeft geen
profeet te zijn om te voorspellen dat de
doelgroepbenadering steeds belangrijker zal worden
in Hollywood. Elke bubbel zijn eigen films.
Dus ook zijn eigen komedies. Moeten we dat erg
vinden? Het lijkt een harmonieuze oplossing als elke
groep alleen nog komedies ziet die bij hen geen
ergernis of woede oproepen. De schaduwzijde is een
eenzijdig filmdieet. En zoals eenzijdige maaltijden
lichamelijk ongezond zijn, is een eenzijdig filmdieet
dat voor de geest. Het voelt behaaglijk als komedies
ons in onze groeps(voor)oordelen bevestigen, maar
uiteindelijk is dat geestdodend en destructief. Als we
iets kunnen leren van de afgelopen decennia is het dat
komedies ons een ongemakkelijke spiegel moeten
voorhouden. Ze moeten schuren, ongemak en irritatie
oproepen, discussie uitlokken en vooral niet de
veronderstelde superioriteit van de eigen groep
bevestigen. Als elke groep zich terugtrekt in de eigen
echoput, zijn we met zijn allen snel uitgelachen.

cas t e n o p
g ez i ch t

World Wide Angle (Redux)

De Australische filmcriticus Adrian Martin dook van
oktober 2007 tot en met september 2016 voor de Filmkrant
honderd keer in opvallende discussies en tendensen.
Anno 2021 valt hem het nieuwe tv-personage op: de mens als
machine.

colum n
Adrian Martin

Anya Taylor-Joy in
The Queen’s Gambit
(Scott Frank & Allan
Scott, 2020)

8
Alison Pill in Devs
(Alex Garland,
2020)

2
Julia Sarah Stone
in Come True
(Anthony Scott
Burns, 2020)

6
Nick Offerman in
Devs
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Begon het met de serie Killing Eve in 2018? Met de
harde, rigide, emotieloze blik in de nimmer
knipperende ogen van Jodie Comer als Villanelle?
Haar gezicht is dat van een gevoelloze, ten diepste
immorele, sociopathische moordenaar. Uiterst
efficiënt opereert ze in de schaduwwereld van
internationale spionage, ze is krachtig en vindingrijk
– maar heeft een gapende leegte in haar binnenste.
Op televisie is men tegenwoordig dol op dit soort
gezichten. Gezichten die je in één oogopslag kunt
lezen – en waar je tegelijkertijd niets van begrijpt,
omdat er geen flintertje herkenbare psychologie of
emotie achter schuilgaat.
Ook de klassieke cinema kent gezichten als een
‘façade’, een masker of sluier. Bedrieglijk, huichel
achtig, als in een film van Fritz Lang. Maar deze
nieuwe trend wijst naar iets anders. De mens als
machine. Een moordmachine, in het geval van
Villanelle, maar je hebt allerlei soorten
machinemensen, elk gericht op één specifieke taak:
een sport, koken, computercode schrijven, verleiden.
Mensen die zijn geprogrammeerd om te presteren. Al
gaat in het geval van Villanelle de sociopathie gepaard
met een pervers plezier en af en toe een zweem van
gewone gevoelens als liefde, behoefte aan
vriendschap en vertrouwen. De serie drijft op die
scheurtjes in het oppervlak om spanning en intrige te
creëren en om het verhaal in gang te zetten: een
uitgesponnen kat-en-muis-spel tussen Villanelle en
de getroebleerde MI5-agent Eve (Sandra Oh).
Het is een schok om interviews met Comer te zien. Ze
beweegt, lacht, haar gezichtsuitdrukkingen verraden
verrassing of sarcasme, net zoals bij ieder ander
mens. Als acteur belichaamt ze juist een specifiek,
zeer hedendaags soort personage, geknipt voor het
kleine scherm. Gezichten moeten (zeker in close-up)
duidelijk zijn, met heldere lijnen, onveranderlijk als
het maanlandschap. Op het spookachtige af, ook al
omdat wijd opengesperde ogen tot de typerende
kenmerken van deze gezichten horen.
uit st e e n g e h ou w e n
In de cinema is wat wordt beschouwd als goed en
naturel acteren altijd gerelateerd geweest aan een
grote variatie in expressie, zowel in het gezicht als in
lichaamstaal. Van Katherine Hepburn tot Julianne
Moore, van Cary Grant tot Willem Dafoe: we prijzen
acteerwerk dat spontaan en levensecht overkomt
terwijl het uitermate geconstrueerd is. Uiteraard zijn
er altijd opvallende uitzonderingen op dit naturalisme
geweest, zoals Delphine Seyrig of Jean-Pierre Léaud,

Alle personages in Devs, vrouw
of man, zijn onbewogen en
ondoorgrondelijk, alsof ze uit steen
gehouwen zijn – en keer op keer
draaien scènes om close-ups die
precies die leegte vastleggen.
maar dat zijn uitzonderingen die de regel bevestigen.
Door de televisie van nu wordt aan die regel
gemorreld.
Pas dankzij Alex Garlands ingenieuze scifiserie
Devs (2020) werd ik me terdege bewust van dit
fenomeen, dat ik casten op gezicht ben gaan noemen.
Alle personages in Devs, vrouw of man, zijn
onbewogen en ondoorgrondelijk, alsof ze uit steen
gehouwen zijn – en keer op keer draaien scènes om
close-ups die precies die leegte vastleggen, de
monomane focus van deze vreemde personages. Dat
vereist een bepaald soort gezicht. Natuurlijk kent elk
proces van casting voor film en televisie (en ook
theater) een onbehouwen fysiek aspect: een acteur
moet ‘de juiste look’ voor een rol hebben. Devs gaat
echter een stap verder: deze nieuwe gezichten zijn
toegespitst op de nieuwe, gelikte ambiance van
collectieve sociale vervreemding. Dat gaat veel verder
dan de futuristische visioenen van replicants in Blade
Runner (1982) of supplicant citizens in Gattaca (1997).
sc ha a kge ni e
Deze tendens kreeg een voorlopig hoogtepunt in Scott
Franks fantastische miniserie The Queen’s Gambit
(2020), met Anya Taylor-Joy als schaakgenie. Ik was
niet de enige kijker die zich afvroeg of het personage
Beth Harmon bedoeld was als een casestudy in
autisme, hoewel die diagnose nergens in de serie
wordt gesteld. Het zijn vreemde tijden in de
popcultuur als autisme een gewilde en bijna
geruststellende eigenschap wordt – hoe vaak hoor je
mensen niet zeggen dat, in de stressvolle wereld van
vandaag, “iedereen wel ergens op het spectrum zit”?
Wat groeit en bloeit op tv vindt onvermijdelijk zijn
weg naar de cinema. De Canadese ultralowbudget
scifi-thriller Come True (Anthony Scott Burns, 2020)
draait om een verontrustend wetenschappelijk
onderzoek naar slapen en dromen. Het is een
teleurstellende film met een gedrocht van een einde,
maar de minimalistische stijl houdt één ding scherp
in het vizier: het verstilde gelaat en de wijd open ogen
van Julia Sarah Stone. Zelfs wanneer het met bloed
bedekt wordt, verraadt dit gezicht niets.

‘ o o gv e rb l i n d e n d e
zon so p ga n g . da a r n a
Dana Linssen

m e t e va e n a da m
geluncht in het
pa r a d i j s ’
v e rt i ca a l d en ken \ Een pleidooi voor het doorbreken

van kaders in de filmkritiek. En je bewust worden van je
eigen kader.
Illustratie Typex
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De Filmkrant is altijd een verticaal blad geweest. Net
zoals de meeste teksten en publicaties in de traditie
van het schrijven die de westerse traditie is gaan
heten. Behalve de horizontale ansichtkaart, net als de
brief – verticaal postpapier – een bijna obsolete
manier van communiceren. We zouden elkaar weer
meer ansichtkaarten moeten schrijven, zeker als
filmjournalisten en cinefielen. Postcards from the
Cinema, zoals de Engelse vertaling van Serge Daney’s
Persévérance (1994) heet. Elke recensie, elke
bespiegeling over film is een ansichtkaart. Ván de
cinema zelf, en uít de cinema, uit de bioscoopzaal. De
journalist is een ontdekkingsreiziger die schrijft:
‘Oog-verblindende zonsopgang. Daarna met Eva en
Adam geluncht in het paradijs.’ Meer ruimte is er vaak
niet. Maar toch is dat de kern van een verhaal.
g r e n z e loos
Tot zover niets nieuws. Behalve dat je soms naar iets
ouds opnieuw moet kijken. Marcel Proust zei het zo:
“De ware ontdekkingsreis bestaat niet uit het zoeken
naar nieuwe landschappen, maar uit het hebben van
nieuwe ogen.” Hoe krijgen we nieuwe ogen in een tijd
dat alle beelden oud lijken?
“Een van de fundamentele eigenschappen van een
visueel beeld is dat het begrensd is, dat het ergens
ophoudt”, schreef Michael Carter in Framing Art
(1990). “Anders dan de ‘realiteit’ die als grenzeloos
overkomt, laat het beeld voortdurend aan zijn
toeschouwer zien dat het verschilt van de
werkelijkheid doordat het door zijn kader of lijst deze
begrenzing heeft.” Maar dat was toen al niet (meer)
helemaal waar. Vroege ideeën over virtual reality
hielden al rekening met een kaderloos denken over
filmische beelden.
Ik zou haast zeggen: welkom in deze open deur. Toch
heb ik die open deur nodig om iets te begrijpen over
film en filmkritiek in 2021, precies 100 jaar nadat de
Franse filmmaker en theoreticus Jean Epstein zijn

Bonjour cinéma publiceerde, een verzameling essays
over film en de ervaring van het filmkijken. Het is
vergelijkbaar met André Bazins, waarschijnlijk
bekendere, Qu’est-ce que le cinéma? (1958-1962).
het ka d e r sa bot e re n
Het eerste beeld dat in mij opkomt als ik aan een open
deur in de filmgeschiedenis denk, is de beroemde
slotscène uit The Searchers (John Ford, 1956). John
Wayne heeft zojuist zijn ontvoerde nichtje Debbie
thuisgebracht na een lange zoektocht. Het
Technicolor VistaVistion-widescreenbeeld is
versmald tot een nauwe kier in het midden van het
kader: een deurpost, de camera is binnen, waardoor
de randen van het beeld zwart zijn, en door die
deuropening zien we de woestijn badend in blakend
namiddaglicht, en daar verdwijnt John Wayne, een
schaduw in het tegenlicht in de verte. Het is een
iconisch beeld, om vele redenen. Het symboliseert
het archetype van de cowboy-outsider, altijd op de
drempel van een of andere frontier, nergens thuis. Het
is een prachtig voorbeeld van hoe filmmakers het
horizontale filmbeeld hebben willen tarten door het
gebruik van verschillende formaten en kaders, en
kaders in kaders, en het blokkeren van de blik van de
lens. Legendarisch is bijvoorbeeld hoe Max Ophüls
een jaar eerder in zijn zeer tegen zijn zin op wide
screen gedraaide Lola Montès (1955) het breedbeeld
soms saboteerde door zwartfluwelen gordijntjes voor
de lens te hangen die hij naar believen kon dicht- en
openschuiven.
Die scène uit The Searchers is ook een manier om te
laten zien hoe wij, de toeschouwers, altijd van binnen
naar buiten kijken. Vanuit de donkere bioscoopzaal,
vanaf de ene kant van het scherm naar een andere
wereld. Ook wij horen er, net als John Wayne, nooit
helemaal bij. Niet voor niets is film behalve een
venster vaak ook een deur genoemd. Al nemen de
betere films ons vaak een stukje mee de drempel over.

De smartphone ligt horizontaal niet
lekker in de hand. Dus is het niet
zo verwonderlijk dat naarmate we
meer en meer met dat mobieltje in
onze hand vergroeid raken en door
onze horizontale tijdlijnen scrollen
de beelden die we erop bekijken zich
voegen naar dat verticale formaat.
In onze verbeelding, en als het goed is ook in onze
ervaring, is die wereld oneindig, onbegrensd. “De
camera is een instrument dat mensen leert kijken
zonder camera”, zei fotograaf Dorothea Lange (18951965).

Martine Carol in
Lola Montès (Max
Ophüls, 1955)

1
John Wayne in The
Searchers (John
Ford, 1956)

8
Antoine Olivier
Pilon in Mommy
(Xavier Dolan, 2014)

7
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tiktok- f i l mk r i t i e k
De smartphone ligt horizontaal niet lekker in de hand,
net zomin als een langwerpig boek. Dus is het niet zo
verwonderlijk dat naarmate we meer en meer met dat
mobieltje in onze hand vergroeid raken de filmische
en fotografische beelden die we erop bekijken zich
voegen naar dat verticale formaat. Amateurnieuws
foto’s en -filmpjes op Twitter of YouTube zijn
eigenlijk zonder uitzondering verticaal. Instagram is
ook niet zo dol op de landscape-modus, en stelt bij
voorkeur een vierkantig formaat voor de foto’s die we
willen delen voor; de stories zijn automatisch
verticaal. Snapchat pioniert met verticale originals.
En op TikTok ontstaat een intrigerende vorm van
verticale audiovisuele filmkritiek, waarbij analyses
worden losgelaten op uitsnedes uit het kader. Het
beeld wordt passend gemaakt; widescreen valt buiten
de randen.
Damien – La La Land – Chazelle maakte voor Apple
een kortfilm waarin hij de filmgeschiedenis nog eens
rechtop overdoet, inclusief een kwartslag gedraaide
liggende beelden. Alsof je vanuit een aanliggende
positie naar een staande horizon kijkt. Komt dat
omdat we te veel in bed naar films en series op onze
smartphones kijken? De grenzen van de wereld zijn de
grenzen van het kader zijn de grenzen van de wereld
etc.
v ert i ca a l w e r e l db e e l d
‘De komst van de camera’, schreef Jonathan Craryadept Nathan Jurgenson in The Social Photo: On
Photography and Social Media (2019), ‘veranderde
hoe we de wereld zagen, en daarmee het kijken zelf
[…] Om sociale media te begrijpen, moeten we
begrijpen hoe die blik verandert, en hoe ons kijken
historisch gesitueerd en sociaal gelokaliseerd is.’ Als
we dan toch voor die open deur staan: we kijken (en
spreken) altijd vanuit een bepaalde positie. Iets
begrijpen is ook: je horizon (kader) begrijpen.
De verticalisering van ons wereldbeeld is niet nieuw.

De mens is een verticaal wezen met een horizontale,
panoramische blik. In de schilderkunst had je altijd al
het horizontale landschap en het verticale portret.
Een jaar of tien voordat de eerste filmbeelden werden
geprojecteerd (toen er nog ruimhartig met
verschillende beeldformaten werd geëxperimenteerd)
werden de eerste wolkenkrabbers gebouwd. In 1929
bouwde De Stijl-architect Frederick Kiesler in New
York de ‘Film Guild Cinema’. En een jaar later, in 1930
loofde Sergei Eisenstein in zijn lezing ‘The Dynamic
Square’ het verticale frame (toegegeven, als iets wel
heel fallisch: “Het is mijn verlangen om de hymne te
zingen van de mannelijke, de krachtige, de viriele,
actieve, verticale compositie!”). Flash forward naar
de veertien films die in 2013 onder de noemer
‘Vertical Cinema’ werden geproduceerd. Een radicale
provocatie om na te denken over de verhouding
tussen film en ruimte, en nieuwe toekomsten voor het
filmische beeld te verzinnen.
p i l a a rhe i l i ge
Schrijvend vanuit Nederland, met z’n traditie
van verzuiling, is het verticale kader even fascinerend
als angstaanjagend. Voor je het weet zijn we allemaal
onze eigen pilaarheilige. Net zoals Eisenstein
uiteindelijk pleitte voor een dynamisch kader, daagt
het denken over het verticale kader ons niet uit tot
verticale, maar tot dynamische filmkritiek. Elke film
dicteert zijn eigen recensie. Maar een zuiver
formalistische benadering beperkt de criticus in haar
mogelijkheden. Om echt dynamisch over film te
kunnen schrijven moet ook de criticus zich van haar
horizon, haar (gekozen) raamwerk of deurpost, haar
positionality, bewust zijn. Er aanspreekbaar op zijn.
Zelfs als dat kader door de tijd verandert, verweert,
verslijt, wordt vervangen. Nu filmbeelden als
wolkenkrabbers de hoogte in schieten moeten we
misschien wel meer horizontaal gaan denken. Of
rond. Of door een sleutelgat zoals Ernst Lubitsch in
The Oyster Princess (1919), Michael Curtiz in The
Keyhole (1933), Vittorio de Sica in Umberto D. (1952)
of David Fincher in Panic Room (2002). Dingen in hun
context zien, maar buiten een star frame. Dynamische
filmkritiek is speelse filmkritiek. Maar het is na een
pandemisch jaar waarin de filmwereld vooral in
Zoom-kaders gevangen heeft gezeten, ook een manier
om na te denken over de interactie tussen virtuele,
sociale en fysieke ruimte.
Hierbij inspireert een scène die zowel de meest
bevrijdende als de meest tragische uit de recente
filmgeschiedenis is: het moment waarop in Xavier
Dolans Mommy (2014) hoofdpersoon Steve op zijn
skateboard het vierkante kader van de film open
schuift naar glorieus breedbeeld. Bevrijdend omdat
het beeld een gevoel weerspiegelt. Tragisch omdat we
op dat moment begrijpen dat het kader, als het kan
openbreken, ook weer dicht kan klappen. Filmkritiek
beschrijft altijd de geschiedenissen op de rand van het
kader. Because after all, cinema is a wonderwall.
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‘The most
heartwarming
spy movie
ever made’
- IndieWire

BIJ HEROPENING WEER TERUG IN DE FILMTHEATERS EN OP PICL!
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Sam Peckinpah
op de set van
Patt Garret &
Billy the Kid (Sam
Peckinpah, 1973)
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c i n e fi l i u m Het moment van Ivo
De Kock Liefde, bloed en kogels
Waarom is film belangrijk? Omdat het helpt dingen
(in) te zien en (aan) te voelen. Omdat het zorgt voor
tranen in ogen en plezier waarvoor geen naam
bestaat. Via sublieme ervaringen, zoals de
legendarische geweldsuitbarsting waarmee The Wild
Bunch (1969) het einde van een tijdperk inluidde. Tot
wanhoop van Sam Peckinpah zorgde deze slachtpartij
bij sommige kijkers voor opwinding, terwijl hij juist
de impact van geweld en een gevoel van verlies – het
wegglippen van levens en het wegzakken in nihilisme
– wilde laten zien. De geweldsorgie was geen ode aan
vernietiging maar aan verwoeste woestelingen, “de
onaangepasten en zwervers van deze wereld.”
Dat punt maakt Peckinpah ook op een iets intiemer
moment: de sterfscène, begeleid door Bob Dylans
‘Knockin’ on Heaven’s Door’ in Pat Garrett & Billy the
Kid (1973). Het noodlotsdrama toont hoe Garrett van

binnen kapot gaat terwijl hij jaagt op Billy the Kid, een
outlaw geofferd op het altaar van de vooruitgang. Billy
moet dood want de wereld moet door. Peckinpah
maakt van wat een traditioneel vuurgevecht had
kunnen zijn een krachtige emotionele scène door de
aandacht op nevenpersonages te richten. Baker (Slim
Pickens) en zijn vrouw (Katy Jurado) hielpen Pat tot
dan toe plichtsbewust Billy’s bunch opsporen. Tijdens
een vuurgevecht strompelt de getroffen Baker
verdwaasd naar een rivier terwijl achter hem de actie
verdergaat. Peckinpah richt de camera op de
stervende man met een hand voor zijn bloedende buik
en diens verbijsterde geliefde. Op hun pijn, verdriet,
liefde en berusting. Tot de dood hen scheidt. Een
nachtmerrie die we met open ogen dromen.

Karin Wolfs

Wat als je zo rond je veertigste, zo oud als de Filmkrant,
die getrouwde vrouw in de spiegel niet meer herkent?
De midlifecrisis aan de hand van vijf speelfilms. Over rozen
zonder stekels, losgeslagen bootjes en chemicaliënvrije
scharrelkippen.

m idli f e c ri s i s ?
ga v re e m d!
Ooit was ze leuk, die vrouw met de tuinhandschoenen
in een tint die bij haar snoeischaar past. Deze Carolyn
(Annette Bening) wordt door haar 42-jarige man
Lester (Kevin Spacey) met brute eerlijkheid
geïntroduceerd in de openingssequentie van
American Beauty (Sam Mendes, 1999), een klassieker
over de midlifecrisis van een man, waarin zij slechts
een bijrol speelt. Maar wat valt er te ontdekken als
we Carolyn centraal zetten? De liefde tussen Carolyn
en Lester is tot bijtende ironie bekoeld als zij in hun
voortuin de perfect bloeiende rode rozen afknipt. Die
zijn niet meer dan een kunstmatig gekweekt
symbool, tot wasdom gedreven op eierschalen en
toverkunstmest, bedoeld als etalagemateriaal voor
buren, collega’s en vrienden.
Hoe perfecter het plaatje, hoe bedrieglijker het geluk.
In Ingmar Bergmans klassieke, theatrale tv-serie
Scènes uit een huwelijk (1973) komt het perfecte
huwelijk – “een ridicule conventie” – van het tien
jaar gelukkig getrouwde stel Marianne (Liv Ullmann)
en Johan (Erland Josephson) als donderslag bij
heldere hemel in de waagschaal te staan wanneer
Johan verliefd blijkt op een jongere vrouw. Dat
midlifecliché maakt hen duidelijk dat ze vooral goed
waren in het op dagelijkse basis uitbannen van elke
irrationele, emotionele eis, in het onder het kleed
schuiven van elk mogelijk meningsverschil.
Marianne: “Ik wou dat ik voor eens in mijn leven echt
uit mijn slof kon schieten! Ik denk dat het mijn leven
zou veranderen.”
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rol l e bol l e n
Op het eerste oog heeft ook de in- en inkeurige, door
katholieke nonnen opgevoede Alice (Mia Farrow) in
de gelijknamige surrealistische screwball comedy van
Woody Allen uit 1990 alles wat haar hartje begeert.
Ze is zestien jaar getrouwd met de steenrijke Doug
(William Hurt) in hartje Manhattan. Samen zitten ze
aan een ontbijttafel waarop een enorme berg aardse
geneugten uit de hof van Eden is uitgestald. Fruit dus
ja. Terwijl Alice zich naar kapper en pedicure spoedt,
probeert de huishoudster een chemicaliënarme
scharrelkip op de kop te tikken. Alice’ illusie van

geluk wordt doorgeprikt wanneer ze haar oog op een
alleenstaande schoolvader laat vallen. Verscheurd
door schuldgevoel zoekt ze hulp bij de Chinese
kruidendokter Yang. Als hij informeert of er

problemen zijn in het paradijs, is haar primaire reactie
ontkenning: “Ik ga niet vreemd. Niet fysiek. Nog niet
tenminste.”
Meer nog dan seks met een ander blijkt vreemdgaan
in films over getrouwde vrouwen te maken te hebben
met het vertonen van gedrag waar de betrokkene
zichzelf niet in herkent: dit ben ik niet, dit is
ongerijmd, mij vreemd. Zoals Alice het zegt:
“Anderen rollebollen in het hooi, niet ik!” Ze dobbert
rond als een losgeslagen bootje: “Ik voel me alsof ik
op drift ben geraakt, alsof ik ben losgesneden.” Om
vervolgens, zoals Dokter Yang analyseert, in ‘Titanicconflict’ te raken over haar tegenstrijdige gevoelens.
Alice: “Ik ben de echtgenote. Maar ik wil meer zijn
dan dat. Ik wil iets met mijn leven doen voor het te
laat is! Ik sta op een kruising. Ik ben de weg kwijt.”
Het was de Canadese psychoanalist Elliott Jaques die
de term midlifecrisis voor het eerst opwierp tijdens
een lezing in Londen in 1957. Hij noemde symptomen
als gebrek aan levenslust, promiscuïteit en

dwangmatige pogingen om jeugdig te blijven. Dat was
een jaar voordat zijn eigen huwelijk na zeven jaar op
de klippen liep, met de Britse actrice Kay Walsh, die al
eerder was gescheiden van regisseur Elia Kazan, nadat
die een buitenechtelijke verhouding met een andere
actrice had. Voor de midlifecrisis als op zichzelf
staand fenomeen zou nooit definitief bewijs worden
gevonden, maar als populair cultureel idee sloeg het
in als een bom. Een tweede puberteit die zich meldt
zodra het besef indaalt dat het leven over de helft is,
alles van nu af bergafwaarts dreigt te gaan, de dood
aan de horizon gloort.

