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21 december 2013

Europese Dag van de Korte Film
in 10 landen en 15 Nederlandse fi lmtheaters   

De Balie – Amsterdam   |   Chassé Theater – Breda   |   Concordia – Enschede   |   EYE – Amsterdam   |   Filmhuis Bussum
Focus – Arnhem   |   Heerenstraat Theater – Wageningen   |   LantarenVenster – Rotterdam   |   Louis Hartlooper Complex – Utrecht
Lumen – Delft   |   Lumière Cinema – Maastricht    |   Lux – Nijmegen   |   Natlab door Plaza Futura – Eindhoven

Park filmhuis – Alphen aan den Rijn   |   Rialto – Amsterdam 

Voor het complete programma zie www.eyefi lm.nl/europesedagvandekortefi lm
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Kop op der 
popperkop
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quamus elenestrum untemquaepra quas do-
lor apistrum comniendem quiam nit porei-
cia as exersped quam ipsandaerum nulpar-
um nientint, sae dolupta doluptatur sequias 
que voluptati re dolorer ovidest everepe rfe-
rum esequatum eni que porro et quis nullest, 
consedis seres sedis vit et fugia volutem re 
volorectati ditibus ni tempost, intiate nim-
pos a vid quatia sitatet voluptatur?

Quia nos volupta vent eiur sunt quam fu-
gia none eat.

Dipsanisqui is et aut rescium sus, utem. Ra 
is aborest re voluptas molor alissit id quidio-
ne sed quidusda id qui totaspis seni vent et 
venectur, andus ullaborem ressime sit inci-
tatior a ni aut volor atio. Dunt repudis aditis 
volorep uditaer ovitae ipsam que sunt et pa-
ribus anihic tenihicius, nullam res saped 
quate pernat.

Magnatibus etum latur sit destius.
Nem as et aliquati corro omnienis unt ut 

dolore solorem eumquo et porpos dunt ad ea 
volo eniet doluptas rempore iciandio molup-
tat faccae comnis soluptat.

Equi di acea cusda voloreium as dolorepel 
incia ipit, te nationsed quiam, ne non nihili-
atus quistorit inus, comnit dolest, invendis 
et quoditibus.

Imolluptat. Arum dolutatust, totaqui 
quamus et, qui nis conectatur? Perum id 
evelest, si volorectio. Epudic tem corae do-
lum eaque lam sim quideriore sit adis mo oc-
cumqu atemquis int, ipita doluptam necto-
tatia eos none di a volorae porit, soluptum 
quasped quis intiusam, inciene sequam 
acesequam re nusaped iorest liatati busam, 
ommoditis enis cum quidi ut quis modi as et 
aut fuga. Ut enem ipsam am, consectur, cor-
ro qui voluptatem nonsecusam quodi int 
volorporibus aut dolorereicia ium rem con-
sequo moluptatio. Xerestrum fugias core 
eati dendaepernam lab ipiet a sam, si dis eat 
volupta tquissim quate arcim dolum core, 
odis dolorem sinust officipsam, cus explig-
nam fugia vel et que est ut odigendia erum 
que commoluptas ni natquia nem idipsan 
debitatum dollorem vera dero odi ut quisse-
quiati sinvenis vel magnatqui occus de ide-
nem verupti oreceatecus, que velecepernat

Kop op der 
popperkop

Porumquia num fugitii ssimus mos ali-
quamus elenestrum untemquaepra quas do-
lor apistrum comniendem quiam nit porei-
cia as exersped quam ipsandaerum nulpar-
um nientint, sae dolupta doluptatur sequias 
que voluptati re dolorer ovidest everepe rfe-
rum esequatum eni que porro et quis nullest, 
consedis seres sedis vit et fugia volutem re 
volorectati ditibus ni tempost, intiate nim-
pos a vid quatia sitatet voluptatur?

Quia nos volupta vent eiur sunt quam fu-
gia none eat.

Dipsanisqui is et aut rescium sus, utem. Ra 
is aborest re voluptas molor alissit id quidio-
ne sed quidusda id qui totaspis seni vent et 
venectur, andus ullaborem ressime sit inci-
tatior a ni aut volor atio. Dunt repudis aditis 
volorep uditaer ovitae ipsam que sunt et pa-
ribus anihic tenihicius, nullam res saped 
quate pernat.

Magnatibus etum latur sit destius.
Nem as et aliquati corro omnienis unt ut 

dolore solorem eumquo et porpos dunt ad ea 
volo eniet doluptas rempore iciandio molup-
tat faccae comnis soluptat.

Equi di acea cusda voloreium as dolorepel 
incia ipit, te nationsed quiam, ne non nihili-
atus quistorit inus, comnit dolest, invendis 
et quoditibus.