Safe (Todd Haynes,
1995)

5

i n d e sma a k va l l e n
In veel films die de midlifecrisis als thema aansnijden
is een cruciale rol weggelegd voor de liefde. Hoe
reanimeer je die? In Scènes uit een huwelijk analyseert
Marianne hoe de kiem voor het vastzitten in haar
huwelijk en losraken van zichzelf al in haar opvoeding
is gelegd. We horen haar stem bij een serie foto’s die

Tracy Camilla Johns
in She’s Gotta Have
It (Spike Lee, 1986)

1
Liv Ullmann en
Erland Josephson,
in Scènes uit een
huwelijk (Scener
ur ett äktenskap,
Ingmar Bergman,
1974)
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begint met Marianne als geüniformeerd meisje op een
meisjesschool. Van verwonderde naakte kleuter zien
we haar veranderen in verlegen adolescent,
verleidelijke studente, bruid. “Zolang ik me kan
herinneren ben ik gehoorzaam geweest, aangepast,
gedwee. Altijd een toneelstukje opvoerend in een
wanhopige poging in de smaak te vallen. Het voert
terug op niet weten wie ik ben. In de knusse wereld
waar Johan en ik in leefden, waarin alles
vanzelfsprekend was, bestaat een impliciete
wreedheid en gewelddadigheid die me meer en meer
angst aanjaagt.”
Dan volgt een tweede reeks foto’s, nu beginnend met
Johan in schooluniform in een jongensklas. Van kind
verandert hij in een adolescent, in een zelfverzekerde
jongeman. Marianne vervolgt: “De valstrik van
veiligheid komt tegen een hoge prijs: de constante
erosie van je persoonlijkheid.” Ze schetst hoe haar
zelfexpressie van kindsbeen af op de rem is gezet met
een honderd procent effectief gif: schuld richting
haar moeder, anderen, god. “In een flits zie ik wat
voor persoon ik had kunnen zijn als ik nooit had
toegestaan me te laten hersenspoelen.”
De fout die de getrouwde, dociele huisvrouw Carol
(Julianne Moore) maakt in Safe (Todd Haynes, 1995),
is dat ze de ene brainwash voor de andere verruilt.
Overdag houdt de ‘totale melkaholic’ haar lijf onder
controle met aerobics en een melkdieet. ’s Nachts, als
ze na liefdeloze seks met haar man de slaap niet kan
vatten, spookt ze wezenloos rond in de tuin. De
volgende ochtend knipt ze met keukenhandschoenen
tegen de huiduitslag haar doornloze, gele rozen. Hun
slaphangende kopjes zijn niet in staat tot bloei te
komen. Carol zoekt de oorzaak van haar toenemende
misère niet in haar risicoloze, ingesnoerde bestaan,
maar in overgevoeligheid voor een ‘onreine
buitenwereld’ vol gevaarlijke chemicaliën. Ze stapt
over op een chemicaliënarm dieet, draagt een
mondkapje en een zuurstoftank voor zuivere lucht.
Als dat niet helpt, gaat ze aan zichzelf werken in een
commune die weer een nieuwe religie biedt. Ze moet
haar focus inwaarts richten voor persoonlijke groei,
haar woede opgeven. “Denk met liefde aan de wereld
als positief en vrij. Wat je buiten ziet is een reflectie
van wat je van binnen voelt.” In rap tempo
verschrompelt haar wereld tot enkele vierkante
meters in een veilige, gifstoffenvrije, eenpersoons
kunststof iglo.
sch e p e n i n de v e rt e
Hier raken we misschien aan de kern van al die
filmverhalen over hoe die vrouwen zich in het
huwelijk hebben laten domesticeren: hun passie is
aan banden gelegd. Hoe verhouden de comfortabele
kribbe, de verrijkte potgrond en de zuivere
zuurstoffles zich tot het bloed dat kruipt waar het niet
gaan kan? Is de liefde dan geen wilde roos?
Marianne en Johan uit Scènes uit een huwelijk zijn pas
weer blij met elkaar als ze gescheiden en hertrouwd

De kern van al die filmverhalen over
hoe vrouwen zich in het huwelijk
hebben laten domesticeren: hun
passie is aan banden gelegd. Hoe
verhouden de comfortabele kribbe,
de verrijkte potgrond en de zuivere
zuurstoffles zich tot het bloed dat
kruipt waar het niet gaan kan? Is de
liefde dan geen wilde roos?
zijn met nieuwe partners, zodat ze met elkaar kunnen
‘vreemdgaan.’ De getrouwde April (Kate Winslet) uit
Revolutionary Road (Sam Mendes, 2008) krijgt ten
langen leste van haar man te horen dat ze rijp is voor
het gekkenhuis. Waarom? Omdat ze haar ‘onhaalbare’,
‘irrationele,’ ‘kinderachtige’ droom over een
avontuurlijker leven weigert op te geven. Bij dat
oordeel legt ze zich niet neer. “Ik zag een heel andere
toekomst. Ik kan niet stoppen die te zien.” Het blijkt
een kwestie van leven of dood om onder de
beknotting van haar huwelijk uit te komen.
Over leven, sterven en een schip vol dromen gaat het
prachtige motto van Spike Lee’s She’s Gotta Have It
(1986). Dat werd ontleend aan de Afro-Amerikaanse
schrijfster, antropoloog en etnografisch filmmaakster
Zora Neale Hurston (1891-1960), die wars van
conventies was. Zij schreef: ‘Schepen in de verte
hebben ieders wens aan boord. Voor sommigen
arriveren ze met het getij. Voor anderen zeilen ze voor
altijd aan de horizon, nooit uit zicht, nooit aan land
komend totdat de kijker zijn ogen wegdraait in
gelatenheid, zijn dromen doodbespot door de tijd. Zo
is het leven van mannen. Vrouwen nu, vergeten alles
wat ze zich niet willen herinneren en herinneren zich
alles wat ze niet willen vergeten. De droom is de
waarheid. Vervolgens handelen ze daarnaar.’
Het citaat komt uit Hurstons belangrijkste roman,
Their Eyes Were Watching God (1937), over een
stemloze tiener die opgroeit tot een vrouw die erin
slaagt haar eigen leven vorm te geven, zonder zich
daarvoor nog te verontschuldigen tegen wie dan ook.
Een boek dat nog op verfilming wacht.
Tot die tijd kunnen we in elk geval kijken naar de
jonge Nola uit She’s Gotta Have It, die het huwelijk als
instituut simpelweg afwijst. Ze weigert zich te voegen
naar de conventie dat ze levenslang trouw zou horen
te zijn aan die ene, geïdealiseerde partner. Nola vindt
zichzelf in meerdere mensen terug en deelt haar bed
met drie zeer verschillende mannen. Vanwege haar
onaangepastheid wordt ze voor gek versleten. Maar
rozen kweken doet ze niet. Ze belichaamt de liefde die
groeit en bloeit waar ze kan. Met stekels en al.

Fedja van
Huêt
foto André Bakker

“Dit was in
2001 tijdens
IFFR. Ik trok
Fedja een steeg
in en hij deed
een James
Deantje. In vijf
minuten waren
we klaar.”
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p r ach t ig
g ro f v u i l
Prénom Carmen

Carmen Felix schrijft over genre,
niche en mainstream. Dat is het. Dat
is de intro.
The Bold Type is een lichtvoetige snackserie van
hetzelfde gênante kaliber als Emily in Paris en toch
ben ik bang dat ik hier weer een paar uur aan ga
verspillen. Kriebel maar onopvallend aan je
rechteroor als je dit herkent: als ik met het bord op
schoot voor de televisie kruip, wil ik graag iets
luchtigs, doms of makkelijks kijken. Die goed
aangeschreven HBO-series die ik allemaal nog moet
afwerken bewaar ik graag tot het moment waarop ik
met volle aandacht en lege mond genesteld in een
fleecedekentje lig. Tijdens mijn avondeten kijk ik
graag trash. Vorige herfst was dat nog het belachelijk
infantiele Emily in Paris (over een ietwat simpele
Amerikaanse expat die in Parijs voor een pr-bureau
gaat werken, de gehele mannelijke bevolking van
Frankrijk pardoes om haar vinger windt en ook nog de
tijd vindt om af en toe een baret op te doen). Nu is het
The Bold Type.
De serie gaat over drie jonge millennialmeiden die
werkzaam zijn in verschillende functies bij een
vooraanstaand vrouwenblad. Een wereld die ik goed
ken, dus ja, ik zat helemaal klaar om te oordelen. Voor
de kijker liggen plezier en ergernis in deze serie weer
gevaarlijk dicht bij elkaar. Los van het gegeven dat het
‘technisch gezien’ allemaal niet klopt (de socialemediaredacteur van een miljoenentijdschrift loopt
zelf nog kattenmemes met de hand te tweeten, tijdens
de redactievergadering zit er telkens een grijze
delegatie van het ‘bestuur’ bij, de hoofdredactrice
lijkt op Angela Groothuizen én is aardig) is het
allerergste aan The Bold Type het feit dat alle
verhaallijnen superonfeministisch en soms zelfs
problematisch zijn. Een van de meiden doet het on the
down low met een hoge pief uit het bestuur, om zeker
te weten dat ze serieus ‘genomen’ wordt, eist ze... een
date. Een andere meid stuurt een van de
freelanceschrijvers, ‘a proud muslim lesbian’, terug
naar Iran met een koffer vol dildo’s na een avondje
flirten, voelt zich schuldig als ze gepakt wordt door de
douane en om het goed te maken stuurt ze een semitopless foto, vanaf haar werkplek. De derde meid
stalkt haar ex en scoort daarmee een ‘meesterlijk’
artikel.

colu mn
Carmen Felix
Meghann Fahy,
Aisha Dee en Katie
Stevens in The Bold
Type (Sarah Watson,
2017-2021)
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Voor de kijker liggen plezier en
ergernis in deze serie weer gevaarlijk
dicht bij elkaar.
Je ruikt aan alles dat de makers juist op superwoke
mikken. Het gedweep met de lesbische moslim, het
heteromeisje dat opeens valt voor de lesbische
moslim, de zwarte collega als luisterend oor voor het
verwende stalkermeisje, de bazin die geen Devil is die
Prada draagt maar een zachtmoedige Angela
Groothuizen – we get it, The Bold Type pakt het
anders aan! Modern! Intersectioneel! Woke!
Die twee dingen clashen enorm. Of zou ik het beter
crashen kunnen noemen? Feit blijft dat ik hier
inmiddels al zo’n 500 woorden aan heb besteed en op
het punt sta om iedereen aan te raden om z’n Netflixaccount af te stoffen en je de komende maaltijden te
laven aan dit stuk prachtig uitziend grofvuil. In elk
geval tot er weer een nieuw seizoen Emily in Paris op
Netflix staat.
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\ Film Voorloper Nacht van de Rariteiten trok in

|

De Nacht van de
Wansmaak, 2014
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| \ Filmkrant In hetzelfde jaar dat de Filmkrant

wordt opgericht roept de Nederlandse Filmdagen het
Gouden Kalf voor de Filmcultuur in het leven. Tien
jaar later wint de Filmkrant de prijs voor ‘een persoon
of instantie die zich op bijzondere wijze verdienstelijk
heeft gemaakt voor de Nederlandse filmcultuur’. Geen
enkel ander filmblad kreeg de onderscheiding, voor
die tijd noch sindsdien.

| \ Filmkrant Jan Heijs wil zich meer bezig gaan

houden met filmdistributie en vindt het wel genoeg
na elf jaar hoofdredacteurschap. Mark Duursma,
recensent van Trouw, volgt hem op. “De jaren
negentig waren een bijzondere tijd, met de opkomst
van auteurs als Quentin Tarantino, Tsai Ming-liang
en Michael Haneke, en Nederlandse makers als
Robert Jan Westdijk, Ian Kerkhof en Eddy Terstall”,
herinnert Duursma zich. “Redactie en medewerkers
van de Filmkrant opereerden als een hechte club met
hetzelfde doel voor ogen: serieuze aandacht voor een
serieuze kunstvorm.”
Naast recensies en interviews maakt Duursma ruimte
voor ‘metaverhalen’ die niet gekoppeld zijn aan films
die de komende maand uitkomen, onder andere over
filmkritiek en filmgeschiedenis. Focus daarbij ligt
altijd op de makers en niet de acteurs, zoals bij veel
andere media. Hij hecht aan de slogan ‘Het beste blad
over de betere film’.
In september ondergaat de Filmkrant een restyling.
Beeld wordt belangrijker en de voorpagina wordt echt
een cover met een enkele foto als blikvanger. André
Bakker, gespecialiseerd in portretten, wordt de vaste
fotograaf. Het eerste exemplaar van de nieuwe Film
krant wordt overhandigd aan covergirl Johanna ter
Steege, die speelt in de net uitgekomen film De
bunker.

Gent maar twaalf bezoekers, maar toch gelooft
regisseur Jan Verheyen (alias Max Rockatansky) in de
formule van een avond gewijd aan de krochten van de
B-cinema. Samen met producent en Filmkrantmedewerker Jan Doense (in deze kringen beter bekend
als Mr. Horror) begint hij De Nacht van de Wansmaak.
Het genrefestijn beleeft met onregelmatige tussen
pozes comebacks en vindt in 2014 voorlopig voor het
laatst plaats.
Begonnen als blog over actrices met mooie ogen
(Those Eyes) groeit de Internet Movie Database IMDb
snel uit tot grootste digitale vraagbaak op het gebied
van film, tv-series en later ook games. De site, die
wordt onderhouden en aangevuld door vrijwilligers
volgens een model dat lijkt op Wikipedia, bevat
inmiddels informatie over meer dan 7,5 miljoen films.
Schokkend Nieuws
#46, juli/augustus
2000 (coverfoto Jan
Willem Steenmeijer)

7

\ Film Tijdens het negende Weekend of Terror

wordt het nulnummer van Schokkend Nieuws ten
doop gehouden. Het blad op A5-formaat ontwikkelt
zich tot onafhankelijke filmblad voor en door
liefhebbers van horror, sciencefiction, fantasy, anime
en cultfilms. Het verschijnt nog steeds om de twee
maanden.
De Filmkrant #125,
juli/augustus 1992
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Zusje (Robert Jan
Westdijk, 1995)
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met het Productiefonds voor de Nederlandse film tot
het Nederlands Filmfonds. Met een jaarlijks budget
van tegenwoordig €67,5 miljoen is dit de belangrijkste
financier van films in ons land. Het fonds wordt sinds
2020 geleid door Bero Beyer.
Filmtijdschrift Skoop, dat zijn jaren-zestigwortels
verraadde door zich op de cover ‘krities filmblad’ te
noemen, houdt op te bestaan. De oorspronkelijke
redactie van Skoop bestond uit net afgestudeerde
filmmakers als Pim de la Parra, Gied Jaspars en Wim
Verstappen. Die zetten zich af tegen de Franse
Nouvelle Vague en de Neue Deutsche Film. Er moest
een frisse wind gaan waaien. In het allereerste
nummer neemt Nikolai van der Heyden onder de kop
‘De kritiek is ziek’ tien pagina’s lang collegarecensenten onder vuur.
De Nederlandse Filmdagen heten voortaan
Nederlands Film Festival. De naamsverandering
markeert een professionalisering van het festival, dat
in de beginjaren een polderonderonsje is maar steeds
meer ‘het feest van de Nederlandse film’ wordt.

\ Film De Nederlandse film bevindt zich begin

4
99

1

\ Film Het Fonds voor de Nederlandse Film fuseert

jaren negentig in een crisis. Flop volgt op flop. In 1994
is het animo voor films van eigen bodem zo laag dat
het marktaandeel van de nationaal geproduceerde
film is gedaald tot 1%. Zelfs de meest succesvolle
Nederlandse film van dat jaar, 06 van Theo van Gogh,
trekt amper 30.000 bezoekers.

waren altijd wat wankel, maar dat hoorde bij het
blad”, stelt hoofdredacteur Mark Duursma. Er breekt
een periode van iets meer stabiliteit aan als Citroën
zich aandient als meerjarige sponsor. De Franse
autofabrikant is cinefiel en steunt ook het IFFR en
Nederlands Film Festival, totdat het Parijse
hoofdkantoor in 1999 de teugels aanhaalt en de
filmsponsoring stopzet.

\ Film Zusje van Robert Jan Westdijk wint het

Gouden Kalf voor beste film en markeert het begin
van een bloeiperiode van de Nederlandse film.
Westdijk is lid van een nieuwe generatie filmmakers
waartoe ook Eddy Terstall, Martin Koolhoven en
Lodewijk Crijns behoren.
De uitvinding van de dvd (digital video disc, later
digital versatile disc) luidt de langzame dood van de
videocassette in. Videotheken schakelen geleidelijk
over op de nieuwe beelddrager, die minder ruimte in
beslag neemt en minder kwetsbaar is.

| \ Filmkrant In juli gaat de Filmkrant online – ver \ Film “Heb jij dan geen man nodig?” “Waarvoor?”
voordat veel tijdschriften en zelfs dagbladen die stap
wagen. De digitale versie is een 1-op-1 vertaling van
de papieren versie, zonder ingewikkelde franje maar
met zoek- en archieffunctie. In latere jaren geldt de
wet van de remmende voorsprong: tot diep in de 21ste
eeuw werkt de Filmkrant met een verouderd systeem
dat pas in 2018 vervangen kan worden als er geld is
voor een update.

Die korte dialoog kan worden opgevat als kernachtige
samenvatting van Antonia, de film over de gelijk
namige matriarch waarmee Marleen Gorris de Oscar
wint voor beste niet-Engelstalige film. Internationaal
wordt de film uitgebracht onder de titels Antonia’s
Line en Antonia’s Welt.
Toy Story is de eerste met computers geanimeerde
film. Filmkrant-hoofdredacteur Duursma twijfelt in
een redactioneel aan de overtuigingskracht:
‘Emotionele betrokkenheid bij computerbeelden van
speelgoedfiguren lijkt me wel erg veel gevraagd.’
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de bi o sc oo p a l s
marte lka m e r
Sasja Koetsier

Malcolm McDowell
in A Clockwork
Orange (Stanley
Kubrick, 1971)

3
Arno Frisch in
Funny Games
(Michael Haneke,
1997)
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Het zaallicht dooft, de film begint, je leunt naar achter en
geeft je over. Tegenover het knusse thuiskijken biedt de
bioscoop een comfortabele voorstelling waar je zelf niets
aan hoeft te doen. Maar wat als kijken ondraaglijk is?
Als ik even mijn ogen dichtdoe, gaat het weer. Zo raak
ik wel in razend tempo de draad van de film kwijt.
Maar als ik weer durf te kijken, komt de misselijkheid
meteen terug. Hoe lang gaat dit nog duren? Ik voel
een verschrikkelijke hoofdpijn opkomen. We zijn nog
niet eens op de helft! Ben ik de enige die deze kut
camerastijl he-le-maal niet trekt?
In de ondiepe zaal, op korte afstand tot het grote
doek, raak ik bij het kijken van Picnic (2008) van
Adrian Sitaru door de bruuske bewegingen van de
handheld camera, die continu van het ene personage
naar het andere zwiept, bevangen door bewegings
ziekte. Ik moet de zaal verlaten en heb de rest van de
op papier veelbelovende film nooit meer gezien. Aan
wat ik zag voordat ik me uit de voeten maakte, bewaar
ik geen concrete herinnering; wel weet ik nog precies
waar ik zat. Rij drie, vierde stoel van rechts.
Zo’n sterke fysieke reactie op een film heb ik ervoor of
erna nooit ervaren. Wel andere vormen van weerzin,
die het haast even ondraaglijk maakten om nog langer
met dezelfde film in één ruimte te verkeren. Ik heb het
hier over een mate van weerstand die alleen een
bioscoopvoorstelling kan oproepen. Hoe ironisch het
is om je huiselijke video-opstelling met de term
‘thuisbioscoop’ te omschrijven, blijkt uit het feit dat
juist dit soort ervaringen ondenkbaar zijn binnen een
setting waarin je je eigen gastvrouw en operateur
bent. Zodra dat wat je op het scherm ziet je om welke
reden dan ook niet zint, ben je daar met een muisklik
van verlost. Zelf blijf je rustig zitten waar je zit, terwijl
je de film terugwerpt in de data-oceaan van het
internet.

In ruil daarvoor verwacht je iets terug. Wat dat is, is
voor iedereen verschillend, maar één verwachting
lijkt me tamelijk universeel: je wilt serieus genomen
worden. Krijg je het gevoel dat de fictie die aan je
wordt gepresenteerd té onwaarachtig is en de film dus
feitelijk te weinig in het werk stelt om je erin te laten
geloven, dan voelt dat als een belediging. Je gaat naar
de film met de bereidheid je te laten meevoeren in een
illusie, maar het moet niet nodig zijn dat je daarvoor
je hele intellect bij de dubbele klapdeuren achterlaat.
Ostentatief ingezette vertelmiddelen – overacteren,
een al te dramatische score, of visuele hints die er
nogal dik bovenop liggen – helpen mijn verbeelding
resoluut om zeep. Zo beende ik ooit nijdig een
voorstelling van Publieke werken (Joram Lürsen, 2015)
uit, verontwaardigd dat een intelligente roman voor
het bioscooppubliek zo nodig moest worden
teruggebracht tot het niveau van een tienjarige.
Voor andere vormen van weerstand heb ik iets meer
tolerantie en geduld. Van fameus tegendraadse
makers als Lars von Trier of Bruno Dumont heb ik
zelden een film gezien die me niet op de een of andere
manier tegen de haren instreek, maar ik heb ze
allemaal tot het einde uitgezeten. Van een film
weglopen omdat hij je niet bevalt, is een vorm van
passief verzet. De voorstelling gaat verder, maar jij
doet niet meer mee. Je onttrekt je aan een collectieve
gebeurtenis en jouw desertie gaat zelden geheel
ongemerkt aan de zaal voorbij. Die drempel is voor de
meesten van ons hoog genoeg om ervoor te zorgen dat
je ook nog wel eens iets ziet wat je eigenlijk niet wilde
zien. En dat is niet erg; integendeel.

du b b e l e k l a p deu r e n
Zo niet de bioscoopbezoeker, die zich al bij binnenkomst heeft overgeleverd aan de voorstelling. Die zich
samen met de rest van het publiek in een ruimte
bevindt die afgesloten is van de buitenwereld, zodat
de zintuigen op niets anders zijn gericht dan de
beelden op het doek en het geluid uit het speaker
systeem. Wanden en meubilair zijn bekleed met
zachte materialen; je nestelt je in een baarmoeder van
rood fluweel. Het zaallicht dooft, de film begint, je
leunt naar achter en geeft je over. Dat is de afspraak.

joyst i c k
Eind jaren negentig werkte ik als vrijwilliger in het
Amsterdamse filmtheater Rialto toen een
geruchtmakende film uitkwam: Funny Games
(Michael Haneke, 1997). De aantallen bezoekers die
tijdens de voorstellingen afhaakten, maakten de film
in de eerste weken tot onderwerp van gesprek in de
lobby; discussies over de vraag of er grenzen zijn aan
wat een filmmaker zijn publiek mag voorschotelen,
waarbij meer dan eens de vergelijking viel met
Pasolini’s Salò, or the 120 Days of Sodom (1975).

Pas veel later durfde ik zelf in de zaal te gaan zitten
voor Haneke’s film. Hij was ondraaglijk beklemmend,
maar ervan weglopen kon en wilde ik niet. Ik wist dat
het precies zo was bedoeld. Ik wist ook dat ik geen
hoop moest hebben, al sijpelde die soms toch mijn
gedachten binnen, zoals tranen achter je ogen kunnen
prikken bij een film waar je eigenlijk niet om wilt
huilen. Anders dan de bezoekers van het eerste uur,
die in ontzetting waren weggelopen van een
voorstelling die voor hun onbevangen ogen in een
monsterlijke nachtmerrie was veranderd, ging ik heel
bewust de confrontatie aan. Wat niet betekende dat ik
werkelijk was voorbereid op Haneke’s verbeelding van
geweld, die volledig gericht is op dat waarvan we zijn
gaan verwachten dat het in film altijd netjes buiten
beeld blijft: de angst en de pijn.
Hier was het de filmmaker die niet meer meedeed, die
zich onttrok aan een stilzwijgende afspraak: dat de
bioscoop een plek biedt om comfortabel te huiveren
van iets (geweld) wat we in het echte leven zoveel
mogelijk uit het zicht houden. Die zekerheid veegde
deze film in één keer weg, tegelijk met het veilige idee
dat de regisseur de vertelling beheerst. Want in Funny
Games is de joystick in handen van de sadistische
protagonisten, waardoor we niet zomaar kijken naar
een gezin dat aan hun zieke grillen is overgeleverd.
Wij als publiek waren dat ook.
mac ht e loos
Terwijl ik aan mijn niet-meer-zo-comfortabele
bioscoopstoel gekluisterd was, hopend dat het zou
stoppen maar niet in staat ervan weg te lopen,
herinnerde ik me iets wat ik eerder, in de lobby van
Rialto wel had waargenomen maar toen niet goed had
kunnen duiden: dat sommige mensen nadat ze de film
waren uitgelopen ook weer teruggingen. Ik begreep
nu dat ze niet waren opgestapt uit verzet, maar uit
onmacht. De enige kans om verzet te bieden was
misschien wel om toch, hoe onmachtig ook, te blijven
kijken. De wetenschap dat in de filmzaal het wrede
spel nog steeds gewoon doorging, riep hen terug.
Zo blijkt dat Haneke juist de plek waar we ons
machteloos en vol vertrouwen aan de voorstelling
overleveren nodig had om met Funny Games te
onderstrepen dat films niet gemaakt dienen te worden
voor passieve consumptie. De bioscoop geeft ons niet
alleen wat we willen zien, maar ook wat we niet willen
zien: films die tegen de haren instrijken, boos maken
(en een enkele keer misselijk), een gevoel van
machteloosheid geven, tot verzet inspireren. Thuis
bestellen we een film, maar in de bioscoop is het de
film die ons roept.

Kim van Kooten
foto André Bakker

“Dit was na Zusje. Later zou ze
Alles is Liefde schrijven, een van
de meest succesvolle Nederlandse
romkoms.”
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c i n e fi l i u m Het moment van
Thomas Heerma van Voss Alles kon
nog gaan gebeuren

FK XL

De camera bewoog naar een glimmend flatgebouw
toe, een van de ruiten ontplofte en waar eerst glas
was, verschenen nu enkele mannen in clowns
maskers. Bankovervallers, bleek algauw, in een
stuiterende en tegelijk strakke openingsscène. Zonder
dat er iets was uitgelegd of enige backstory werd
gegeven, barstte de actie los. De clownsmaskers
drongen de bank binnen. Wat daar vooral zo sterk aan
was: de scène leunde niet op visueel spektakel, maar
introduceerde heel natuurlijk en overtuigend het
universum van deze Batman-film. Sleutelwoorden:
tempo, actie, wantrouwen en waanzin.
In juli 2008 zag ik voor het eerst The Dark Knight,
samen met mijn vader. De grote zaal van Tuschinski,
première-avond. Met veel moeite was het gelukt twee
kaartjes te kopen – het moest vandaag gebeuren, want
morgenochtend vertrok ik met mijn beste vriend naar
een afgelegen Engels kustplaatsje. Geen idee hoe mijn
leven daarna zou verlopen, ik had net mijn eind
examens gehaald, wat wilde ik voortaan doen, reizen,
studeren, werken? Naar het Chicago gaan dat op dit

Heath Ledger als de
Joker in The Dark
Night (Christopher
Nolan, 2008)
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bioscoopscherm zo aanlokkelijk en groots oogde?
Ook na de openingsscène denderde de film voort, met
nog meer geweldige actie, met memorabele oneliners,
met onvoorziene karakteruitdieping. Nooit eerder had
ik een superheldenfilm gezien die zijn hoofd
personages zo serieus nam, die spanning en
psychologie zo moeiteloos combineerde. Later, toen
ik de film talloze keren terugkeek, herkende ik ook de
zwakkere momenten in het scenario, maar daar in
Tuschinski zag ik alleen een spectaculair epos. Magie
die ik nooit zal vergeten: die volle bioscoopzaal, mijn
vader naast me, de gedeelde opwinding van het
moment. Ik zag Batman de Joker achternagaan, ik
dacht aan alle toekomsten die voor me lagen en voor
het eerst in mijn leven voelde ik door mijn hele
lichaam dat niets vastlag, dat echt alles nog kon gaan
gebeuren.

VIVE
LE CINÉMA!
EYE 75 JAAR

Koop een t-shirt
op eyefilm.nl/75

Eye Filmmuseum
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c i n e fi l i u m Het moment van
Sasja Koetsier Een glimps van iets
onzichtbaars
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Carol was zo’n beetje de afsluiter van het filmjaar 2015
en door de oogstrelende 16mm-cinematografie, een
uitmuntende art direction en zijn twee ravissante
hoofdrolspelers ook meteen mijn onbetwiste favoriet.
Een beeldschoon en bitterzoet liefdesverhaal waarvan
ik al halverwege de aftiteling besloot dat ik hem een
tweede keer moest zien. Het nieuwe jaar was een paar
weken oud toen ik mijn lief meenam naar Eye. Net
zoals ik die eerste keer, zag hij een film over een
verboden romance tussen twee Amerikaanse vrouwen
in de jaren vijftig. Maar de film die ík nu bekeek was
een subtiel andere. De aandacht die bij de vorige
voorstelling nog gericht was op de relatie tussen de
hoofdpersonen, had ik inmiddels geheel vrij om in de
beelden iets te ontdekken wat me op een onverwachte
manier raakte.
In elke openbare ruimte – en de film speelt zich bijna
geheel af in openbare gelegenheden – dreigen de
hoofdpersonen, vaak de enige vrouwen die in beeld
zijn, te worden weggedrukt in de schaduw door
breedgeschouderde mannen die met stuitende,

Rooney Mara en
Cate Blanchett in
Carol (Todd Haynes,
2015)
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onbeschofte vanzelfsprekendheid hun ruimte
opeisen. Het contrast tussen hun luidruchtige
aanwezigheid en de aarzelende, ingehouden,
aftastende toenadering van Carol en Therese kon niet
groter zijn. We kijken naar twee vrouwen die hun
liefde eigenhandig moeten uithakken uit de massieve
structuren van de buitenwereld.
De beelden, waarin we de personages vaak ontwaren
achter smoezelige of beslagen ruiten, of half zien
verdwijnen achter obstakels op de voorgrond, onder
strepen telkens dat je kijkt naar iets wat voor de
wereld om hen heen onzichtbaar is. Iets wat alleen jij
opmerkt doordat je je blik op hen richt – en daarmee
hun bestaan erkent.

To Catch a Thief
(Alfred Hitchcock,
1955)

‘Do you want a leg or a breast?’
Marie Antoinette
(Sofia Coppola,
2006)

‘Let them eat cake’
FK XL
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Joost Broeren
Nienke Huitenga

d ri e b o rden
vo l ci n e m a

Als beroemde
regisseurs geen filmmaker maar chefkok waren geworden,
wat zouden ze dan koken? En hoe? Een voorproefje van het
nog te verschijnen filmkritisch kookboek Een bord vol
cinema met een lentefris voor-, hoofd- en nagerecht.
f i l m l i e fd e ka n o o k d oor d e ma ag ga a n \
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Voorgerecht: Alfred Hitchcock

rijst v e l pa k k et j es met as p e rge e n c ha mpagnesaus
“Some films are slices of life; mine are
slices of cake”, stelde Alfred Hitchcock
ooit. De Master of Suspense, geboren
als zoon van een groenteboer, was een
smulpaap; hij maakte van zijn
corpulente lichaam zelfs z’n handelsmerk. Hitchcocks personages zitten
ook veelvuldig aan tafel, want vrijwel
al zijn films bevatten een eetscène.
Het zijn er zo veel dat Cahiers du
cinéma een kookboek kon samenstellen met tachtig (!) recepten van
gerechten die in zijn films langskomen.
Het zal niet verbazen dat die maaltijden veelal bol staan van de metaforen
voor seks en/of de dood. Eettafels zijn
plekken van verleiding, zowel in de
gerechten als de tafelgenoten, maar

Hitchcock benadrukt ook keer op keer
dat al het heerlijks dat geserveerd
wordt wel dóód is. Een paar hoogtepunten: de misogyne monoloog in
Shadow of a Doubt (1943); de pikante
picknick in To Catch a Thief (1955); de
sinistere sandwiches in Psycho (1960).
Om Hitchcocks filmstijl naar de
dinertafel te vertalen heb je niet
genoeg aan een plak cake; dan volstaat
eigenlijk niets minder dan een drie
gangenmenu. Als spiegel van de
klassieke drie-akte-structuur die hij
keer op keer inzette, van voorzet naar
conflict naar ontknoping. En om de
volle breedte van zijn geraffineerde
stijl, terugkerende thema’s en
obsessies als filmmaker te vatten.

We beperken ons hier tot het voorgerecht, die de meest prominente van
die obsessies als uitgangspunt neemt:
voyeurisme. We eten dus doorzichtig,
met rijstvellen als de vensters waar
door de wereld wordt bespied. Daarin
verpakken we witte asperges, de
koningin onder de groenten – een
eetbare versie van de leggy blondes die
Hitchcock zo graag tot slachtoffer
maakte. In de rijstvellen worden ze net
zo genadeloos ingekapseld als de
regisseur zijn actrices schijnt te
hebben behandeld. Om de gevangen
schap dragelijk te houden, drenken we
de asperges in een klassieke
champagnesaus – ook Hitch liet in
zijn films de kurken graag ploppen,
niet zelden als sinistere voorbode van
de pistoolschoten die zouden volgen.
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Hoofdgerecht: Sofia Coppola

roz e r m a r i j n r i sot to met a a rd be i
Over opsluiten gesproken: Sofia
Coppola maakt films over personages,
meestal jonge vrouwen, die leven in
een verstikkende, gouden kooi. Van
haar debuut The Virgin Suicides
(1999), via films als Lost in Translation
(2003) en Marie Antionette (2006) tot
haar meest recente On the Rocks
(2020): het blijft de rode draad.
Ondanks die carrière van meer dan
twintig jaar blijft Coppola maar
aangeduid worden als ‘de dochter van’.
Ook een vorm van opsluiten en
ongetwijfeld iets wat haar creatieve
impuls heeft gevoed. Ondanks die
reductie van vermogen als kunstenaar

zijn inmiddels háár films, en niet die
van vader Francis Ford, de kurk waarop familiebedrijf America Zoetrope
drijft. Hij gaf dochterlief op zijn
landgoed onder de rook van San
Francisco niet alleen het filmmaken
met de paplepel mee, maar ook de
wijnmakerij én het koken. Al is Sofia,
vertelt ze in interviews, in tegenstelling tot haar op gevoel kokkerellende vader iemand die in de
keuken een recept nodig heeft. Dat
verschil is ook aan hun films af te
lezen. Waar het werk van Coppola
senior altijd een zekere rafeligheid
houdt, voelt Sofia’s werk preciezer,

alle ingrediënten nauwkeurig afgemeten, zorgvuldig gedoseerd.
Coppola junior stapt dus in de familietraditie, maar geeft daar ook een eigen
draai aan. Dat leggen we op het bord.
We koken een klassieke Italiaanse
risotto met rozemarijn, waar op het
laatste moment wat laidback
Californische eigenzinnigheid doorheen gaat, in de vorm van een flinke
handvol aardbeien. Californië staat
immers niet alleen voor filmproductie,
maar ook voor fruitteelt, en de edele
maar fragiele aardbei voelt zich thuis
in de chique wereld van Sofia Coppola.
Die aardbeien mogen er wel op gevoel
doorheen, een beetje zoals acteur Bill
Murray in Coppola’s beste films voor
onverwachte zwenken zorgt: laat de

Carice van
Houten
foto André Bakker

“Dit zal ergens
rond 2001 zijn
geweest. Het
lukte maar
niet om een
afspraak te
maken met
Carice. Toen
heb ik gezegd:
ik zit dan en
dan op een
terras bij het
Sarphatipark
aan het bier.
Kom maar als je
een foto wilt.”
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aardbei kort meewarmen om ze intact
te houden, of roer ze wat langer mee
voor een egaal zachtroze gekleurde
risotto – de Sofia Coppola-kleur bij
uitstek. Rasp er kort voor het eten wat
Parmezaanse kaas over (die echt heel
goed combineert met de aardbei) en
serveer er voor wat extra decadentie

een glas champagne bij. Wie voluit wil
gaan, kan een van de Sofia’s
opduikelen, de reeks bubbelwijnen
van het wijnhuis Coppola; de eerste
champagne in die lijn liet Francis ooit
maken ter ere van de 21ste verjaardag
van zijn dochter. En voor wie een
vegetarische maaltijd niet volstaat,

geeft een mooi stukje lam een
uitstekende combinatie, gelijktijdig
geserveerd of klassiek Italiaans als
secondo piatto. Lam past niet alleen
qua smaakprofiel uitstekend bij het
gerecht, maar is ook een thematisch
equivalent van de ingénue’s die
Coppola zo vaak portretteerde.
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Nagerecht: Michel Gondry

Parijs”. Zo kwamen we bij ons gerecht:
een New York Cheesecake. Maar dan
niet gemaakt met suffe roomkaas. Die
‘Niet met je eten spelen’ – dat goed(2013). De pasgetrouwden schuiven
roomkaas ontstond in Amerika, toen
bedoelde ouderlijk advies is niet aan
aan voor een copieuze dis in de
men in de nieuwe wereld vergeefs
Michel Gondry besteed. De Franse
buitenlucht, bereid door Colins
probeerde om het (hartvormige!)
Franse stinkkaasje Coeur de
filmgoochelaar en vermaarde videohuisgenoot en persoonlijke chef
Neufchâtel na te maken. Dat mislukte
clipmaker speelt met álles. Dus ook
Nicolas (Omar Sy).
en het slappe aftreksel werd vervolgens
met eten. Zoals het bord waarop de
Als Michel Gondry chef was
terneergeslagen Joel (Jim Carrey) in
geworden, was hij Heston Blumenthal de basis voor de befaamde cheesecake.
Die zoete taart maken met een
Eternal Sunshine of the Spotless Mind
geweest, de Britse sterrenchef die de
een sippe smiley maakt van wat aard- keuken benadert als een laboratorium camembertachtige kaas, dat klinkt
appels en een reep spek, terwijl hij aan vol speelse experimenteerdrift.
misschien als een botsende smaken,
tafel in hun favoriete restaurant zijn
maar blijkt verrukkelijk – een zoete
Klassiek met een eigenzinnige twist.
Autodidact en eindeloos experimenteel. taart met een scherp randje, zoals
relatie met Clementine (Kate
Kinderlijke nieuwsgierigheid
Winslet) met iedere hap verder voelt
Gondry in zijn beste films ook de
vermengd met doordacht vakmandoodbloeden.
romance melancholisch kleurt. Voor
schap. Nostalgische inspiratie met een extra speels effect gaat er knetterHet hoogtepunt van Gondryeske
eigentijdse zwaai.
voedselfantasie is waarschijnlijk de
suiker op, en serveren we de cheescake
De in Versailles geboren regisseur
bruiloftspicnick van Colin (Romain
met in sterke drank gewelde gummiDuris) en Chloé (Audrey Tautou) in het woont en werkt inmiddels, naar eigen snoepjes: terug naar de kindertijd,
zeggen, “halverwege New York en
ondergewaardeerde L’écume des jours
met een volwassen tic.
new v e rsa i l l es c h e es eca ke

nb \ Kijk voor de recepten op
filmkrant.nl of eenbordvolcinema.nl,
of koop via nozelheden.nl de
Vissenpost filmeditie, inclusief een
uitgebreidere voorpublicatie uit Een
bord vol cinema én als collector’s item
de Filmkrant #436, het niet verspreide
decembernummer van 2020.

Eternal Sunshine
of the Spotless
Mind (Michel
Gondry, 2004)

‘Are we the dining dead?’

Het nieuwe kijken

r a d i ca l
broa d cas t
Het concept van Performa Radical Broadcast, een
initiatief van een performance-art-instituut in New
York, is als de Snapchat van de podiumkunsten: je
moet er meteen bij zijn, anders verdwijnt het. Het feit
dat het technisch mogelijk is een livestream voor
altijd beschikbaar te houden doet af aan de urgentie
ervan. Een dansvoorstelling van zes uur zet je niet
achteloos tussendoor aan, het heeft alleen zin als je
ervoor gaan zitten. En er op tijd van weet natuurlijk,
want dat is nogal eens het probleem met dit soort
verfijnde initiatieven: meestal weet alleen een
handvol insiders ervan.

Het concept van Performa Radical
Broadcast, een initiatief van een
performance-art-instituut in New
York, is als de Snapchat van de
podiumkunsten: je moet er meteen
bij zijn, anders verdwijnt het.
Zes uur lang duurde de uitzending, vanuit een
gesloten museum voor moderne kunst in Parijs. Acht
dansers benutten de museumzalen van Fondation
Cartier voor een voorstelling van choreograaf Trajal
Harrell. De performance werd eenmalig uitgevoerd,
zonder publiek, en was specifiek bedacht voor deze
locatie. De tentoonstelling Night into Day met
interactieve installaties van kunstenaar Sarah Sze, die
al maanden geen bezoekers had vanwege de Franse
lockdown, deed dienst als decor. De kunstenaar en de
choreograaf werkten al eerder samen, dit keer
creëerden ze een ontmoeting tussen een museum
zonder bezoekers en een voorstelling zonder publiek.
Zes camera’s volgden de dansers en hun interactie
met Sze’s sculpturen in close-up. Ik zou willen dat ik
het gezien had.
Maar ik zat niet op tijd klaar. Friend of a Friend, zoals
de eenmalige performance heette, werd op 30 maart
2021 uitgezonden op de website van Performa Radical
Broadcast in alle tijdzones van de wereld. Dat wil
zeggen: de live uitzending begon om zes uur ’s avonds
in Parijs, een uur later werd deze beschikbaar voor
online bezoekers uit London, enzovoort, enzovoort.

colu mn
Ebele Wybenga
Laurie Anderson in
Good Morning, Mr.
Orwell (Nam June
Paik, 1984)
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Begin jaren tachtig experimenteerde de ZuidKoreaanse kunstenaar Nam June Paik al met
internationaal uitgezonden videokunst, vertoond op
tv in meerdere tijdzones via satellieten. Zijn werk
Good Morning, Mr. Orwell werd gefilmd in een tvstudio in New York en het Centre Pompidou in Parijs.
De show was op 1 januari 1984 ook live te zien in
Zuid-Korea, Nederland en West-Duitsland. Paik
kreeg onder andere grootheden als componist John
Cage en kunstenaar Joseph Beuys zo ver om mee te
doen. Door de experimentele techniek ging van alles
mis. Het resultaat is een vervreemdende trip, waarvan
een dertigminutenversie soms te zien is in musea. Op
YouTube kun je gelukkig nog een fragment van een
paar minuten terugvinden.