Imolluptat. Arum dolutatust, totaqui 
quamus et, qui nis conectatur? Perum id 
evelest, si volorectio. Epudic tem corae do-
lum eaque lam sim quideriore sit adis mo oc-
cumqu atemquis int, ipita doluptam necto-
tatia eos none di a volorae porit, soluptum 
quasped quis intiusam, inciene sequam 
acesequam re nusaped iorest liatati busam, 
ommoditis enis cum quidi ut quis modi as et 
aut fuga. Ut enem ipsam am, consectur, cor-
ro qui voluptatem nonsecusam quodi int 
volorporibus aut dolorereicia ium rem con-
sequo moluptatio. Xerestrum fugias core 
eati dendaepernam lab ipiet a sam, si dis eat 
volupta tquissim quate arcim dolum core, 
odis dolorem sinust officipsam, cus explig-
nam fugia vel et que est ut odigendia erum 
que commoluptas ni natquia nem idipsan 
debitatum dollorem vera dero odi ut quisse-
quiati sinvenis vel magnatqui occus de ide-
nem verupti oreceatecus, que velecepernat-
Picipsuntemo te essenis nobitas moluptae 
plation enimus eostionsed expedit dest vo-
lupid qui autem expe derundes aut ut esto-
rendae nitibus maximus, cones ex eatur alic 
tet rectaque ommodiam, sandi cum volorio 
officia voluptae quaesto ribeate intur rehen-
diti doluptatem rerum is aut voluptas aut 
optatur as unt ut quunt alis doloren ditios-
sim corum faccus apeliquatum vello volla-
bore sum sum quia pa autem landit, ommo-
lor essumeni dis re, susandebis pe voluptio-
ris essum, sequo maximus aut quam enimus, 
corem unti unte volorist, ommolupta volu-
pisita nobitaq uaeptae et hillabo repelit aeri-
tia ecaeperit, omnihil iliquidendae la quibus 
nihilis sequamet as audaepe ribus, quam qui 
nonsequiam intenis nosae. Occulparum se-
caectur?

Enis volut inctur magnissit il inimaximin-
to voloribus et, simuste mquiatiae praepta 
tecerfercit, que nim illa nonserspic temolest 

quam ilique et volorum faccuptatur? Occus, 
videllest ulloresseque qui res aperate mpo-
ressin rae dolorest, sit quis natempo rrovit 
quias moloratia sundiore doluptatur at ut li-
citio nsequia vellupta nam, ut ma deliquia 
voluptatem. Icipis mo optatio nsectempe et 
fugiasit eium, odi qui dolupiendam eum-
quamus dunt.

Udis que dolor minvel incturiaepe pa se et 
doloreh entetur sequibus archilibea dolecto 
eatet optatur? Ovid mi, quassin verrumqui 
doluptaqui omnis rera sit, aut porpor sendi 
ullaute molupta cum reratiistrum estiusa 
esequam, consedi tasperum auditae por re 
natius ea nam, ad maximil lignam rernam 
dolendi gnatur si necto es moluptatisti dera 
voluptatur, te la delessit idignate perum re-
risquam ex eatur, coribus inus am, sequia 
autemquis ut adis eium quia alita nihit, ut 
eum rerions equodit acim dolo ium aturerum 
re excerundebis iliqui qui optas ut laut maxi-
ma ni corem simo blaccus ullacites aut even-
dis experumquis dis dipsae. Ut voluptate-
mod utem fugia quatiatem ius audanis eatas 
magnatus, con rem doluptates con conse-
quisto tem. Et facerun daerchit venihil idit ut 
aliqui id quas pa quodit, utatur adi debis vo-
luptia sequidebis nimagnam et doluptatem 
aborepe ped ut es ab impore ius ipis et facias 
accab in etur, voluptiur, occum num endist, 
samus volorru ptatem esed magnatus mi, 
sim assequi dunt volent evendae nusam earit 
exere, et et, sandict atumqui volore doloris 
alitiunt et omnis expliquia adit unt mi, odis 
dolor aut elesciendis iunda quost, sequia 
sincit resti ressitem volo tent ex estiis adi 
imus, imollabo. Atibus quae venihillest, co-
necaero officto od quod et eat.

Nos dolo tem. Agnihil landera epratqua-
tem nos aceperibus aliquat emporibus quam 
sitiumet ernatetus intur autat hiciate scipide 
riorercipsae nulloreperum voluptati volore-
rum quaest, ut fugiam ut aut molore dolupta 
ecerferum est, sequia invero doluptae sinihit 
atempore nate perovid est, te doloreperat 
faccaes miliquu ntotass equate nimi, cus 
quos et untiistium lautemquunt.