Weg met de boeken,
de straat op (Sho o
suteyo machi e deyô,
Terayama Shûji,
1971)

2

FK XL

53

c i n e fi l i u m Het moment van Leo
Bankersen Menselijk vliegtuig
Zoiets had ik nog niet eerder meegemaakt. In de
openingsscène van de Japanse culthit Weg met de
boeken, de straat op richt de hoofdpersoon, een
gedesillusioneerde jongeman, zich in een lange,
dwingende monoloog direct tot de kijker. Hij heeft
zijn verlegenheid van zich afgeschud. “Wat doe jij
hier?”, is zijn eerste vraag. “Als je maar wat blijft
rondhangen komt er niets in beweging.”
Waarna hij lucht geeft aan zijn teleurstellingen,
frustraties en ondanks alles ook zijn dromen. Een
gevoel van onbeduidendheid en opstandigheid
tegelijk. “Niemand weet wie ik ben.” Schrijnend is een
krantenbericht dat hij aanhaalt, over een Koreaanse
jongen die met een vliegtuigje de zee wilde oversteken
maar jammerlijk verdronk. “Toch benijd ik hem om de
momenten dat hij vloog.” In zijn fantasie probeert hij
ook te vliegen. “Ik ben een menselijk vliegtuig.” Er is
vurig verlangen. Er zijn ontnuchterende vlammen.
Het is aangrijpend en dwars tegen veel filmconventies
in. Het zal halverwege de jaren zeventig geweest zijn
dat ik het voor het eerst zag. Die beginmonoloog is
een ijzersterke opmaat naar een caleidoscopisch

gemonteerde impressie van de zwerftocht van de
jongeman. Van voetbalveld via bordeel en straat
theater naar pijnlijke persoonlijke situaties. Dwars
door een Tokio dat morsiger en alledaagser oogt dan
in veel andere films. Regisseur Terayama Shûji
schildert het recht voor zijn raap en toch vol
experimentele vrijheidsdrang. Nu eens ontroerend,
dan weer wrang en schokkend. Soms theatraal, vaak
onverwacht realistisch, en bij alle boosheid en
wanhoop ook van een aandoenlijke eerlijkheid.
Het was de tijd waarin mijn filmliefde aan het groeien
was. Weg met de boeken, de straat op liet me
onverwacht zien dat cinema veel meer kan zijn dan
een al dan niet artistiek opgedist verhaal. Dit was een
avontuur.

Paul Kempers

Van september 2005 tot en met januari 2007 dicteerde
filmliefhebber Paul Kempers voor de Filmkrant maandelijks
in niet-lineaire volgorde de lemma’s van een hedendaags
cinematografisch lexicon. Voor één keer een vervolg.

c ined i x
een m a li ge re p ri s e
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h as b e e ns — In de categorie
‘Hoe zou het gaan met?’ vinden we
voormalige grootheden die slechts
nog te bewonderen zijn in de
gehaktmolen van de commerciële
tv-zenders. Denk Jean-Claude Van
Damme, Mickey Rourke of Nada
van Nie. Met een beetje geluk
worden de gevallen sterren
opgeraapt en eer bewezen in cultretrospectieven, samengesteld
door steeds nieuwe generaties
festivalprogrammeurs. Daarmee
wordt niet alleen de filmgeschiedenis dienst bewezen, maar
ook de honger van het monster
genaamd Publiek naar ‘goeie
slechte films’ gestild. “Wat is een
eeuw film anders dan de celluloidvariant van de composthoop?”, zou
Huub Bals, roemrucht oprichter
van het IFFR, volkomen apocrief
hebben geroepen bij zonsopgang in
het Rotterdamse Barretje Central,
terwijl hij bezig was de glazen van
De Bril, permanent beslagen door
de uitwaseming van niet te stuiten
cinefiel enthousiasme, naar de
volgende korte fase van helderheid
te poetsen. Het mooie van gevallen
sterren is dat ze het verdwijnen uit
de spotlights met de nodige zelfspot bezien. Zo zou de bekende
Nederlandse karakteracteur Kees
Brusse (Dr. Pulder zaait papavers,
Medisch Centrum West) hebben
verzucht: “Acteren? Dat is een
kwestie van laag ademen, moeilijk
kijken en wachten. Veel wachten,
binnen de onetaker van je
capaciteiten. Of klink ik nu heel erg
als Bert Haanstra-op-wiet?”

mob ieltjescine ma — Ooit was er de hoop dat
regisseurs overbodig zouden worden. iPhonegebruikers van over de hele wereld zouden zelf met
hun mobieltjes aan de slag gaan en ons trakteren op
de meest ongelooflijke, wilde, spontane en
fantastische cinema die je nooit had gezien. Het
pakte anders uit; de grote brede massabeweging van
doe-het-zelf cinema is er niet gekomen. Daarom is
een onderzoek gestart door de vakgroepen Filmwetenschap van de universiteiten van Oslo, Ulan
Bator, New York en Hiva Oa. Titel: Cinema Mobiel:
het vraagteken dat geen uitroepteken werd.
Vergelijkend onderzoek naar de parameters van de
cinematografische emancipatiebeweging. De
onderzoekers denken dat luiheid – een van de zeven
hoofdzonden – ons verhindert de storyline van onze
levens, dromen en verwachtingen uit handen te
nemen van de Hollywood-professionals. Prof. dr.
Silvana Parra de la Cruz, filmwetenschapper in New
York, zegt het zo: “Get off your asses, you lazy
bitches. Go film and make movies! We need you for
our PhDs!” Inmiddels is een oproep voor ‘Filmwetenschappers in nood’ de deur uitgegaan.
ka nnibalenf ilm , du i ts e , de , wat i s e r
toch g eb eurd m et ? \ Zie ook: vragen die
ertoe doen.
inclus ief d iv ers — De kunst- en cultuurwereld is in de greep van twee woorden, inclusie en
diversiteit, al dan niet subsidiair afgedwongen door
grote kunstfilosofen als Touria Meliani en Ingrid van
Engelshoven. Het symbiotische begrippenpaar
zweeft boven alle instellingen die niet kunnen
begrijpen dat ze decennialang mensen van kleur
en/of biculturele migratieachtergrond moedwillig
en hardvochtig buiten de deur hebben gehouden.
Het is tijd om boete te doen en fouten uit het
verleden te herstellen. Zelfflagellatie is een schoon
ding, zeiden de jezuïeten al, en het is goed dat
iedereen vanaf nu welkom is in de herderlijke safe
space van kunst en cultuur. Maar wat mag ‘inclusief
filmen’ wel niet betekenen? Insluitend filmen,
filmen zonder aanstoot te geven, filmen met de
sensitivity-kijker in de nek? Het wringt, het wrikt,
het schuurt en het knarst… \ Zie ook: kunst als
pleegzuster Bloedwijn; fatsoenlijke film moet je doen!
sca nd ithriller — Langlopende tv-serie
waarin wordt getwijfeld aan de mens, zijn nut en
moraal \ Zie Ingmar Bergman-doctrine. Ze worden
gemaakt in de landen benoorden de landmassa die
de oude Romeinen ‘Germania’ noemden. Korter
gezegd: Denemarken, Finland, Zweden, Noorwegen
en (soms) IJsland. Vaak kampt de hoofdpersoon –
een eenzelvige rechercheur of detective – met een
variëteit aan psychische aandoeningen die hem of

haar in staat stelt zich te verplaatsen in de
verdachte. Qua expliciet geweld doet de scandithriller het rustig aan, zeker in vergelijking tot
soortgelijk werk uit de VS. Maar tussen de sneeuwstormen door, onder de permafrostbodem van het
Hoge Noorden en achter de driftig beslagen
raampjes van de Ikea-sauna, kolken de emoties.
Serieel autisme, pedofiele neigingen, wraakzucht en
afgunst – niets uit het psychiatrisch handboek van
de Bijbel is de Scandinaviër vreemd en het is aan de
Wallanders, Rebecka Martinssons, Irene Husses en
Evert Bäckströms om de demonen in zichzelf en de
Ander te lijf te gaan, met het dienstwapen in de
hand. Dat de mens een beklagenswaardig wezen is
lijkt de constante van de scandithriller, evenals de
vaststelling dat een detective zonder automatisch
ontkoppelende Volvo, zelfreinigende wodkafles en
blankhouten interieur geen detective is. \ Zie ook:
moeilijk; mistig; misantroop.

Krister Henriksson
in Wallander
(Henning Mankell,
2005-2013)
Sofia Helin in The
Bridge (Bron/Broen,
Hans Rosenfeldt,
2011-2018)
Sofie Gråbøl
in The Killing
(Forbrydelsen, Søren
Sveistrup, 20072012)
Ville Virtanen
in Bordertown
(Sorjonen, Miikko
Oikkonen, 20162019)
Noomi Rapace
in Lamb (Dýrið,
Valdimar
Jóhannsson, nog
niet vertoond)
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v l a kkev loe rbe l ev i ng — Peuters en kleuters
beleven film het liefst horizontaal op kruiphoogte.
Daarvoor is in Eye de Cinemini-op-zondag
ingericht, als cinefiele speeltuin voor de
allerkleinsten. Regelmatig echter worden ook
volwassenen waargenomen die zich op de buik
werpen om via de vlakke vloer hun ‘innerlijke
filmkind’ te herontdekken. \ Zie ook: culturele
appropriatie; regressie.
cov i d-1 9-sy nd room — Als je niet meer naar
de bioscoop kunt, koop je een maxi-plasmascherm
om te bingewatchen. Om alle klassiekers in te halen
die zijn blijven liggen en alle natuurseries van David
Attenborough door te ploegen, om opnieuw te
beleven hoe de BBC-bioloog door de knieën zakt en
een slechtgehumeurde miereneter toespreekt:
“Now, look at this wón-der-ful creature!” Dat zijn de
positieve effecten van de coronacrisis, die echter
niet zonder gevaar blijken. Intussen doen verhalen
de ronde over bingewatchers die, overmand door
slaap, zijn weggegleden in de kussens van de zitbank
en met verdraaide nek, scheve rug en de ribbels van
de corduroy bekleding in het voorhoofd gestanst,
voorgoed verdwaasd wakker zijn geschrokken. Het
covid-19-syndroom schijnt zich het sterkst voor te
doen bij het in één nacht integraal herkijken van het
oeuvre van Johan Nijenhuis, Toon Hermans en Ruud
van Hemert. \ Zie ook: Nedercinema, verwoestende
effecten van.

Jay Norman, George
Chakiris en Eddie
Verso in West Side
Story (Jerome
Robbins & Robert
Wise, 1961)
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c i n e fi l i u m Het moment van Fritz
de Jong Slave to the rhythm
Als één ding mijn hart sneller doet kloppen, dan is het
ritme. Stuur me naar een onbewoond eiland met een
partituur van Steve Reich en ik ben jaren zoet. Ritme
beperkt zich niet tot muziek. Het zit ook in een bouw
werk met een spannende gevelverdeling. Of een
gedicht van Paul van Ostaijen op twee meter afstand:
de woorden zijn onleesbaar, maar de typografie zwiert
over het papier. Een van de meest hypnotiserende
filmritmes zag, hoorde en voelde ik in Gerry, Gus Van
Sants ode aan de meester van de eindeloos vertraagde
ritmiek, Béla Tarr. In een minuten durend tracking
shot kijken we naar de hoofden van Matt Damon en
Casey Affleck, terwijl ze zwijgend door de woestijn
lopen. De langzaam uit fase lopende voetstappen
veranderen in minimal music. De acteurskoppen
dansen op en neer in een subtiele choreografie.

Al net zo prachtig, maar een stuk gelaagder, is de
proloog uit West Side Story. De scène is gebouwd op
het muzikale fundament van Leonard Bernstein.
Vanuit een hoog boven Manhattan zwevend vogel
perspectief benaderen de filmmakers het buurtje van
rivaliserende bendes, met een mix van cuts en zooms.
Aangekomen op het basketbalveldje van de Jets
komen de bendeleden vingerknippend in beeld. Eerst
in een horizontale camerabeweging, dan door een cut
en dan weer door een Jet die het kader instapt. Het
swingt voordat er een pas gedanst is. Als choreograaf
Jerome Robbins de stoere mannen dan eindelijk tot
dansen aanzet, blijven de ritmische impulsen
verschuiven: van muziek naar montage en van
bewegende lijven naar cameravoering. Het toch al
sneller kloppende hart maakt een vreugdesprong.

Theo van
Gogh
foto André Bakker

“Ik kwam
regelmatig bij
Theo over de
vloer. Iemand
die de kloten
had zichzelf te
zijn. Eerst koffie
en ouwehoeren.
Dan deden we
even de foto.
Dit was een
paar maanden
voor hij werd
vermoord.”
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Dansplaining

ko n i n g co nt e nt

Dan Hassler-Forest zoekt als de Indiana Jones
van de filmwetenschappen maandelijks naar de
actualiteiten, de verborgen betekenissen en
geheime kamers van de filmgeschiedenis.
De grote Amerikaanse cineast Martin Scorsese was
begin dit jaar opeens weer trending. Voor maandblad
Harper’s had hij als eerbetoon aan Federico Fellini een
essay geschreven waarin hij opnieuw zijn zorgen
uitsprak over de filmindustrie. Want waar Fellini het
rolmodel was geweest voor een filmkunst die eigen
zinnig en uniek was, hebben mediabedrijven het
tegenwoordig niet meer over cinema, maar over
content.
Ik moest hieraan denken toen ik vorige week Zack
Snyders vier uur durende director’s cut van
superheldenfilm Justice League zat te kijken. In
tegenstelling tot de fletse en karakterloze bioscoop
versie, was Snyders epische visie op superhelden
mythologie geen content, maar echt cinema. Want
anders dan de meeste franchise-films is het niet een
film die in de eerste plaats bedacht is als product,
maar waarin filmkunst wordt ingezet om een
persoonlijke visie over te brengen.
Dit is waar verstokte cinefielen als ik obsessief naar op
zoek zijn: de momenten waarop je niet opnieuw de
grootste gemene deler krijgt voorgeschoteld, maar
juist iets onverwachts te zien krijgt. Waar filmkunst
niet alleen een kwestie is van formules herhalen, maar
waar een persoonlijke visie uit spreekt. Waar je niet in
slaap wordt gesukkeld door herkenbare clichés, maar
waar je wakker wordt geschud door een innovatieve
vertelvorm die je uitdaagt.
In de entertainmentindustrie is dit altijd al een
ongelijke strijd geweest, en zijn artistieke belangen
doorgaans ondergeschikt aan commerciële
overwegingen. Maar in het tijdperk van franchising en
streamingplatforms wordt het probleem steeds
nijpender. Via allerlei platforms worden we bedolven
onder content die gemaakt is om achter elkaar door te
consumeren. Netflix, Amazon en Disney+
concurreren genadeloos om onze aandacht, waardoor
we hard moeten werken om hun output bij te houden.
Als in een worstjesfabriek rollen er hapklare brokken
content van de lopende band, die via complexe
algoritmes zijn ontworpen om onze bestaande
voorkeuren niet uit te dagen, maar juist te bevestigen.
In deze context wordt onafhankelijke film steeds meer

colu mn
Dan HasslerForrest

Zack Snyder’s
Justice League (Zack
Snyder, 2021)
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een broedvijver voor talent dat vervolgens kan
worden ingelijfd: Chloe Zhao werd na het succes van
haar ingetogen semi-documentaire Nomadland
geronseld door Marvel voor The Eternals, zoals elke
filmmaker met visie meteen door Disney het hof
wordt gemaakt. Het typeert een industrie waarin het
winner-takes-all-model zegeviert, en waar de ruimte
voor tegendraadse filmkunst steeds verder krimpt.
Tech-gigant Bill Gates zei het al in 1996:

“Content is king.” Hij bedoelde daarmee dat het
uiteindelijk niet gaat om de hardware die je verkoopt,
maar om de software die je erop kunt draaien. Maar
wanneer we al die software als inwisselbare content
gaan zien, verliezen we precies datgene waar het in de
eerste plaats om ging. Tijd daarom om Koning
Content van zijn troon te stoten en de cinema in al
haar vormen te omarmen.
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| \ Filmkrant Keiharde journalistiek,

\ Film Netflix begint als ’s werelds eerste online

| \ Filmkrant Dana Linssen neemt het

\ Film “Recht doen aan Bordewijk, daar ben ik

|

\ Film De eerste Telefilms worden gemaakt in

gefictionaliseerde werkelijkheid en mockumentaries
gaan steeds meer door elkaar lopen. Ter gelegenheid
van het tienjarig jubileum van IDFA wordt de
publicatie Feit, Fictie, Fake – Documentaire in
beweging uitgebracht. Redactie en auteurs van de zes
essays zijn afkomstig van de Filmkrant.

hoofdredacteurschap over van Mark Duursma, die
redacteur wordt bij NRC Handelsblad. Linssen is
freelance filmrecensent bij diezelfde krant. Zij stelt
zich op als meewerkend voorvrouw maar ook als
aanjager en inspirator, die met een grote greep op de
kunstgeschiedenis, politiek, wetenschap en media
geschiedenis het blad boven de waan van de dag tilt.
“De filmjournalistiek digitaliseerde in die tijd en werd
ook minder onafhankelijk”, kijkt ze terug. “Daar
moesten wij als Filmkrant stelling in nemen. Dat
hebben we gedaan door nieuwe vormen van
journalistiek te ontwikkelen, live bijvoorbeeld en door
middel van video-essays. Het ging om het
verantwoord omgaan met veranderingen en ideeën
ontwikkelen over analyse, argumentatie en
autoriteit.”
De Filmkrant zelf ervaart ze als ‘een soort familie-
bedrijf’. “Als je er de geschiedenis van probeert te
beschrijven voel je je als verschillende personages in
Fanny and Alexander van Ingmar Bergman: de ene
keer als de scheten latende oom, de andere keer als
het kleine jongetje dat er met grote ogen naar zit te
kijken.”
Onder Linssen wordt de Filmkrant veel dikker, met
regelmatig specials. Illustrator Typex treedt toe als
vaste medewerker en introduceert in samenwerking
met Linssen de graphic novel-recensie.

Action! #11 in de
Filmkrant 276, april
2006 (Dana + Typex)
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1

Dana Linssen
(foto Bas Bogaerts)

2

dvd-verhuurbedrijf. Er werken dan dertig mede
werkers die de hele dag schijfjes in enveloppen
stoppen. Klanten kunnen kiezen uit 925 titels.
Twee jaar later wordt het abonnementensysteem
geïntroduceerd dat de basis vormt voor de streaming
dienst die in 2007 begint. Anno 2021 is Netflix de
wereldmarktleider in streaming met meer dan 200
miljoen abonnees.
helemaal niet in geïnteresseerd”, stelt Karakterregisseur Mike van Diem in een Filmkrant-interview.
Die houding loont want de film levert Van Diem een
Oscar op voor beste niet-Engelstalige film.
Rotten Tomatoes wordt gelanceerd. De site groeit uit
tot de grootste en meest invloedrijke recensieaggregator ter wereld. Films worden gerangschikt en
beoordeeld op een schaal van ‘certified fresh’ tot
‘rotten’.
Stichting BREIN wordt opgericht om de piraterij te
bestrijden die met de digitalisering een hoge vlucht
heeft genomen. De stichting onderneemt succesvol
actie tegen onder andere torrentsite The Pirate Bay
maar krijgt ook kritiek omdat ze zou handelen in
strijd met de privacywetgeving.
Movie, het filmblad dat een jaar eerder begon als
Movies, houdt op te bestaan.

opdracht van de Nederlandse Publieke Omroep en
met steun van het Ministerie van OCW, CoBO en
Stimuleringsfonds. De regeling heeft inmiddels meer
dan honderd films opgeleverd, waaronder succesvolle
titels als Suzy Q, Het schnitzelparadijs, Cloaca, TBS,
Aanmodderfakker en Matterhorn.
In een poging de Nederlandse filmindustrie een duw
in de rug te geven wordt een CV-regeling voor
filmproducties opgetuigd. Iedere privé-investeerder
die geld in een productie stopt, kan een ongeveer
anderhalf keer zo groot bedrag boeken voor de
belasting en zodoende een flinke aftrekpost opvoeren.
De regeling trekt al snel handige ritselaars aan die
meer geïnteresseerd zijn in het belastingvoordeel dan
het maken van films. Dieptepunt is de productie
Ocean Warrior – budget: 130 miljoen gulden – die de
duurste Nederlandse film ooit moet worden maar
nooit van de grond komt. In 2007 wordt de regeling
geschrapt.

Vanaf de eerste uitzending is Big Brother een doorslaand succes. De tv-formule waarbij een groep
mensen wordt opgesloten in een huis gevuld met
camera’s wordt wereldwijd verkocht en markeert het
begin van het reality-tv-tijdperk.
Tijdens het IFFR wordt in het seminar Facing Godzilla
het relatief nieuwe fenomeen internetfilm
journalistiek onder de loep genomen. Hoofdgast was
Harry Knowles, oprichter van website Ain’t It Cool
News en promotor van online filmjournalistiek.
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\ Film En weer wint een Nederlandse productie de

Oscar voor beste korte animatiefilm. Father and
Daughter van Michael Dudok de Wit gaat over een
vader die afscheid neemt van zijn opgroeiende dochter.
De film wint in totaal twintig internationale prijzen.
Costa! van Johan Nijenhuis is de eerste in een golf van
grote Nederlandse publieksfilms. Wat Costa!
bijzonder maakt is dat de hoofdrollen worden vertolkt
door acteurs als Georgina Verbaan en Katja
Schuurman die voorheen bekend staan als soapies.
Voor Nijenhuis is dit het begin van een lange reeks
kaskrakers die hem recordhouder Gouden en Platina
Films maakt.

\ Film Tot 1977 worden films moreel – vooral op

zedelijkheid – getoetst door een commissie die de
levensbeschouwelijke zuilen van Nederland
vertegenwoordigt. De Nederlandse Filmkeuring komt
ervoor in de plaats, die op zijn beurt in 2002 wordt
vervangen door de Kijkwijzer. Het is een systeem met
icoontjes om inhoud en minimumleeftijd aan te
geven, waarbij de distributeurs zelf de films, series en
games beoordelen.

Nederlandse filmjournalistiek en mentor van menig
Filmkrant-medewerker inclusief hoofdredacteuren,
stopt als filmrecensent. Hij gaat voortaan televisie
kijken voor NRC Handelsblad. Hij blijft wel de in
memoriam-rubriek The Big Sleep in de Filmkrant
doen.

| \ Filmkrant De Filmkrant maakt een eigen,

onafhankelijke dagkrant tijdens het IFFR. De
voltallige redactie zit met laptops en een kluwen
snoeren op zolder bij de Rotterdamse filmmaker Ineke
Smits.

| \ Filmkrant Voor de tweede en laatste keer

maakt de Filmkrant een volwaardige dagkrant tijdens
het IFFR. Dit keer doen de burelen van Lantaren/
Venster dienst als redactielokaal.

\ Film Op 2 november wordt Theo van Gogh terwijl

hij door de Linnaeusstraat in Amsterdam fietst,
beschoten door Mohammed Bouyeri. De regisseur van
onder andere Terug naar Oegstgeest (1987), 06 (1994)
en Interview (2003) wordt geraakt door acht kogels.
Bouyeri snijdt hem vervolgens de keel door, zet het
mes diep in zijn borstkas en steekt met een fileermesje
een brief met doodsbedreiging aan Ayaan Hirsi Ali op
zijn lichaam. Van Gogh maakte enkele maanden
daarvoor samen met de VVD-politica Submission,
een aanklacht tegen vrouwenmishandeling met de
koran als grondslag.
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Elise van Dam

In het schrijven over
film sijpelt de fysieke
dimensie van de
kijkervaring maar
mondjesmaat door.
Omdat het lastig
concreet te maken
is, subjectiever is,
persoonlijker. Maar is
dat niet precies waar
film kijken over gaat?
De fysieke ervaring van
een film is essentieel
voor ons begrip ervan.

Illustratie
Lae Schäfer
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De neiging om films tot hun narratief
te reduceren was altijd al sterk aanwezig. Door de non-stop
draaiende plotmachines van de streamingdiensten wordt die
nog eens versterkt. Maar het narratief is van ondergeschikt
belang. Een pleidooi voor zien, horen en voelen.
z int u i g el i j ke c i n e ma \
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film. Arnold marginaliseert de plot uit het boek van
Emily Brontë. Door de woorden weg te laten, dwingt
ze haar film terug tot de kern van het verhaal: het
verboden verlangen tussen Cathy en Heathcliff.

Valerie Pachner
en August Diehl,
in A Hidden Life
(Terrence Malick,
2019)

1
Viktoria
Mirosjnitsjenko in
Beanpole (Kantemir
Balagov, 2019)

4
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Handen die samen in de aarde wroeten. Het is een van
de eerste beelden in Terrence Malicks grootse en
tegelijk intieme oorlogsepos A Hidden Life (2019),
over een Oostenrijkse boer die zich weigert te onder
werpen aan het naziregime. Die wroetende handen
zijn tekenend voor het werk van Malick. Zijn films
worden vaak beschreven als filosofisch en spiritueel,
maar ze zijn vooral ook heel zintuiglijk.
In zijn essay The Cinema of Attraction (1986)
beschrijft filmhistoricus Tom Gunning hoe de
vroegste films tot doel hadden de kijker een zintuiglijk
spektakel te bieden, nog niet ‘gedomineerd door de
narratieve impuls die later over het medium zou gaan
heersen’. Die heerschappij van het narratief leidde
ertoe dat de inhoudelijke analyse van een film voorop
is gaan staan. Ook, misschien zelfs vooral, in het
schrijven over film sijpelt de fysieke dimensie van de
kijkervaring maar mondjesmaat door. Omdat het
lastig concreet te maken is, subjectiever is,
persoonlijker. Maar is dat niet precies waar film kijken
over gaat? De fysieke ervaring van een film is
essentieel voor ons begrip ervan.
Het is die dominant inhoudelijke benadering die
Susan Sontag hekelde in haar essay Against
Interpretation (1964). ‘Onze taak is om de inhoud weg
te snoeien zodat we het werk zelf gaan zien’, schrijft
ze. Veel experimentele cinema doet dat werk al voor
de kijker. Denk aan het werk van Maya Deren of Stan
Brakhage en de films van Guy Maddin. Films die het
narratief overboord gooien of zodanig troebleren dat
je als het ware wordt teruggeworpen op je zintuigen.
Kijk een traditionele verfilming van Wuthering
Heights – zoals die van David Skynner uit 1998 –
naast de versie die Andrea Arnold er in 2011 van
maakte en je voelt de kracht van een puur zintuiglijke

ge kri js va n me eu we n
Sontag typeert de neiging om kunst inhoudelijk te
interpreteren als ‘het temmen van het kunstwerk’. In
Arnolds Wuthering Heights voel je inderdaad dat het
beest los is. Net als meer recent in Robert Eggers The
Lighthouse (2019), een uit de rotsen geslagen ruw stuk
film dat desoriënteert door de kijker in taal en
beeldformaat radicaal naar een andere tijd te sleuren.
En je nog verder ontregelt met z’n constante gekrijs
van meeuwen en dreunen van een misthoorn en
afstompt met de niet-aflatende fysieke uitputtings
slag tussen de twee mannen.
Eggers geeft zijn wereld zoveel textuur dat de film
tastbaar wordt. Die aanraakbare kwaliteit van films
heet ook wel haptische cinema. In A Hidden Life
wordt letterlijk veel aangeraakt. Een hand die over de
flank van een koe gaat, door de was die buiten hangt
te drogen, door het graan op de akkers.
Filmtheoreticus Gilles Deleuze schreef in een analyse
van Robert Bressons Pickpocket (1959), een film vol
close-ups van handen, hoe het kijken naar die handen
zich via een vorm van identificatie vertaalt in een
gevoel van aanraken.
The Lighthouse is een razende storm van een film over
twee vuurtorenwachters die op een godverlaten eiland
volledig doordraaien. Er zit een scène in de film
waarin Willem Dafoe’s personage levend wordt
begraven en handenvol zand in zijn mond krijgt.
Daarnaar kijken geeft de sensatie van zand in je mond.
Doordat de film zo dichtbij komt, roept het ook de
oerangst op levend begraven te worden. Die fysieke
echo van de film in ons lichaam is een wezenlijk deel
van de ervaring van The Lighthouse.

Een inhoudelijke, op het narratief gerichte analyse is
niet in staat de essentie van deze films te zien. Want
hoe begrijpen we dat Franz Jägerstätter weigert met
de nazi’s te werken? Via de woorden die hij gebruikt?
A Hidden Life is Malicks meest traditioneel
verhalende film in jaren, maar ook hier ligt het wezen
van de film niet in het verbale of in de plot. Het ligt in
het transcendentale levensgevoel van Frans en zijn
vrouw Fani, het streven naar iets hogers, dat Malick
wil vangen in de zwierige camerabewegingen, de
lichtvoetige klanken van componist James Newton
Howard, het plooiende ritme van akkerland. In de
sensorische, niet de verhalende elementen.
Om deze films recht te doen, moet je in het praten en
schrijven erover duidelijk maken hoe ze de zintuigen
aanspreken en hoe dat de ervaring en het begrip ervan
kleurt. Door het niet alleen te hebben over de

Willem Dafoe en
Robert Pattinson
in The Lighthouse
(Robert Eggers,
2019)

1
Shannon Beer in
Wuthering Heights
(Andrea Arnold,
2011)

3

De gedeelde fysieke ervaring is ook wat Beanpole
(2019) zo bijzonder maakt. Kantemir Balagov creëert
een sensatie die lijkt op wat filmtheoreticus Murray
Smith beschreef in zijn essay ‘Imagining from the
Inside’ (1997). Hoe bepaalde films niet zoeken naar
het samenvallen van de kijker met een personage,
maar naar een soort dubbeling, waarbij sprake is van
zowel het kopiëren van emoties (affective mimicry) als
van zelfstandige reflectie (autonomic responses).
Beanpole gaat over twee jonge vrouwen die zijn
getraumatiseerd door hun tijd aan het front en dat
trauma heeft hun relatie tot de wereld veranderd. De
oorlog heeft hen tot lege hulzen gemaakt, niet meer in
staat zich te wapenen tegen de stortvloed aan prikkels
die het leven op hen afvuurt. Het is dat gevoel van
hypersensitiviteit dat Balagov op de kijker overbrengt.
Waar veel oorlogsfilms grauw en kaalgeslagen zijn,
spatten in Beanpole de kleuren van de muren, zingen
geluiden van kletterende pannen en rinkelende
trambellen rond.
Balagov laat de kijker delen in de manier waarop de
twee vrouwen de realiteit beleven. Maar op de
intiemste momenten gebruikt hij zelden close-ups en
wordt de kijker plotseling op afstand gezet. Zoals
wanneer Ilya in een van haar catatonische episodes
vervalt en haar hele zijn zich naar binnen lijkt te
keren. Het trauma zelf is ondeelbaar, zegt Balagov
eigenlijk door de weigering haar in close-up te filmen,
maar de zintuiglijkheid van de film helpt de impact
ervan te begrijpen. Hoewel de oorlog buiten beeld
blijft en het trauma nagenoeg onuitgesproken is, zijn
de sporen ervan voelbaar in elk shot van de film, zelfs
in de duisternis waar we de personages niet kunnen
volgen.
p looi e n d r i t me

mogelijke interpretaties van The Lighthouse, maar
over de fysieke uitputting die zich in je lichaam
nestelt. Het niet alleen te hebben over de specifieke
aard van het trauma in Beanpole, maar over het
verstikkende effect van een versplinterde realiteit.
Door, zoals Sontag aanspoort, ‘meer te zien, meer te
horen, meer te voelen’.

FK XL

65

Famke Janssen
foto André Bakker

“Dit was in 1995 in The Grand
in Amsterdam voor de Bondfilm
GoldenEye. In die tijd de enige
Nederlandse actrice met een
carrière in Hollywood.”
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1

c i n e fi l i u m Het moment van
Bart Oosterhoorn Out-of-body

FK XL

Daar stond ik, in plaats van te zitten, in Bellevue
Cinerama, Amsterdam, 18 december 1975.b
Toen Jaws in première ging, was ik er als de kippen bij.
Een jaar eerder was The Exorcist, 18+, me nog door de
te jonge neus geboord, maar nu was ik zestien en Jaws
maar 14+. Tijd voor een inhaalslag. Ik had die zomer
op een Spaans strand het door mijn vader met
zonnebrandolie beduimelde boek gelezen en zag
De zomer van de witte haai – snel omgedoopt tot het
beter bekkende Jaws – het daaropvolgende jaar
twaalf keer in de bioscoop. Later heb ik de film op elk
denkbaar medium aangeschaft en bekeken en
inmiddels is het een oude vriend. Tegenwoordig zet
ik nog wel eens een geliefd fragment op, gewoon om
even ‘bij te kletsen’.
Ik ben van kindsbeen af horrorfan – vraag me niet
waarom – en ik ben het altijd gebleven, al stompte het
pure griezelgevoel in de loop der jaren af. Te veel kijk
ervaring, filmkennis en te veel gruwelijke realiteit
verdoven de wortelkanalen van de filmangst. Maar die
eerste keer Jaws, net voor de kerst in Cinerama, zat ik
als aan de grond genageld. Tót de scène waarin Chief
Brody (Roy Scheider) en oceanograaf Matt Hooper
(Richard Dreyfuss) bij nacht en onderwater de romp
van het ogenschijnlijk verlaten bootje van een lokale

Jaws (Steven
Spielberg, 1975)
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visser onderzoeken. “We needed another scare there”,
biechtte regisseur Spielberg later op (of iets van die
strekking) en alhoewel Universal de stekker uit de
legendarisch ingewikkelde en opgerekte opnames had
getrokken, filmde hij – min of meer illegaal – een
laatste scène in het privé-zwembad van editor Verna
Fields. Een paar pakken melk zorgden voor de juiste
troebelheid van het water.
Toen die gemangelde kop uit dat gat in die scheepsromp tevoorschijn kwam, had ik een blackout. Want
plotseling stond ik, daar in Cinerama, in plaats van te
zitten. En ik was de enige niet. De fysieke schok, de
gelijktijdige verbazing over zo’n out-of-body ervaring
en de heerlijke, publiek gedeelde frissons... het zijn
ankers van mijn film- en bioscoopliefde.
Ook al was ik zelf even de koers kwijt.
b Tijdsbeeld: Diezelfde week

draaide in Amsterdam Inserts
(John Byrum, 1975) met Richard
Dreyfuss en Jessica Harper,
Dokter Pulder zaait papavers
(Bert Haanstra, 1975), The
Bloody Virgin/Het beest in de
vrouw/Vromiki parthena (Kos
tas Andritsos, 1975), La bête/
Het beest (Walerian Borowczyk,
1975), De dwaze lotgevallen
van Sherlock Jones met Piet
Bambergen (Nikolai van der
Heyde, 1975), Elkerlijc (Jos
Stelling, 1975), Het verborgen

geweer/Le vieux fusil (Robert
Enrico, 1975), reprises van Once
Upon a Time in the West (Sergio
Leone, 1968, ‘nieuwe kopie’,
16de week), Een play zonder
trekker/The Producers (Mel
Brooks, 1968), De kanonnen van
Navarone (J. Lee Thompson,
1961) en Cabaret (Bob Fosse,
1972) en in de nachtvoorstelling
onder vele andere Sartana regelt
je begrafenis/Sartana’s Here...
Trade Your Pistol for a Coffin
(Anthony Ascott = Giuliano
Carnimeo, 1970).

we h e bbe n m e e r
tan d e l o o s b lo ot
nodig
Laura van Zuylen

\ Beelden van naakte
kinderen zijn verdacht, want wie weet welke engerd ernaar
kijkt. Om kinderen te beschermen, hebben we aan
onbevangenheid ingeboet. Wat levert angst en preutsheid
ons op? Wat leveren we ervoor in?
e e n ve r ha a l va n t w e e me n in ge n

De aankondiging alleen al van het televisieprogramma
Gewoon. Bloot. zorgde voor landelijk rumoer, Kamervragen en doodsbedreigingen voor presentator Edson
da Graça. De commotie illustreert vooral hoe besmet
de combinatie ‘bloot’ en ‘kinderen’ is geraakt.
Ik moest denken aan een onderzoek dat ik ooit pitchte
tijdens mijn studie filmwetenschap, naar aanleiding
van Polisse (Maïwenn, 2011). In cinema-verité-stijl
geeft de film een indruk van de jeugdbrigade van de
afdeling zedenzaken bij de Parijse politie. De privélevens van de agenten lijden onder de kwesties waar
ze dagelijks getuige van zijn. De relaties met hun eigen
kinderen worden erdoor getekend. In een scène doet
een mannelijke agent zijn dochtertje in bad. Het
meisje wil dat haar vader met haar mee in bad gaat,
om te spelen. Hij antwoordt dat mama’s dat wel
mogen, maar papa’s niet. Buiten het bad doet hij in
zijn onderbroek op zijn eigen lijf voor hoe het meisje
zichzelf met een washandje moet inzepen.
roof d i e re n
Ik sloeg steil achterover. Ik las in die scène een morele
terechtwijzing voor het contact tussen kinderen en
volwassen: dat contact moet je bij voorbaat
wantrouwen. Iets onschuldigs als met je kind in bad
gaan, krijgt een bijsmaak. Het is een symptoom van
de groeiende preutsheid, die maakt dat naakt alleen
nog gezien wordt als seksueel geladen. Zeker als het
om blote kinderen gaat, loert de beschuldiging van
kinderporno en pedofilie. Het fanatisme waarmee we
kinderen beschermen, maakt elke volwassene op het

Lisa Guibet en
JoeyStarr in Polisse
(Maïwenn, 2011)

1
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scherm een potentiële misbruiker, tot het tegendeel is
bewezen.
Met die scène als uitgangspunt diende ik een
onderzoeksvoorstel in over hoe je onze veranderende
blik op naakte kinderen in film weerspiegeld ziet. Mijn
docent verslikte zich in zijn koffie en wees me de deur.
Het leek er op dat hij zijn vingers hier niet aan wilde
branden. Ik vond de angst rond het onderwerp
grenzen aan hysterie. Of in ieder geval overdreven.
Maar nu ik tien jaar later Caught in the Net (Barbora
Chalupová en Vit Klusák, 2020) zie, begin ik aan mijn
overtuiging te twijfelen. Ik begrijp de angst.
De Tsjechische documentaire laat zien dat de digitale
werkelijkheid zich sneller ontwikkelt dan we moreel
kunnen bijbenen. Drie volwassen actrices doen zich
online voor als twaalfjarigen en worden binnen een
mum van tijd overstroomd met reacties van oude
kerels. Die ondervragen hen grofgebekt over seks,
trekken zich af voor de camera en chanteren de
vrouwen met hun eigen naaktfoto’s. Een man wordt
door de grimeuse herkend als de leider van een
kinderkamp. Dit zijn roofdieren die zich in het
dagelijks leven voordoen als saaie nerds en suffe
huisvaders. Het is evident dat mensen hun kinderen
hiervoor willen behoeden.
ne de r l a n d, na a kt l a n d
Toch droeg Nederland nog niet zo’n lang geleden trots
de geuzennaam ‘naaktland’, met regisseurs als Paul
Verhoeven in de voorhoede. In Schatjes! (Ruud van
Hemert, 1983) bloeit een romance op tussen Madelon

(gespeeld door de veertienjarige actrice Akkemay
Elderenbos) en haar volwassen tennisleraar. Onder de
douche bevoelt hij haar borsten. Nogal fout. Maar
vooral valt met de ogen van nu op dat de jonge actrice
de enige is die steeds uit de kleren gaat. De makers
zijn niet echt in haar geïnteresseerd. Ze projecteren
hun fantasieën op haar zoals de schrijver Vladimir
Nabokov in Lolita deed op ‘nymphets’, de ‘verdorven’
jonge meisjes die oude mannen verleiden. Zo wordt
Madelon ook voor de kijker nauwelijks een personage
met karakter, maar eerder een glijmiddel.
Wat dat betreft heeft de nieuwe preutsheid ons wel
iets opgeleverd. Diep (2005) van Simone van
Dusseldorp werpt een ander licht op de seksualiteit
van pubermeisjes. Melody Klaver speelt een veertienjarige die opgroeit in de jaren zeventig, een tijd waarin
iedereen het met iedereen doet. Ze probeert chocola
te maken van liefde, lust, verliefdheid en seksualiteit.
De film laat zien dat brooddeeg kneden sensueel kan
zijn en je borsten tonen juist een daad van verzet. Om
bijvoorbeeld de nieuwe vriend van je moeder aan het
schrikken te maken.
v e rbod op gesl ac htsorga ne n
Preutsheid kan je dus uitdagen om dingen te
suggereren in plaats van ze daadwerkelijk in beeld te
brengen. Het Hollywood van de vroege jaren dertig
biedt daar lichtende voorbeelden van. De studio’s
gehoorzaamden onder druk van de kerk en
vrouwengroepen vrijwillig censuurvoorschriften: de
Production Code. Tussen 1930 en 1934 verhieven

Akkemay
Elderenbos en Erik
Koningsberger in
Schatjes! (Ruud van
Hemert, 1983)

3

filmmakers het tot een kunst om de regels te
omzeilen. De films werden door alle suggestie
uitdagender dan ooit tevoren.
Onder het kopje ‘Seks’ van het reglement stond
tussen een ban op ‘seksperversie’, ‘overspel’,
‘verleiding of verkrachting’, ‘witte slavernij’ en ‘rassenmenging’ ook het verbod op het tonen van geslachtsorganen van kinderen. Juist doordat die regel zwart
op wit staat, vallen de blote kinderbillen op in Blonde
Venus (Josef von Sternberg, 1932). Marlene Dietrich
doet haar kind in bad en dat is slim van achteren
gefilmd. Zó omzeil je de regels. Ook bevallingen
mocht je niet tonen. Daarom kiest Robert Z. Leonard
er in de legendarische Greta Garbo-film Susan
Lennox: Her Rise and Fall (1931) voor om een geboorte
als schaduwspel op de muur te laten zien.
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te h a r d k n i j p e n
Hollywoods censuursysteem hield stand tot de mode
van de vrije liefde er eind jaren zestig een einde aan
maakte. Plotseling was iedereen in films de hele tijd
naakt. De Chileense surrealist Alejandro Jodorowsky
voert in The Holy Mountain (1973) allerlei soorten
lijven op. Dik en dun, jong en oud. Ze zijn beschilderd
of bezet met tatoeages en piercings of ze hebben
turquoise schaamhaar. Naakte jongetjes hebben groen
geverfde piemeltjes, blote kinderen dragen alleen een
pijl en boog. Bij Jodorowsky wordt het lichaam zelf
een veelzijdig kostuum. Soms sexy, soms grappig,
soms strijdbaar, soms kwetsbaar.
In Japan verfilmt Nagisa Ôshima in het expliciete

Het rijk der zinnen (Ai no korīda, 1976) de seksuele
ontdekkingstocht tussen geisha Sada Abe en haar
meester Kichizo. Ongesteld? Hij likt letterlijk zijn
vingers af. Een gekookt ei? Hij duwt het bij haar naar
binnen, zij legt het en hij eet het op. Wurgseks? Een
orgie? Ja, graag! Hun wederzijdse obsessie is
onverzadigbaar en kent geen grenzen.
Ook wat kinderen betreft is de film niet beschermend.
In het begin vindt een geinend clubje achtjarigen een
duttende, oude dronkenlap. Met een stok ontsluiten
ze zijn kimono en bekogelen zijn rimpelige scrotum
met sneeuwballen. Later speelt Sada met twee blote
kinderen die om haar heen rennen. Ze omhelst het
meisje en grijpt het jongetje bij zijn piemel vast. Ze
knijpt zo hard dat hij moet huilen.
onbeva nge n
Dat is weer het andere uiterste. In 1977 maakte Pier
Giuseppe Murgia Maladolescenza, de enige speelfilm
die in Nederland vanwege de wet op kinderporno
verboden is. Die film heb ik niet kunnen zien, maar bij
het lezen van het verhaal keert mijn maag zich om.
Twee twaalfjarige meisjes, van wie de een als de
onschuldige en de ander als de vroegrijpe wordt
opgevoerd, worden door een achttienjarige jongen
gemanipuleerd in gewelddadige, seksuele spelletjes.
Alleen al het researchen naar deze film maakt dat je je
smerig voelt. Alsof ook ik bijdraag aan de uitbuiting
van die kinderen ten behoeve van de artistiekerigheid
van een regisseur, van wie niemand vond dat hij aan
banden gelegd hoefde te worden. Het is dezelfde tijd

Paul
Verhoeven
foto André Bakker

Deze man kan
in geen enkel
overzicht van
de Nederlandse
film ontbreken.
Foto gemaakt
in 2000 toen
Hollow Man
op IFFR werd
vertoond.
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Christopher Atkins
en Brooke Shields
in The Blue Lagoon
(Randal Keiser,
1980)

1

FK XL

73

Aan kinderlijk naakt hangt nu
automatisch een seksuele
connotatie. Tegelijkertijd wordt een
‘gewoon’ lichaam al snel gênant
gevonden. Zou het zo kunnen zijn dat
de afwezigheid van gewone lichamen
preutsheid en schaamte in de hand
werkt, waardoor het naakt dat wel te
zien is nóg seksueler wordt?
dat filmmakers als Roman Polanski dachten dat het
geen probleem was om met pubermeisjes naar bed te
gaan.
Dan zie ik het Amerikaanse The Blue Lagoon (Randal
Keiser, 1980), een film die toentertijd is neergesabeld
door de critici. Te kuis, geromantiseerd, naïef in z’n
opvatting van ‘pure’ kinderen, ouderwets in zijn
ideeën over mannen en vrouwen. Actrice Brooke
Shields won voor haar rol zelfs de eerste Raspberry
Award ooit voor slechtste actrice. Het klopt, de film is
tandeloos en zoet. Toch overvalt mij een soort
melancholie. De vrijmoedigheid waarmee naaktheid
in deze film getoond wordt, is ontwapenend. Twee
kinderen (neef en nicht) van een jaar of acht lijden
schipbreuk en spoelen aan op een onbewoond eiland.
Zwemmen is het lekkerst in je blootje, ontdekken ze.