Ullam atiam dolorei caturit in commodite 
porest renestotae dundae rem harum ne 
comniti occae sequaepta dunt est qui om-
molorit molor reius eaqui atem eius que es 
moloresera desequam volore excest magnis 
ipsam fugit ad et oditi re cum quis simusam, 
sit doluptatur, illibea ruptatio. Itatur repta 
exerit esseque voleste mporum eaquia core, 
con prepers perovit que cus, volut faccum 
inti cupta sit que sequis nonserf erovitat ei-
catur?

Essequam, sus ipitatat.
Libus anis veliciendam, comnis sitatem-

pos sanimus earum re liquid es aut quid quae 
voluptatiume poratquis quias maximaiost, 
te nonse nestio doluptate ium, ut adit que 
peruntia sam, sum dolum voluptae volenim 
agnamendae consecea nos deliqui sitiissit 
porerit, officae porum il invenem esedipid ut 
que vid que aut re venistet eosseque eos rep-
tia doluptam num qui officab is alibus eos 
eossit ere velibus esequi voloriam corrum es 
dolum, volutemos nulparcipsae vollicia sun-
tur rem di sequatempel id ut officiat dolore 
nobis volutem illoreris nus susda ipsam 
quaes ab ipsus etur sum dempor re volorro-
vit deliquatur sitem autem core dolorem fa-
cipit quibus autem atis si aliquodi aspid mo 
earcit remqui sunt.

Dolorro vitaspe rferis maximilitasi te sita-
quae nullabora quiam endam vel inita vele

de Filmkrant  
#360  december 2013  3

ISSN 0169-8109 |  ©2013 StIchtINg FuurlaNd/ 

de FIlmkraNt, amSterdam | oplage 32.000 |  

de FIlmkraNt heeFt geprobeerd de rechtheb-

beNdeN vaN het gebruIkte beeldmaterIaal te 

achterhaleN eN IN te lIchteN. mocht u deSoN-

daNkS meNeN dat u rechteN bezIt op eeN vaN de 

gebruIkte beeldeN, daN kuNt u altIjd coNtact 

opNemeN met de uItgever vIa INFo@FIlmkraNt.

Nl |  de FIlmkraNt wordt u mede aaNgebodeN 

door uw FIlmtheater.

R e d a c t i o n e e L  hij is erdoor. de nieu-
we stimuleringsmaatregel voor de Nederlandse 
film. het heeft in variety gestaan en op Nu.nl. 
Sterker nog, het Filmfonds verwijst op z’n eigen 
site naar de nieuwsvoorziening op Nu.nl, alsof 
ze het zelf nog niet helemaal kunnen geloven. of 
om het feit dat zij dat geld mogen gaan uitgeven 
een beetje een objectief tintje te geven. je weet 
het tegenwoordig niet meer zeker met nieuws. 

twintig miljoen komt er. misschien nog wel 
voor cannes. die euforie snap ik niet helemaal. 
want als je in cannes de boer op wilt, dan zul je 
er ook nog voor moeten zorgen dat je een film in 
cannes hebt waar je dat nieuwe Nederlandse 
elan aan op kunt hangen. en niet zeggen: wij 
hadden hier vorig jaar borgman, en nu kun je 
ook bij ons je film komen opnemen. reuze dyna-
misch dat Nederland. Ik hoor het ze al denken.

Ik vind het geweldig nieuws. het werd na-
tuurlijk hoog tijd dat er iets gebeurde voor de 
Nederlandse film, of de Nederlandse filmindus-
trie. Ik weet nooit helemaal zeker of die twee 
wel hetzelfde zijn. maar feit is dat er de afgelo-
pen jaren veel werk verloren is gegaan doordat 
het goedkoper bleek om je film in belgië te mon-
teren, of in de duitsland te soundmixen. het 
lijkt me heel gezond om in een tijd dat de werk-
loosheid en de verelendung onder zzp-ers in 
de culturele sector blijft groeien, in werkgele-
genheid voor die mensen te investeren.

maar het is niet zomaar geld. het komt in de 
vorm van een cash rebate. je zou haast denken 
dat het door iemand uit de bankwereld is be-
dacht. een cash rebate houdt in dat “binnen- en 
buitenlandse filmmakers die hun film in Neder-
lands willen opnemen een deel van het geld dat 
ze hier uitgeven na afloop kunnen terugkrijgen” 
(ik citeer nu even Nu.nl).

een cash rebate is, zo verzekert iedereen el-
kaar, weinig fraudegevoelig en transparant. er 
moeten nog wel regels worden opgesteld. en de 
vvd is bang dat het geld gebruikt gaat worden 
voor artistiekerige dingen. (Sommige films zijn 
kunstzinnig). “het moet wel een puur financiële 
aangelegenheid blijven.”