Ze groeien uit tot aantrekkelijke pubers. Opeens voelen
ze over en weer aantrekkingskracht en bestaat er
seksualiteit. En er is niemand om het hen uit te leggen.
Zou het niet wat waard zijn om iets van die
onbevangenheid terug te winnen? The Blue Lagoon
werd een gebrek aan geilheid verweten, maar
misschien is dat inmiddels wel het begin van een
oplossing. Aan kinderlijk naakt hangt nu automatisch
een seksuele connotatie. Tegelijkertijd wordt een
‘gewoon’ lichaam (als in: niet geretoucheerd, niet
afgetraind en niet gebotoxt) al snel gênant gevonden.
Zou het zo kunnen zijn dat de afwezigheid van
gewone lichamen preutsheid en schaamte in de hand
werkt, waardoor het naakt dat wel te zien is nóg
seksueler wordt? In The Blue Lagoon speelt een blote
peuter in het zand. Nu kun je bezig zijn met de
mogelijkheid dat dit beeld in een kinderpornonetwerk
terechtkomt. Dat zorgt ervoor dat je er bijna niet
recht naar kan kijken. Maar die peuter is zich van dat
alles niet bewust. Meer tandeloos kindernaakt zou
wel eens een eerste stap kunnen zijn om van de
schaamte en het shamen af te komen.

Lovers Rock (Steve
McQueen, 2020)
Climax (Gaspar
Noé, 2018)

3

De openingsscène van Damien Chazelle’s La La Land
(2016) maakt van een geestdodende, alledaagse
situatie — in de file staan — een bevrijdende ervaring.
Automobilisten stappen uit hun eindeloze rijen
stilstaande voertuigen en geven zich en masse zingend
en springend over aan een dans. Net waren ze nog
individuen en zaten ze afzonderlijk in hun auto’s,
vechtend om voorrang om een minuut eerder bij de
volgende kilometerpaal te zijn, nu vormen ze een
harmonieus en muzikaal geheel dat de dictatuur van
de snelweg overstijgt.
Chazelle brengt met aanstekelijk plezier een ode aan
de musicals van het klassieke Hollywood. Maar niet
iedereen is zo optimistisch. Filmmakers zijn de club
en de dansvloer als een soort sociaal laboratorium
gaan beschouwen waarin bewegende lichamen
maatschappelijke conflicten uitdrukken. Climax,
Ema, Joker en Lovers Rock stellen kritische vragen bij
het idee dat mensen een harmonieus geheel kunnen
vormen. Ze gebruiken dans als politieke metafoor en
stellen de vraag: kunnen we als een eenheid vooruit?
hel
Het antwoord van Gaspar Noé’s Climax (2018) is: nee.
Al vanaf de openingsscène, waarin een keurig diverse
groep dansers onder de Franse vlag en op swingende
housemuziek een dansroutine repeteert, levert Noé
slinks commentaar op de Franse idealen van liberté,
égalité en fraternité. Die zijn een illusie, laat zijn
psychologische horror zien. De dansers lijken een
harmonieuze eenheid, maar wanneer ze zich daarna
onder invloed van lsd overgeven aan een vrije dans,
openen zich de poorten van de hel. De choreografie is
hier een metafoor voor de maatschappij met zijn orde
en structuur, die de mens veel meer nodig heeft dan
ze denkt. Als regels verdwijnen, vervallen we in
beestachtig gedrag, zegt Noé.

Ema (Pablo Llaraín,
2019)

3
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Pablo Larraíns Ema (2019) en Todd Phillips’ Joker
(2019) dagen Climax daarin juist uit: klopt die
gedachte wel? Dit zijn politiek geëngageerde films
met een activistische ondertoon die benadrukken hoe
belangrijk het voor individuen is om zich tegen maatschappelijke structuren en de gevestigde orde te verzetten. Beide zien in dans een krachtige metafoor voor
protest. Tegelijk erkennen ze allebei dat een enkeling
nooit in staat zal zijn het systeem te veranderen.
Het titelpersonage van Larraíns film zet zich via
reggeaton tevergeefs af tegen de patriarchale
choreografieën die haar ex-partner maakt. Maar haar
dans blijkt even ineffectief als haar dwangmatige
brandstichtingen van objecten in de openbare
ruimte, zoals stoplichten, schommels en lantaarnpalen. Ema is een bom energie die zich tegen van alles
verzet — het patriarchaat, seksisme, taboes — maar
nog niet ziet hoe ze haar kracht het best kan
gebruiken. Misschien juist omdat ze te veel een
individu blijft.
De inmiddels iconische trapscène van Joker sluit hier
op aan. Nadat Arthur Fleck volledig is gebroken door
een wrede en genadeloze samenleving en niets meer
te verliezen heeft, begint hij te radicaliseren. Fleck
omart de Joker als identiteit en waar hij eerst
onzichtbaar was, weet hij zijn verpauperde stads
genoten nu wél te inspireren. Zijn activisme en
spirituele bevrijding toont de film in die trapscène als
een extatische dans. Vervolgens breekt een burger
protest uit, waardoor verandering mogelijk wordt.

dans dans dans
de lange nacht weg

Hugo Emmerzael

Films als Climax, Ema, Joker en Lovers Rock maken van
dans een politieke arena waarin gestreden wordt voor een
betere toekomst. Kan dans ons die brengen?
Maar de tragedie van de Joker is dat hij weet dat hij
moet vernietigen, maar niet weet hoe hij daarna moet
opbouwen. Hij is als anarchistische superschurk voor
altijd gedoemd om een stok in het wiel van de
maatschappij te steken. Hij creëert stilstand, geen
beweging.
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het l a n d k a p ot
Wat deze films illustreren is dat filmmakers het
vertrouwen in het individu lijken te zijn verloren. De
Britse journalist Adam Curtis zet het individualisme
in zijn meeslepende non-fictieserie Can’t Get You Out
of My Head in een kritisch daglicht. Zijn beschrijving
van de geïndividualiseerde mens als ‘unit of one’ geldt
voor alle hoofdpersonages die hier zijn genoemd: ze
kunnen zich als het moet als onderdeel van een groter
geheel zien, maar daarbinnen beschouwen ze zich
alsnog als uitzonderlijke en individuele zielen.
Curtis stelt dat het individualisme, dat menselijke
verhoudingen in de tweede helft van de twintigste
eeuw is gaan karakteriseren en domineren, voor veel
maatschappelijke problemen verantwoordelijk is. Als
we geen groep meer kunnen vormen, maar ons alleen

kunnen mobiliseren via eindeloos gefragmenteerde
eenheidjes, kunnen we volgens Curtis nooit genoeg
collectieve energie opwekken om op te komen voor
onze gezamenlijke rechten, vrijheden en toekomst.
Dan kunnen we ons nooit echt bevrijden. In tegen
stelling tot wat veel mensen denken, staat
individualisering volgens Curtis de bevrijding van het
individu juist in de weg.
Terwijl die bevrijding hard nodig is. Ema en Joker
ageren tegen armoede en politieke onderdrukking.
Terwijl ik dit schrijf, loopt de corona-situatie in India
volledig uit de hand lopen door een gebrek aan
collectieve actie. Het is maar één van heel veel
voorbeelden waarin het individuele belang het
collectieve belang in de weg zit: de samenleving is
ingericht op het dienen van individuele belangen.
Door Climax in het Parijs van 1996 te situeren, levert
Noé een cynisch commentaar op de gefaalde
pogingen om in Frankrijk een multiculturele
maatschappij te creëren: een jaar eerder braken de
explosieve rellen in de sterk gesegregeerde buiten
wijken van de Franse hoofdstad uit. In Climax is het
land kapot.

meer
dan een
festival
Movies that Matter
gelooft in de kracht van
film om ogen te openen
voor mensenrechten
en een duurzame samenleving. Film zet aan tot
invoelen en meevoelen,
tot nadenken en napraten.
Daarom vertonen we
indrukwekkende speelfilms en documentaires
van over de hele wereld.

Ons jaarlijkse Movies that Matter Festival is hét
podium waarop filmmakers en activisten hun
verhalen delen. Maar we doen meer. Voor mensenrechtenactivisten verzorgen we een netwerkprogramma om hun impact te vergroten. Met ons
On Tour-programma en (online) filmevents trekken
we een zeer divers publiek. Ons educatiewerk
bereikt ruim 175.000 leerlingen en studenten per jaar.
En we ondersteunen filmfestivals – de afgelopen
vijftien jaar ruim 250 projecten – in landen waar
film en debat moeilijk worden gemaakt, of zelfs
gevaarlijk kunnen zijn.

movies
that
matter
hoofdpartners

moviesthatmatter.nl

psyc hed elisch p orta a l
De wereld moet dus anders, maar laat zich niet
zomaar veranderen. Wat Steve McQueens Lovers Rock
(2020), onderdeel van de indrukwekkende serie Small
Axe, zo bijzonder maakt, is dat muziek en dans er een
alternatieve wereld scheppen. De uit Jamaica
meegenomen soundsystem-cultuur vormt in Lovers
Rock, net als in de film Babylon van Franco Rosso uit
1980 (waar Lovers Rock veertig jaar later een prachtige
voorzetting van is), een haast psychedelisch portaal
naar een mooiere en betere wereld.
Rosso en McQueen laten de enorme kracht zien –
politiek, cultureel, emotioneel en erotisch – die in
deze geluidswereld schuilgaat. Daarom benadrukken
beide films ook dat deze alternatieve realiteit van dans
en muziek wordt bestreden door de dominante
machtsstructuren: Babylon eindigt met een politieinval op een feest, Lovers Rock met twee geliefden die
van hun roze wolk worden getrokken omdat de man
niet onder zijn baantje als automonteur uit kan
komen. Een alternatieve realiteit betekent nog geen
bevrijding: racisme, discriminatie, ongelijkheid en
uitbuiting blijven bestaan.
b evr ijd ing
Geen enkele film omarmt die emanciperende
krachten van de dansvloer zo sterk als The Matrix
Reloaded (Lana & Lilly Wachowski, 2003). In dit
tweede deel van de Matrix-saga is Neo (Keanu
Reeves) ontsnapt uit de kapitalistische illusie van de
Matrix, waarin lichamen in eindeloze rijen metalen
vaten zitten opgesloten en hun energie wordt
weggezogen, terwijl ze denken dat ze zelfstandig
handelende individuen zijn. Neo en zijn lotgenoten
uit Zion zijn echter nog niet bevrijd van de machines
die hen tot slaaf willen maken.
Op de vooravond van de grote nieuwe oorlog tussen
mens en machine verandert heel Zion in een epische
rave waarmee de mensheid in een gigantische
ondergrondse ruimte de dood tegemoet danst. De
erotisch geladen sequentie wordt vaak onterecht met
argwaan bekeken, alsof de gezusters Wachowski te
veel van alles – lichaam, naakt, verlangen, libido,
emotie – in de scène wilden verwerken.
Maar dat is juist het mooie aan The Matrix Reloaded:

The Matrix Reloaded
(Lana & Lilly
Wachowski, 2003)

1

de Wachowski’s durven te laten zien hoe bevrijdend
dans kan zijn. Het is misschien wel de meest radicale
uiting van dat idee door filmmakers in een
mainstream Hollywood-film. Twee filmmakers die
trouwens ook in werkelijkheid opkomen voor de
vrijheid van geslacht, identiteit en seksuele voorkeur.
Waar massascènes in Hollywood traditioneel het
toneel zijn van strijd en de bevrijdende rol van een
individuele verlosser vieren – denk Ben Hur,
Cleopatra, Gladiator, El Cid – gebruiken de
Wachowski’s de massascène als een pleidooi voor de
bevrijding van het individu en de dood van het ego.
Voor het vervagen van de grenzen van je eigen
identiteit en je opgaan in een deinende massa.

We kunnen ons volgens cultuurcriticus Mark Fisher nog geen wereld
voorstellen zonder kapitalistisch
systeem. Is het mogelijk dat deze
films dans gebruiken om daar toch
iets dichterbij te komen?
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Lichamelijke collectivisering is misschien wel de
essentie van hun politieke cinema: niet voor niets
deden de Wachowski’s het bombastische sentiment
van The Matrix Reloaded nog eens over met hun
Netflix-serie Sense8, waarin individuen van over de
hele wereld in hun lijf een spirituele connectie met
elkaar ervaren.
Cultuurcriticus Mark Fisher heeft herhaaldelijk
gezegd dat mensen zich heel moeilijk een wereld voor
kunnen stellen waarin ze niet in een kapitalistisch
systeem leven. Ons verbeeldingsvermogen is volgens
hem nog niet ver genoeg ontwikkeld om op dat
progressieve punt te arriveren. Is het mogelijk dat de
films hierboven dans gebruiken om daar toch iets
dichterbij te komen? Zijn de fluïde lichaamstaal van
dans en het streven om eenheid in beweging te vinden
een expressieve stap in de richting van een nieuwe
wereld? Voorbij de strijd van iedereen tegen
iedereen?
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| \ Filmkrant Op 22 februari overlijdt Jan Heijs,

uitgever, columnist en voormalig hoofdredacteur van
de Filmkrant. In zijn necrologie merkt Hans
Beerekamp op dat ‘de historie van film in Nederland
tussen 1970 en 2006 er heel anders zou hebben
uitgezien zonder Jan.’ Filmfanaat Heijs begint zijn
carrière bij het IFFR en Skrien, voordat Huub Bals
hem vraagt de Filmkrant te gaan leiden, wat hij elf jaar
lang doet. Daarnaast schrijft hij recensies voor Trouw
en De Volkskrant en boeken over onder andere de
Nederlandse Filmliga. Hij programmeert voor IDFA,
presenteert een talkshow op het Nederlands Film
Festival en produceert films, waarvan er twee –
Voro-Nova (1985) en City Life (1990) – het schoppen
tot openingsfilm van het IFFR.
Jan Heijs is 54 jaar geworden.
Skrien #215,
augustus 1997

|

2

7
00

|

2

8
00

2

9
00

FK XL

78

7

\ Film Paul Verhoeven maakt voor het eerst in

twintig jaar weer een Nederlandse film: Zwartboek.
Met een budget van bijna €18 miljoen is het
oorlogsdrama met stip de duurste Nederlandse film
ooit gemaakt. De film wordt bijzonder positief
ontvangen: drie Gouden Kalveren, meer dan een
miljoen bezoekers binnen vijf maanden en tijdens het
Nederlands Film Festival van 2008 een publieke
uitverkiezing tot beste Nederlandse film aller tijden.
Stichting Movies that Matter wordt opgericht en
neemt de activiteiten van het Amnesty International
Film Festival over en breidt ze uit, in binnen- en
buitenland.
De blu-ray verschijnt op de markt. De opvolger van de
dvd kan meer informatie opslaan en is nog minder
gevoelig voor beschadiging. Het nieuwe medium is
een tijdje hard op weg om de dvd uit de markt te
drukken totdat blu-ray op zijn beurt wordt ingehaald
door VoD (video on demand) en later streaming.

\ Film Onder de titel Beelden voor de Toekomst

wordt begonnen met een grootschalige operatie om
het audiovisuele geheugen van Nederland te redden.
In totaal 91.183 uur video, 22.086 uur film, 98.734 uur
audio en 2,5 miljoen foto’s worden gerestaureerd,
geconserveerd, gedigitaliseerd en ontsloten. Het gaat
om honderd jaar beeldgeschiedenis die is opgeslagen
in de archieven van Filmmuseum Eye, het Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid en het Nationaal
Archief. Het project heeft een looptijd van zeven jaar.

\ Film De Uitkijk, de oudste bioscoop van

Nederland (gestart in 1912), organiseert avonden met
internetfilmpjes. Een duidelijker voorteken van de
aanstaande grootschalige digitalisering van de
entertainmentbranche is ondenkbaar. In latere jaren
maken steeds meer bioscopen en filmtheaters ruimte
voor vertoningen van iets anders dan films, zoals
Formule 1-wedstrijden, balletvoorstellingen en
Songfestivalfinales.

| \ Filmkrant Door de implosie van ooit

veelbelovende internetfora, krimpende ruimte voor
krantenrecensies en groeiende invloed van
marketingafdelingen staat de filmkritiek onder druk.
Maar in plaats van te klagen over ‘de crisis in de
filmkritiek’ roept de Filmkrant op tot verzet. Onder de
kop Slow Criticism (een term verzonnen door NRCrecensent Bianca Stigter) wordt tijdens en in de
aanloop naar het IFFR gezocht naar andere, nieuwe
vormen van kritiek en nagedacht over de rol van de
criticus. Of zoals hoofdredacteur Linssen het zegt:
“tegen de syndicalisering van de filmjournalistiek en
het recyclen van stukjes, voor het duidelijk zichtbaar
maken van de plaats van filmjournalistiek tussen
kunst en commercie.”
Hoofdredacteur Dana Linssen krijgt de Louis
Hartlooper Prijs. De jury waardeert haar om ‘de brede
en beschouwende journalistieke context’.

\ Film Er wordt een begin gemaakt met de

digitalisering van de Nederlandse bioscopen en
filmtheaters, een proces dat drie jaar duurt. De
35mm-projectors worden vervangen door digitale
exemplaren, fysieke prints door bestanden.
Digitalisering maakt het voor distributeurs goedkoper
en eenvoudiger om films te verspreiden en drukt de
kosten voor programmering. Het filmaanbod stijgt
hierdoor gestaag, waardoor de looptijd van
individuele titels steeds korter wordt.
De subsidie voor Skrien wordt gestopt en daarmee
komt een einde aan het filmtijdschrift dat in 1968 is
opgericht door studenten van de Filmacademie naar
voorbeeld van het Franse Cahiers du cinéma. Een
fusiepoging met Zine, het blad van het Filmmuseum,
mislukt.
Avatar van James Cameron komt uit en wordt de
commercieel meest succesvolle film aller tijden. De
epische sciencefictionfilm brengt wereldwijd meer

de Filmkra n t
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dan $2,8 miljard op. Avatar luidt het tijdperk van de
superden
blockbusters
Sandra
Hamer over EYEin.
aanIn
hetde
IJ top 40 best verdienende
films staan maar drie titels ouder dan Avatar: Titanic
(1997), The Lord of the Rings: The Return of the King
(2003) en Jurassic Park (1993).

640 stoelen vullen met
225.000 bezoekers
1
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“Kun je me goed verstaan? Er wordt om me
heen geboord en geklust.” EYE-directeur Sandra den Hamer neemt de telefoon op in het
nieuwe gebouw in Amsterdam-Noord. Twee
weken voor de opening op 5 april moet er nog
het een en ander gebeuren. “Als we straks open
gaan, ziet het er fantastisch uit,” zegt Den Hamer, “maar ik denk niet dat we dan al helemaal
klaar zijn.”

Veel Amsterdammers gaan niet graag met het
pontje over het IJ. “Dat zal, hoop ik, snel veranderen. Er gebeurt hier steeds meer. Bovendien: voor iedereen die van buiten de stad
komt, zijn we nu makkelijker te bereiken dan
in het Vondelpark.”

\ Film Op 11 april overlijdt Piet Meerburg op

|

Voor wat betreft de Rijkssubsidies heerst er
nu een ander klimaat dan in 2004, toen de
eerste plannen voor de verhuizing gemaakt
werden. Wat betekent dat voor jullie? “Het is
wel een andere werkelijkheid dan destijds. Dat
betekent dat je opnieuw naar je prioriteiten
moet kijken en nieuwe manieren moet verzinnen om geld te genereren. Sommige dingen
kunnen we voorlopig niet meer doen. We hebben de afgelopen jaren een aantal grote, internationale restauratieprojecten gedaan, die
voor ons als museum heel belangrijk zijn. Ik
denk dat we op dat gebied even een pas op de
plaats moeten maken.”

negentigjarige leeftijd. Meerburg is vlak na de Tweede
Wereldoorlog oprichter van de Amsterdamse
studentenbioscoop Kriterion. Later bouwt hij een
bioscoopimperium op in Nederland en België. Hij
stond tevens aan de wieg van het Nederlands
Historisch Filmarchief, de voorloper van het huidige
Filmmuseum.

Is de financiering wel al rond? “EYE huurt het
gebouw voor een keurig cultureel tarief. Voor
de exploitatie van het nieuwe gebouw hebben
we inmiddels een aantal nieuwe partners en
fondsen aan ons weten te binden. Op Prinsjesdag weten we pas precies wat er gaat gebeuren
met de subsidies van het Rijk. De financiering
zal altijd een onzekere factor blijven. We weten niet wat er in het Catshuis gebeurt en of er
nog extra bezuinigingen op de culturele sector
aan zitten te komen. Met de bezoekersaantallen die we hier moeten halen en de inkomsten
die we uit commerciële activiteiten moeten
genereren hebben we een behoorlijke uitda-

Filmkrant In navolging van de meeste
1| \
dagbladen gaat de Filmkrant recensies voorzien van

sterren. Het dient het lezersgemak, is het argument,
maar vanaf het begin is er intern discussie over dit
scoresysteem. “Sterren zijn metajournalistiek”, vindt
hoofdredacteur Linssen. “De lezer slaat op een
gegeven moment de nuance van de recensie over. Dan
kan je net zo goed alles indikken tot een slagzin.” In
2018 worden de sterren weer afgeschaft.
Net als de rest van de kunst- en cultuursector wordt
de Filmkrant hard geraakt door de draconische
bezuinigingen van Halbe ‘de sloper’ Zijlstra. Het blad
krijgt tot dan toe jaarlijks €53.362 en dat is een vijfde
van de begroting. Die bijdrage wordt teruggebracht
naar nul.
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ging. Maar we zijn er klaar voor en hebben er
veel vertrouwen in.”

hier een grote tentoonstellingsruimte. Dat betekent dat we ons veel meer op museumbezoekers en toeristen kunnen gaan richten. Daarnaast gaan we meer op kinderen en jongeren
inzetten.”

Na het vertrek van Henk Rabbers in 2011 neemt
ontwerper Bart Oosterhoorn (mede-oprichter/
redacteur Schokkend Nieuws) de vormgeving over.
In februari 2012 introduceert hij de nieuwe stijl, die
inmiddels bijna honderd nummers wordt gebruikt.

Heywegen zet Filmkrant.Live op, inleidingen bij films
in theaters door het hele land. Tijdens een Ken
Loach-retrospectief bij Filmhuis Den Haag wordt de
hedendaagse vorm van ‘de explicateur’ gelanceerd.
Sindsdien gaan Filmkrant-redacteuren en
-medewerkers maandelijks het gesprek aan met
filmkijkers, van Zierikzee tot Leeuwarden en van
Maastricht tot Haarlem.
Voor een herhaling van de Filmkrant-dagkrant tijdens
IFFR ontbreekt het aan middelen, maar met
gescheurde letters, Prittstiften en Typex-tekeningen
wordt tijdens het Rotterdamse festival een dubbel
zijdig gekopieerd A3-vel geproduceerd: Filmrant. Een
ode aan de filmliefde en de doe-het-zelf zinetraditie.
De redactie gaat zelf de straat op om het blad te
verkopen voor €1 per stuk. Van de opbrengst worden
kopieerkosten en bierconsumptie gedekt.
Slow Criticism is te gast bij het MOOOV Filmfestival
in Turnhout.

Volgens de begroting moeten jullie jaarlijks
225.000 bezoekers trekken. Dat is drie keer zo
veel als op de oude locatie. Lig je wel eens
wakker van dat aantal? “Nee, hoor. We hebben nu vier keer meer stoelen dan we in het
Vondelpark hadden. Bovendien hebben we

Kriterion, 1945
(foto Theo van
Haren Noman)

Eye Filmmuseum,
2012 (foto Rob
Becker)
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Gaan jullie om meer bezoek
commerciëlere films progra
breder zijn. In december br
gebreid programma over Pa
versal, twee grote Hollywoo
derd jaar bestaan. Evengoed
toonstelling wijden aan Osk
een van de eersten was die z
mentele animatie bezighiel
denkt, moet je aan de volle b
denken, van avantgarde tot
is in het nieuwe gebouw ein

Kijken jullie ter inspiratie n
stituten in het buitenland?
we dat. Maar er is in het bu
instelling die de functies va
scoop en archief combineer
doen. Je kunt ons vergelijke
Film Institute, maar dat hee
grote tentoonstellingsruim
lijken we meer op de Ciném
waar we veel mee samenwe
MoMA in New York, waar z
tentoonstellingen presente
kunst van het bewegend be
tentoonstelling die we deze
ren is ontwikkeld in het De
um in Frankfurt. We werke
programmering en tentoon
men met buitenlandse inste
ook al deden op het gebied
archivering.”

E

feestw

EyE-Filmuseum gaat na de o
ningin Beatrix op 4 april van
feestweek. Het programma b
wils. De expositie Found Foo
posed toont het werk van film
stenaars, die het archief van
indoken en er met beelden u
kelder van het museum kan
actief door de collectie van E
struinen. in de vier zalen zijn
Nederlandse (voor)première
der les adieux à la reine (Be
alps (yorgos lanthimos) en
Heights (andrea arnold). Zo
museum betaamt, zijn er ook
zwijgende films. Zoals van d
Nederlandse film De Bertha
filmster annie Bos verwikke
scheeps- en liefdesdrama. E
re is ook The Spanish Dance
rikaans kostuumdrama met
Negri als exotische zigeuner
ray gaat de documentaire D
Much, waarin ray’s weduwe
maken van ray’s experimen
go Home again (1976) recon
aard is die laatste film ook te
er een groot – meer dan dert
Scorsese-retrospectief.

\ Film Het Nederlands Filmmuseum wordt

omgedoopt tot Eye Filmmuseum en verhuist van het
Vondelpark naar nieuwbouw aan het IJ. Vier jaar later
wordt iets verderop, aan de Asterweg, het Eye
Collectiecentrum geopend. Voor het eerst in de ruim
zeventigjarige geschiedenis van het instituut is de
hele collectie (op de zeer brandbare nitraatfilms na)
bijeengebracht op één locatie.

\ Film Borgman van Alex van Warmerdam is de

eerste Nederlandse film in 38 jaar die geselecteerd
wordt voor de competitie van Cannes. De laatste keer
dat dat gebeurde was in 1975 toen Mariken van
Nieumeghen van Jos Stelling werd genomineerd voor
de Gouden Palm. Borgman wint niet, maar krijgt later
in het jaar wel het Gouden Kalf voor beste film.
Filmrant (detail),
Dana + Typex, 2013

7
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Daan Schuurmans
foto André Bakker

Vanaf 2001 met Katja Schuurmans
het gezicht van een nieuwe
generatie Nederlandse acteurs.
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Margot Robbie in
Once Upon a Time...
in Hollywood
(Quentin Tarantino,
2019)

c i n e fi l i u m Het moment van
Beri Shalmashi De intimiteit van
vreemden

1
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Heel lang geleden woonde ik een tijdje in Los Angeles.
Ik ging er veel naar de bioscoop, en niet alleen voor de
film. Ook voor het publiek en de prachtige gebouwen.
Eén keer ook voor de airco. Op een hete dag, toen ik
mijn huis niet in kon en toen maar naar Will Smith
ging kijken, twee uur lang. Amerikanen kijken leuker
films dan wij, kinderlijker. Het plezier begint met
popcorn, in hele andere porties dan hier, dat zal je
niet verbazen. Naar de film gaan voelt er als naar een
theater gaan met acteurs of een serie kijken bij
vrienden. Er wordt geroepen en gelachen.
Een keer in New York, rond middernacht, zat ik in
zo’n bioscoopstoel die je uit kan klappen tot een soort
bed. Misschien wordt er dus ook wel eens gesnurkt
want ik moet met schaamte bekennen dat ik hele
stukken Once Upon a Time... in Hollywood vanuit de
binnenkant van mijn ogen zag. Even los van die film:
de intimiteit van met vreemden in een filmzaal zitten

is betoverend. Ik ben er voor dat we hier ook iets luid
ruchtiger worden als het de film past. Je hoeft alleen
maar stil te zijn als jouw geluiden niks met de film te
maken hebben. Verder komt het genot niet alleen van
de kwaliteit van het beeld en het geluid, maar ook van
de metgezellen die je zelf niet koos. Met wie je soms
kreten slaakt van verbazing en dan samen stilvalt als
de film je raakt. Met wie je precies op hetzelfde
moment precies even mens bent.

Freeze Frame

ove r d e s cè n e
va n h e t nu

Regisseur Shady El-Hamus (De libi) brengt via filmscènes
die hem inspireren maandelijks een ode aan de cinema.
Deze keer doen we het anders: over de toekomst van film.
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colum n
Shady
El-Hamus

S0-dam Park
en Woo-sik
Choi in Parasite
(Gisaengchung,
Bong Joon Ho, 2019)
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Het is een onrustige tijd. Onstuimig zelfs. Alles is in
beweging en iedereen lijkt op zijn of haar manier
driftig op zoek naar houvast. Zo’n veranderende tijd
lijkt uniek als je er middenin zit maar dat is het
natuurlijk niet. De geschiedenis leert dat de mens
geneigd is conservatiever en vooral ook extremer te
denken in tijden van onzekerheid. Hoe ingewikkelder
een situatie, des te simpeler de oplossing lijkt te
moeten zijn. Dat gaat ten koste van nuance, en
extremistisch denken neemt toe.
Een onrustige, onstuimige tijd, maar daardoor ook
een geweldig interessante tijd, zeker voor film.
Maar waar ligt de toekomst van het medium? De
‘is-de-bioscoop-houdbaar’- discussie is tijdens de
pandemie weer in een stroomversnelling terecht
gekomen, de streamingdiensten zijn machtiger dan
ooit en huiskamers veranderen met de dag meer in
kleine bioscoopzaaltjes. Heeft film nog een leven
buiten de bioscoop, is de vraag. Is het of de bioscoop
of de huiskamer? Kan het allebei? En wat kunnen
filmmakers doen om maximale impact te genereren
om zo het bestaansrecht van hun medium te
bewijzen?
Bioscoopfilms worden al jarenlang steeds grootser en
spectaculairder opgezet omdat de gedachte is dat
mensen alleen nog massaal komen als ze iets krijgen
dat in de eigen huiskamer niet kan bestaan. 4D
bijvoorbeeld. Maar wie heeft er nou echt behoefte aan
4D-entertainment als de wereld wankelt? Is het niet
zinvoller te kijken naar wat film kan bijdragen aan deze
tijd? Het doet me denken aan het New Hollywood van
de jaren zeventig, een tijd waarin kwaliteit en reflectie
werden gekoppeld aan commercie.
Hollywood beleefde gouden tijden in de jaren vijftig
met groots opgezette studiofilms maar alles
veranderde in de jaren zestig. Met de komst van
televisie en de nieuwe generatie babyboomers moest
er steeds meer uit de kast worden getrokken om
publiek naar de bioscoop te krijgen. Tevergeefs. Met
een paar grote commerciële mislukkingen en het niet
aanslaan van Technicolor en 3D gingen meerdere
studio’s bijna failliet en werd er gevreesd voor de
toekomst van de bioscoop.
De studio’s moesten zich van de grond af aan
opbouwen en zagen zich genoodzaakt films te maken
met lage budgetten en jonge filmmakers. Het was
inmiddels eind jaren zestig, een onzekere tijd vol
verandering. De filmmakers die een kans kregen,
vertaalden de thema’s die hun generatie bezighield
naar het witte doek. Door te kiezen voor verhalen uit
hun eigen wankelende wereld werden mainstream en

artistiek in die periode opeens een en hetzelfde. Het
leverde klassiekers op als Kramer vs. Kramer (Robert
Benton, 1979) over de opkomst van echtscheidingen,
Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) over de verloren
zielen in een metropool en The Godfather (Francis
Ford Coppola, 1972) over een Italiaanse immigranten
familie in de criminaliteit.

“Op het moment dat samenlevingen
zich tot kunstenaars wenden om
antwoorden te vinden, ontstaat
grote kunst. Als het publiek denkt
dat films niet belangrijk zijn, is het
heel moeilijk om belangrijke films te
maken.”
Paul Schrader, pionier uit die generatie en schrijver
van onder andere Taxi Driver, zei er het volgende
over: “In die tijd stonden films in het centrum van het
culturele discours. Het was een tijd van sociale onrust
en het publiek wendde zich tot kunstenaars om
antwoorden te vinden. ‘Hoe denk jij over vrouwen
rechten? Hoe denk jij over de oorlog?’ Op het moment
dat samenlevingen zich tot kunstenaars wenden om
antwoorden te vinden, ontstaat grote kunst. Als het
publiek denkt dat films niet belangrijk zijn, is het heel
moeilijk om belangrijke films te maken.”
Zou dat weer opnieuw kunnen? Bevestigt het wereldwijde succes van Parasite dat het kan? Met de steun
van een overheid die het belang van kunst blijft
inzien, met een filmfonds dat makers vertrouwen
geeft, met streamingdiensten die naast hun
commerciële doeleinden ook artistieke risico’s
durven blijven nemen, maar vooral ook met makers
die zich durven te laten inspireren door de thema’s
van hun tijd, kunnen mensen ervan overtuigd raken
dat film niet slechts entertainment is maar dat juist
de combinatie van entertainment en reflectie zo
waardevol is. Of die film nou in de bioscoop draait of
in de huiskamer. Als filmmakers het publiek voor zich
weten te winnen is de toekomst van film voorlopig
verzekerd, want zoals de geschiedenis laat zien kan
film juist in een onstuimige tijd van grote waarde zijn.
Zoals Paul Schrader zei: “Als film levens kan
verbeteren, kan het een enorme kracht zijn voor de
vooruitgang van de mensheid”.
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Jeanne Moreau en
Henri Serre in Jules
et Jim (François
Truffaut, 1962)
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c i n e fi l i u m Het moment van
Omar Larabi De draaikolk
Ergens halverwege François Truffauts Jules et Jim
(1962) bezingt actrice Jeanne Moreau het lot van haar
personage met het melancholische lied ‘Le tourbillon’
(‘de draaikolk’). Omringd door haar minnaars
verhaalt ze over aantrekken en afstoten, over
verstrengeld raken in de liefde, over de vele ringen die
ze draagt en de mannen die ze om haar vingers windt.
In een blokhut in het Zwarte Woud zit ze te midden
van haar bewonderaars, terwijl ze op een bureaustoel
wat laconiek heen en weer draait. Eerst zingt ze als
een schooljuf die haar leerlingen op ietwat pedante
wijze de les leest, dan als een verleidelijke femme
fatale die geniet van de wijze waarop ze de kijker voor
even in vervoering brengt.
Gedurende twee schamele minuten voelt het alsof de
zon doorbreekt, tussen twee regenbuien door, of als
een roos waarvan je beseft dat ze snel zal verwelken.
De camera, die steeds dichter op Moreau zit, lijkt zich
hier ook van bewust. Het is misschien wel een van de

meest bitterzoete momenten uit de filmgeschiedenis.
Bovendien is het knap hoe ‘Le tourbillon’ de hele film
– Jules et Jim draait natuurlijk om een driehoeks
verhouding die nooit tot bloei zal komen – in een
oogwenk omsluit. Hoe affaires, beslommeringen,
geluk en leed worden teruggebracht tot één lied over
herkennen, herinneren en elkaar uit het oog verliezen.
Met in de hoofdrol een fenomenale actrice die een
statueske vrouw neerzet die acteert alsof ze weet wat
ze doet, terwijl haar raadselachtige ogen het tegen
overgestelde suggereren.

The Fronz

wo k e , i n clu s i e f

Als de nood
hoog wordt en
het lijden zwaar,
is The Fronz nooit
ver weg. Van begin
1999 tot halverwege
2002 schreef The Fronz als
outsider in de filmwereld een geruchtmakende insiderscolumn.
The Fronz is nog steeds de outsider, de toeschouwer, kijkend van
buiten naar binnen, horend tussen de woorden, lezend tussen de
regels. Waar het gonst, is waar The Fronz fronst.
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Gillende koppen op online flatboards en mailflashes
over hoezeer de overheid toch insprong voor de
kunsten. De makers, in de knel door covid-19, konden
financiële bijstand krijgen om toch wat te schrijven of
te maken. Maar hoe en hoeveel van dat geld kwam
eigenlijk bij de makers terecht? Er werden eerst

adviescommissies opgericht en daarna werden het
weer wedstrijdpitches, competities dus, waar de
makers zich toch gedreven voelen om in de voor
liefdes van de commissies te passen, waar ze vrezen
toch een wit voetje te moeten halen met een woke,
inclusief plan.
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Waarom kon dat niet anders? Want nu kon je als
maker dus bij de via Auteursbond, Vevam, Filmfonds
en Norma te verdelen gelden overal buiten de boot
van de covid-maatregelen vallen, alleen al doordat de
overhaast opgerichte commissies plannen weer langs
een morele meetlat gingen leggen. Dus hoe dan
precies steun voor de makers?
Natuurlijk, er was geld te verdelen, en te weinig voor
iedereen. Maar hoeveel bleef er dan eigenlijk weer
plakken bij de organisaties die de commissies
moesten betalen en samenstellen? Natuurlijk doet
geld verdelen altijd stof opwaaien. ‘Makers moeten
spannendere, uniekere, eigenzinniger plannen
maken’, schreef een journalist eerder in de Filmkrant.
Dat is wat ze ook zeggen tegen afgestudeerde film- en
theatermakers: “Nu is het aan jullie, ga voor het
Nieuwe Elan, durf de wetten te doorbreken!”
Makkelijk gezegd...
Het lijkt wel of de afname van inhoudelijke vrijheid bij
makers en het niet kunnen herkennen van werkelijk
vernieuwende, controversiële, progressieve film
plannen omgekeerd evenredig zijn aan de groei van
het aantal werknemers bij het Filmfonds en andere
Fondsen. Die groeiende bureaucratie die roept om
‘meer kwaliteit, minder kwantiteit’, meet met de
maten van consensus en status quo: de morele
meetlat. Van een geïnternaliseerde nostalgie tot
hetgeen men eigenlijk al kent – de kennis waarmee
het moeilijk is vernieuwing te herkennen. Het wordt
een soort afstrepen: Is het woke, genderneutraal,
divers en inclusief genoeg? Snel Koolhovens kritiek
onder de mat schuiven door een paar – wat kennis
van cinematografie en filmgeschiedenis betreft – niet
bepaald ervaren consulenten te benoemen die
eindelijk eens niet Wit Nederlands zijn.
Maar leidt dat dan tot het herkennen en honoreren
van bijzondere plannen? Of gaat het gewoon door, dat
laveren tussen het steunen van óf films waarvan het
commerciële al op voorhand vastgelegd is, óf die
eindeloze reeks sociaal-realistische Dardenne-naaperij in films met lowlives op een Franse camping,
waar de NTR zo van lijkt te houden. Waar blijft
eigenlijk die vrijheid van de makers? Die worden ook
straf beoordeeld op eerder werk. En als ze dan opeens
een ander soort film willen maken, wordt er gezegd:
“Neem een camera en ga de straat op”, want
experimenten mogen niks kosten, zie hiervoor de site
van het Filmfonds.
Het is al lang zo. De Nederlandse filmsubsidiepolitiek
is als een groot tandwiel, dat ogenschijnlijk goed
gesmeerd is, maar waarbij er steeds een karteltje
overslaat, waardoor de beweging hapert, blijft
hangen. Omdat er ergens diep in de mechanische
structuur iets niet goed is vooringesteld.
Nog even over de NTR trouwens, of de andere
omroepverenigingen, die ook met de handen in het
haar zitten omdat al hun plannen tegenwoordig door

de NPO-dramaleitung regelmatig zonder pardon de
prullenbak in geveegd worden. Niet alleen the Fronz
fronst zich vragend af of er niet sprake is van een wat
schimmige achterkamertjespolitiek als dezelfde,
vrijwel onzichtbare, dramaredactie van de NPO
anderen juist weer miljoenen mag toebedelen.
Ingrijpende beslissingen die door enkelen gemaakt
worden, zonder toezicht.
Oh well... Bij veel productiebedrijven die maar willen
groeien en hun aandelen aan grote buitenlandse
majors verkopen (ergo: managers en CEO’s die winst
moeten maken), gaat het allang niet meer om liefde
voor de film. Scriptbegeleiding, dat moet wel want
dat staat dan weer goed naar de fondsen, dus een
assistent content producer, een junior dramaturg –
het mag liefst niks kosten –, een pitch consultant, een
pilot developer, die nooit op een set komen, mogen
vrijwel alles afdwingen van de scripts die ze onder
ogen krijgen. Markers en rode potloden. Nog afgezien
van de omroepdramaturg, de consulent, de
beoordelaars van de distributiemaatschappij en een
eventuele salesmaatschappij. Zie dan nog maar eens
je eigenheid en je warse, misschien wel woest-stuurse
en schurende authenticiteit te bewaren.

De Nederlandse filmsubsidiepolitiek is als een groot tandwiel,
dat ogenschijnlijk goed gesmeerd is,
maar waarbij er steeds een karteltje
overslaat, waardoor de beweging
hapert, blijft hangen. Omdat er
ergens diep in de mechanische
structuur iets niet goed is voor
ingesteld.
Auteur-regisseur? De tijden van Fellini, Kubrick,
Godard, Tarkovski, Fassbinder, Wong Kar Wai,
Haneke, Kiarostami, en ook Quentin de Rin Tin Tin
lijken voorgoed voorbij. Zovele films zijn ‘marketingdingetjes’ geworden, net als de popmuziek begint de
cinema op zich een eindeloos repeterende jukebox te
lijken. Binnen dat geheel worden regisseurs tegen
woordig maar al te vaak gezien als een noodzakelijk
kwaad, een soort loodgieters: “Last u de leiding daar
maar dicht, ja daar, waar wij zeggen.” The Fronz
maakt hier dan ook een diepe buiging voor makers die
het in dit bureaumoeras volhouden. And off you go
again, roll on lonesome cowgirls and -boys!

Jan Heijs
en Henk
Rabbers
foto André Bakker

“Het bevorderen
en behartigen
van een
progressieve
filmcultuur”,
formuleerden
oprichters Heijs
en Rabbers het
doel van dit
filmblad bij de
notaris. Vier
decennia later is
dat nog steeds
de ziel van de
Filmkrant.
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Het Filmjaarboek 2020/2021 is uit

3

s pec ia l e aa n b i e d i ng

en verkrijgbaar bij de boekhandel of bol.com voor € 32,99.

Tot 1 juli 2021 is het nieuwe Filmjaarboek rechtstreeks te bestellen
bij de Stichting Filmuitgaven voor € 25,- exclusief verzendkosten.
Stuur een mail met je adresgegevens naar info@filmkrant.nl en
je ontvangt Filmjaarboek + factuur.
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c i n e fi l i u m Het moment van Laura
van Zuylen De voeten van Tilda
Swinton

FK XL

Ze staan me nog zo scherp voor de geest. De
gigantische voeten van Tilda Swinton op een hoog
polig wit tapijt. We zien ze van bovenaf en de wol
steekt tussen haar lange tenen door. Ze zijn zó groot
dat ik vaststel dat ze misschien niet zo flatterend zijn,
maar wel karakteristiek. Oudroze zijn ze, met dikke
blauwe aderen, en ze wekken de indruk dat ze ook van
een buitenaards wezen zouden kunnen zijn. Alsof ze
in hun eentje hier op aarde zijn geland en het leven
hier onbegrijpelijk vinden. Alsof ze horen bij iemand
die helemaal alleen is, die door de rest van de wereld
de rug is toegekeerd.
Dit shot symboliseerde voor mij alles waar de film We
Need to Talk About Kevin (Lynne Ramsay, 2011) over
gaat. De plot, over de getroebleerde relatie van de
door Swinton gespeelde moeder met haar angst
aanjagende zoon, was ik vergeten. Ook de boze buurt
en het geweld kon ik me nauwelijks herinneren. Die
film ging voor mij over Swinton, die aan zichzelf is
overgeleverd. Swinton met haar androgyne voor
komen en haar bolle alien-ogen. De eigenzinnige

Tilda Swinton in
We Need to Talk
About Kevin (Lynne
Ramsay, 2011)
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Swinton, die geen klassieke schoonheid is en als
figuur in Hollywood volkomen uniek blijft.
Jaren later kijk ik de film opnieuw en zit ik te wachten
op dit shot. We zien haar blote voeten wel, maar van
veraf en van het tapijt ontbreekt ieder spoor. Het shot
bestaat niet. Soms maakt een film zo’n indruk dat hij
doorgaat als hij allang is afgelopen.
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| \ Filmkrant Nadat Filmkrant-hoofdredacteur

\ Film 2015 De Eye Prize for Art & Film wordt voor
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\ Film FilmValley gaat failliet. De glossy met een
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\ Film Brimstone van Martin Koolhoven wint een
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\ Film Go Short, het festival voor korte film in
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Nijmegen, presenteert een wereldprimeur: de eerste
film die bekeken wordt met een Oculus Rift-bril.
Virtual Reality groeit in de komende jaren uit tot vast
festivalonderdeel bij onder andere IDFA.

Dana Linssen twee polemische stukken heeft
geschreven over de koers van het festival, nodigt het
IFFR haar samen met Jan Pieter Ekker (Het Parool) uit
om de Critics’ Choice nieuw leven in te blazen,
waarbij een eigenzinnige selectie wordt gekoppeld
aan video-essays.
Ook tijdens het Nederlands Film Festival zetten
Linssen en Ekker in de vorm van het Forum van de
Regisseurs een verdiepend programma op, dat vooral
gericht is op de directe interactie tussen publiek,
critici en makers. Niet alleen titels die de recensenten
positief hebben besproken komen aan bod, maar juist
de films waar nog wat over te vragen valt.

oplage van 45 duizend exemplaren moest het hebben
van de dvd-markt en die loopt terug, net als de
advertentie-inkomsten. Ook Cut!, een nieuw blad
geheel gewijd aan de Nederlandse film, houdt het niet
lang uit en gooit na drie nummers de handdoek in de
ring.

Martin Koolhoven
op de set van
Brimstone (2016)
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het eerst uitgereikt. De prijs, waar een serieus
geldbedrag van £25.000 aan verbonden is, is bedoeld
voor makers die zich bewegen op de grens tussen
beeldende kunst en film – een crossovergebied dat
steeds belangrijker wordt. De eerste winnaar is de
Duitse kunstenaar, essayist en filmmaker Hito
Steyerl.

recordaantal van negen Gouden Kalveren tijdens het
Nederlands Film Festival. De western noir is een jaar
eerder in première gegaan tijdens het filmfestival van
Venetië.
Op 1 januari houdt het Mediafonds op te bestaan. In
haar 28-jarige bestaan heeft het fonds duizenden
producties mede mogelijk gemaakt. De taken worden
overgenomen door het NPO Fonds.

| \ Filmkrant Hoofdredacteur Dana Linssen krijgt \ Film De beschuldigingen in oktober 2017 aan het
het Zilveren Roosje uitgereikt, een aanmoedigings
prijs van de Nederlandse bioscoopbranche. Zij
gebruikt het prijzengeld van €5.000 om artikelen
over Virtual Reality te financieren. “Daar is in het
reguliere Filmkrant-budget geen ruimte voor,” stelt
zij, “maar de grenzen tussen lineaire film, VR, AR en
andere cinematografische vormen worden steeds
diffuser. Daar hoort ook een volwassen media- en
kunstjournalistiek bij.”

adres van Harvey Weinstein geven de internationale
MeToo-beweging wind in de zeilen. Ook in Nederland
worden toneelschooldocenten, kunstenaars en een
casting director beschuldigd van seksueel grens
overschrijdend gedrag. De Nederlandse Associatie
voor Podiumkunsten (NAPK) richt vervolgens samen
met de Filmproducenten Nederland (nu Nederlandse
Audiovisuele Producenten Alliantie) Mores.online op,
een meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de
podiumkunsten, televisie- en filmsector, kunst
vakonderwijs en musea. In de eerste twee jaar erden
ongeveer vijftig meldingen in behandeling genomen.
Het is honderd jaar geleden dat in het Amsterdamse
Café Schiller de Nederlandse Bioscoopbond werd
opgericht. De branchevereniging heet tegenwoordig
de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en
Filmtheaters (NVBF) en vertegenwoordigt 280
filmvertoningsplekken. Ter gelegenheid van het
jubileum wordt een stoeptegelgroot boek uitgebracht
waarin een eeuw film in Nederland wordt belicht.
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| \ Filmkrant Ronald Rovers neemt het stokje over

Ronald Rovers (foto
Ilona van Genderen
Stort)

als hoofdredacteur. Hij is recensent van Trouw en
schrijft al sinds 2005 voor de Filmkrant, eerst als
medewerker en later als redactielid. Hij staat een
geëngageerde maar aardse en laagdrempelige koers
voor. “We hoeven niet bang te zijn voor mainstream
cinema en hoeven ons niet terug te trekken op het
eilandje van de arthousefilm. Ik prefereer trend
stukken over bijvoorbeeld de lichamelijkheid en seks
in blockbusters, zoals we recent publiceerden, boven
een bespiegeling over het Holland Festival. Al hoeft
dat elkaar niet uit te sluiten. Maar de stukken moeten
altijd goed geschreven zijn en de stemmen van de
auteurs herkenbaar.” Rovers wil doorgaan met het
ontwikkelen van nieuwe filmjournalistieke vormen,
met name het video-essay. Voorop blijft staan: de
reflectie op cultuur in brede zin en de verbinding van
film aan de samenleving. “Dat is de ziel van de
Filmkrant.”
Spin-in-het-web Ilonka Bunda vertrekt na meer dan
twintig jaar het bureau gerund te hebben, waarbij de
archaïsche kaartenbakken en typemachines
evoluëerden tot PC-park en strakke database.
Nieuwe zakelijk leider wordt Ilona van Genderen
Stort. Zij volgt Jan Doense op, die directeur wordt van
Film by the Sea.
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die al enige tijd gaande is: de overvleugeling van
bioscopen door streamingdiensten. In dit jaar zijn de
wereldwijde inkomsten van Netflix, Amazon en het
continu uitdijende contingent concurrerende
platforms voor het eerst groter dan die van bioscopen
en filmtheaters. Grote distributeurs nemen tijdens de
pandemie hun toevlucht tot day-and-date releases,
gelijktijdige uitbreng in zalen en via streaming, of
gaan zelfs exclusief over op streaming. Of deze trend
doorzet, een balans bereikt of wordt teruggedraaid is
pas duidelijk als corona verleden tijd is en het
bioscoopleven weer op gang komt.

Zack Snyder, lekker
naturel, op de
set van dé grote
streaminghit van
2021, Zack Snyder’s
Justice League
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| \ Filmkrant De Filmkrant bestaat veertig jaar
maar in de maand van het jubileum wordt er geen
blad gemaakt omdat de filmtheaters en bioscopen
gesloten zijn. Een crowdfundingactie levert
hartverwarmende reacties op en gulle donaties.
En er is ruimte voor deze jubileumspecial.

Leo Bankersen

Charlotte
Gainsbourg in
Nymphomanic, vol.
2 (Lars von Trier,
2013)

1
Carne y arena
(Alejandro González
Iñárritu, 2017)

7
Un chien Andalou
(Luis Buñuel, 1929)

6
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s u bv e rs i ev e
f i l m s, b e s ta a n
d i e n o g?

Zijn er nog films die artistieke, sociale of politieke normen
doorbreken? Die de boel op z’n kop kunnen zetten? Een
kleine zoektocht naar subversieve films.
Die Zilveren Leeuw in Venetië voor Nuevo orden,
in april 2021 tevens openingsfilm van Imagine Film
Festival, betekende in ieder geval dat er iets aan de
hand was met de nieuwe film van Michel Franco, over
een brute volskopstand tegen de rijken. Dat bleek wel
toen er naast alle lof ook kritische geluiden klonken.
Was Franco met zijn portret van het volk als een
wrede massa niet gewoon de angst van de gevestigde
orde aan het kanaliseren? En, vraag ik me nu af, is die
vermeend conservatieve blik van de film misschien
een nieuwe vorm van subversiviteit?
Ik gebruik het woord ‘subversief’ omdat ik moest
denken aan het befaamde boek Film as a Subversive
Art (1974) van Amos Vogel. Een soort encyclopedie
van honderden films die op een of andere manier de
artistieke, sociale of politieke normen doorbraken.
Van revolutionaire avant-garde (denk aan Eisenstein,
Buñuel of Godard) tot taboe-onderwerpen (seks,
dood). Van het doorgesneden oog in Un chien Andalou
(Luis Buñuel, 1929) en werk van dadaïst Hans Richter
tot Hitchcocks Vertigo (1958) of de schokkende
docufictie The War Game (Peter Watkins, 1966) over
een atoomaanval op Engeland. Om maar iets te
noemen.
Dat was toen. Maar hoe zit het nu? Waar kom je uit
als je op zoek gaat naar eigentijdse subversieve
filmkunst? Wat was bijvoorbeeld het meest
ondermijnende werk in de Rotterdamse Tigercompetitie van dit jaar? Dan denk ik aan Tim
Leyendekkers Feast, met onverwachte vormvondsten
– van theater tot fictieve documentaire – voor een
licht ontregelende behandeling van een lastig
onderwerp: de Groningse hiv-zaak, over de bewuste
besmetting van mannen door mannen. Origineel,
maar subversief?
al l es moest a n de rs
Een ingewikkeld begrip, meent Joost Daamen van het
experimentele IDFA-programma Paradocs. Zelf denkt
hij daarbij aan een combinatie van vrijheid en
zelfvertrouwen waarmee filmmakers zich op
ongebaande paden kunnen begeven. Om daaraan toe
te voegen dat het klimaat voor productie en vertoning

ook belangrijk is. Het is er in de loop van de tijd niet
makkelijker op geworden. Daamen verwijst naar
Martin Scorsese, die in een recent artikel in Harper’s
Magazine de onfortuinlijke opkomst van contentdenken en algoritmes signaleert.
Dat het met de tijdgeest te maken heeft, bevestigt ook
IFFR-programmeur Gerwin Tamsma. De jaren zestig
en zeventig waren de jaren van de tegencultuur,
waarin alles anders moest. Inderdaad, de jaren waarin
Amos Vogel zijn boek samenstelde. In Amerika kon
iemand als John Cassavetes, zo merkt Tamsma op,
met zijn typische acteursfilms het traditionele
productiesysteem uitdagen.
De laatste keer dat filmmakers ingesleten gebruiken
probeerden te doorbreken, was met Dogme95 en de
tien kuisheidsregels van Thomas Vinterberg en Lars
von Trier. Ook alweer een kwart eeuw geleden.
Natuurlijk blijven er individuele filmkunstenaars die
volstrekt eigenzinnig te werk gaan. Daamen noemt als
voorbeeld de Paradocs-titel The Works and Days
(Anders Edström & C.W. Winter, 2020), een acht uur
durende, meditatieve film over het dagelijks leven van
een ouder Japans echtpaar. Bekroond in Berlijn. Maar
daarmee wordt de mainstream cinema niet
uitgedaagd. In zekere zin beantwoorden ze zelfs aan
de verwachting van de nieuwsgierige filmtheater- of
festivalbezoeker en zijn daarmee ook een soort
mainstream. Het lijkt soms wel alsof Lars von Trier
(Nymphomaniac, 2013; The House That Jack Built,
2018) een van de weinigen is die nog kan zorgen voor
echt ongemak – en bijbehorend boegeroep.
Overigens organiseerde het Holland Festival een paar
jaar geleden een retrospectief van Christoph
Schlingensief (1960-2010), ook een van de betere
provocateurs, al manifesteerde hij zich aan de rand
van de hedendaagse cinema-arena. Misschien
moeten we daar het verzet zoeken. Want van de
mainstream hoef je geen verzet te verwachten. Daar is
film een te duur medium voor.
za nd ond e r d e voet e n
Of moet je misschien een hele andere kant op kijken?
Door technologische ontwikkelingen en nieuwe

media ontdekken we nieuw, onontgonnen terrein.
Met het programma Xtended verkent Eye het domein
van virtua reality. Ik herinner me hoe ik in Alejandro
González Iñárritu’s installatie Carne y arena (2017)
midden tussen de migranten aan de MexicaansAmerikaanse grens stond en letterlijk het zand onder
mijn voeten voelde. Vorig jaar vertoonde Eye de VRproductie Traveling While Black (Roger Ross
Williams, 2019) die ook al veel indruk maakte.
IFFR besteedde twee jaar geleden aandacht aan het
fenomeen internetmemes. Grappige, provocatieve of
propagandistische clips die zich als een virus
verspreiden en door gebruikers bewerkt worden. Zijn
memes in staat om de verhoudingen uit te dagen of op
scherp te zetten? Wat bij mediawetenschappers
misschien nog wel het meest angst oproept op het
moment, zijn deepfakes: al dan niet met hulp van
kunstmatige intelligentie geconstrueerd bewegend
beeld. Daarmee kun je mensen dingen laten doen en
zeggen die ze nooit gedaan of uitgesproken hebben.
Hoewel potentieel ondermijnend, zijn de meeste
deepfakes betrekkelijk onschuldig. Roshan Nejal
studeerde vorig jaar af aan de Filmacademie met
Deepfake Therapy, een ontroerend experiment dat het
mogelijk maakt dat nabestaanden met een overledene
spreken.

Karrabing Film
Collective

1

Misschien heb ik me van ‘subversieve
film’ een te romantische voorstelling
gemaakt. Misschien is het zoiets als
Cop Watch op YouTube met opnamen
van buitensporig politieoptreden.
Misschien zijn het de demonstranten
in Hong Kong, in Minsk en in
Moskou die staatsgeweld vastleggen
als ze vreedzaam demonstreren.
En als we het toch over kunstmatige intelligentie
hebben: Eye presenteerde een paar jaar geleden Jan
Bot, een computerprogramma dat zelf filmpjes
componeert uit archiefmateriaal. Het nieuwe
dadaïstische filmmaken.
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o n de rg ron ds
VR ondermijnt traditionele cinema niet, stelt Caspar
Sonnen van DocLab, het nieuwe-media-programma
van IDFA. Een film – Sonnen noemt Pasolini’s Salo –
kan tienmaal subversiever zijn dan de meeste VR. Wat
met name door interactieve producties wel wordt
ondermijnd, is de veilige positie van de kijker. Die kan
nu zomaar van toeschouwer tot deelnemer worden
gemaakt.
Inderdaad kwam ik bij DocLab niet lang geleden de

installatie JayWalking (2019) van de altijd vindingrijke
Dries Depoorter tegen, die je in real time een blik gunt
op een oversteekplaats ergens op de wereld. Met een
druk op een knop kan je een screenshot van een
onvoorzichtig overstekende voetganger doorsturen
naar de politie daarginds.
Sonnen tipt T.M., de online performance van
het spraakmakende Belgische gezelschap Ontroerend
Goed, die eind april in première ging. De toeschouwer
wordt, als potentieel lid van een ondergrondse
organisatie, één op één door een acteur ondervraagd.
Maar of dit de bijl aan de wortels van de cinema is?
Misschien heb ik me van ‘subversieve film’ een te
romantische voorstelling gemaakt. Misschien is
subversiviteit niet meer iets van grote historische
bewegingen. Misschien is het subtieler. Misschien is
het zoiets als Cop Watch op YouTube, waar iedereen
aan kan bijdragen met opnamen van buitensporig
politieoptreden. Misschien zijn het de demonstranten
in Hong Kong, in Minsk en in Moskou die het
staatsgeweld vastleggen als ze vreedzaam
demonstreren voor meer democratie.
c hocol a
Terug naar het hart van de cinema, waar vertrouwde
zekerheden soms toch op bescheiden schaal worden
uitgedaagd of misschien zelfs ondergraven. Vaak
verband houdend met wat in de samenleving speelt.
Zoals diversiteit. In twee nieuwe Netflix-producties
zien we acteurs van kleur in rollen die tot voor kort
spierwit zouden zijn. Ik heb het over de heerlijk
ironische kostuumserie Bridgerton (Chris Van Dusen,
2020-heden) en de op Sherlock Holmes gebaseerde
reeks The Irregulars (Tom Bidwell, 2021).
Kleurenblind casten heet dat en hoewel het bij eerste
kennismaking direct opvalt, oogt het al snel
verrassend vanzelfsprekend.
Een kunstenaar en filmmaker die in activistische
richting beweegt is Renzo Martens, recentelijk met
White Cube en daarvoor met Episode 3: ‘Enjoy
Poverty’ (2008), beide gesitueerd in Congo. Met Enjoy
Poverty keek Martens of Congolese fotografen geld
zouden kunnen verdienen met beelden van de lokale
armoede. White Cube is het verslag van een andere
onorthodoxe actie. Voormalige plantagearbeiders
infiltreren de westerse kunstwereld en kopen hun land
terug met de opbrengst van in chocola gegoten
zelfportretten. Martens provoceert om ons bewust te
maken van postkoloniale verhoudingen.
De Eye Art & Film Prize 2021 werd toegekend aan het
Australische Karrabing Film Collective. Deze groep
van voornamelijk Aboriginal kunstenaars en filmers
maakt met ‘improviserend realisme’, kleine camera’s
en mobiele telefoons al sinds 2008 geëngageerde en
activistische korte films. Misschien moet je het
westerse etnocentrisme gewoon loslaten om
subversieve films te vinden. Elders in de wereld wordt
film namelijk wel ingezet om traditionele
verhoudingen te doorbreken.

Bruno Ganz als
engel 2 en mens
3 in Der Himmel
über Berlin (Wim
Wenders, 1987)

c i n e fi l i u m Het moment van
Kees Driessen Het eeuwige voor
het tijdelijke
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De eerste keer dat ik Der Himmel über Berlin zag moet
in 1987 geweest zijn, in het oude Lantaren/Venster in
Rotterdam, waar nu Kino zit. Ik was net begonnen
‘moeilijke films’ te kijken en Wenders’ verhaal over
een engel in Berlijn kwam hard binnen. Nick Cave die
zingt in de schaduw van de Muur, de zelfmoordenaar
die met “Warum eigentlich?” van het dak springt,
Bruno Ganz die, als onzichtbare engel in zwart-wit, in
een lange donkere jas – die jas! – door de gespleten
stad slentert, het raakte, voedde en troostte mijn
somberende gedachten. En de muziek: Der Himmel
über Berlin is nog steeds mijn favoriete soundtrack.

Een paar jaar later, ik denk 1989, in Parijs, zag ik de
film opnieuw. Een schok. Opeens resoneerde Der
Himmel über Berlin juist heftig met wat volgens mij
het leven toch de moeite waard maakt. Meer dan
welke film ook sindsdien. Wat troost een stervende op
een brug? Zintuiglijke herinneringen: “De vlekken
van de eerste regendruppels. Brood en wijn. De
kiezelstenen op de bodem van een beek.” Waarom zou
– spoiler – een engel mens willen worden, juist kiezen
voor die hemeltergende vergankelijkheid? Niet om
carrière te maken of prestaties te leveren, maar om,
verstoffelijkt, eindelijk kleuren te kunnen zien,
gewicht te hebben, koffie te proeven. Leven in het hier
en nu: die andere manier om uit de tijdstroom te
stappen. Verbeeld door Ganz, nu als mens in kleur in
een bonte tweedehands jas – die jas! – blij banjerend
door koud Berlijn. Klaar voor het leven en de dood.

Martin
Koolhoven
foto André Bakker

“Altijd een feest
om te proberen
Martin te
strikken voor
een foto. Deze
is heel snel
gemaakt in de
tuin van de
Amsterdamse
bioscoop
Kriterion. In
2000 meen ik,
na Suzy Q.”
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