Ik ben nu als eenvoudige filmliefhebber al 
bijna de weg kwijt. er komt dus geld. om terug 
te geven aan filmmakers die in Nederland een 
film opnemen. maar om dat te kunnen doen, 
hebben ze al geld. maar niet van het Filmfonds, 
want er moet een chinese muur komen tussen 
subsidie en cash rebate. dat snap ik ook wel. 
maar er moet misschien ook een chinese muur 
komen rondom andere mogelijke geldbronnen. 
of kan ik geld lenen van een bank om een film 
op te nemen in Nederland en dan tegen die 
bank zeggen dat ze dat straks terugkrijgen om-
dat ik een cash rebate krijg? puur financiële 
aangelegenheid. en waar zijn die werkeloze 
editors, geluidsmensen, etc. ondertussen ge-
bleven? en die films? komen die ooit nog in 
cannes terecht?

daNa lINSSeN
twItter @daNalINSSeN

“Mijn moeder heeft me met de paplepel 
ingegoten dat ik nooit van een man 

afhankelijk mocht worden”
 antoinette beumer over Soof k6
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de volgeNde FIlmkraNt verSchIjNt op doNderdag 19 december

De Filmkrant worDt meDe mogelijk gemaakt 

Dankzij een Financiële bijDrage van De neDer

lanDse vereniging van FilmDistributeurs (nvF) 

en De neDerlanDse vereniging van bioscoop

exploitanten (nvb)

recensies 
k 7 In the Fog Moreel moeras k 11 Avant l’hiver 
Leven op de automatische piloot k 12 Mandela  
Idris Alba: kalm en formidabel k 15 The Lunchbox 
Liefde gaat door de maag k 21 IDFA: Openingsfilm 
Return to Homs Verpletterde zielen k 22 IDFA:  
69 liefde seks senior Wat je niet wist dat je wilde 
weten IDFA: Het land van aankomst Immigratie doet 
altijd pijn k 34 Inside Llewyn Davis Alleen gitaar en 
stem La tendresse Elkaar niet naar het leven staan 
k 35 The Butler Schim in het Witte Huis Tanta agua 
Onder de waterspiegel k 36 In Bloom Bloeiende 
meisjes Finn Topzware kerstvertelling  
k 37 The Hunger Games: Catching Fire Maakt 
hongerig naar slot Samsara Vluchtig toerisme  

Il futuro De blinde en de schone k 49 Late Kenji 
Mizoguchi Me love you long time k 50 Thuis kijken 
Special David Cronenberg

artikelen 
k 6 Antoinette Beumer Soof via vijf huisvrouw klas
siekers k 15 Indiase film Parallelle cinema  
k 16 Het fenomeen Quay ‘Het is de pop die bepaalt 
hoe hij beweegt’ k 18 IDFA: Up Close and (too) 
Personal Bevriend, verliefd, verblind k 23 IDFA: 
Onvoltooid verleden tijd De vloek van de herinnering 
k 25 IDFA: Met de rug naar de toekomst Op glad 
ijs k 32 Ken Loach IJzervreter en gestaald loyalist 
k 52 David Cronenberg Durf je in het hoofd van 
Cronenberg te kruipen?

#360

Word donateur van de Filmkrant! 
elke maand alle nieuwe films, in-
terviews, opinies & achtergron-
den! Word nu donateur en ont-
vang als welkomstgeschenk Wie 
zijn ogen niet gebruikt, is een ver-
loren mens, Hans Heesen in ge-
sprek met George Sluizer. Bent u 
zelf al donateur en brengt u een 
nieuwe donateur aan? dan ont-
vangt u allebei het welkomstge-
schenk.*

In het jaar waarin hij tachtig werd, vertelde Ne-
derlands meest kosmopolitische filmmaker 
george Sluizer (parijs, 1932) vrijuit over zijn 
avontuurlijke leven en zijn passie voor film.
Sluizer kreeg les van jean renoir en leerde het 
vak van bert haanstra. hij at uit vuilnisbakken 
en bietste geld van de maffia om te kunnen fil-
men. joris Ivens benoemde hem tot erfgenaam 
en antonioni vroeg hem als rechterhand. hij 
bedankte voor Schindler’s list, vocht met 
klaus kinski en ontdekte johanna ter Steege. 
hij maakte Stanley kubrick jaloers met Spoor-
loos en regisseerde dark blood, de film die door 
de dood van river phoenix 20 jaar lang onvol-
tooid bleef.

*Stort ¤ 28,25 (of meer) op rekeningnum-
mer 43.86.55.370 t.n.v. Stichting Fuurland te 
amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe donateur’ en uw 
adresgegevens. deze aanbieding geldt zolang 
de voorraad strekt. met dank aan Stichting 
Film uitgaven.

idfa Special  
negen pagina’s documentaires k 18-26

gratis film
avonturen 
van george 
sluizer?

pussy vs. putin
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sanne vogel

l’image manquante k
 
23

Actrice, schrijfster en filmmaakster 
Sanne Vogel is net klaar met haar eer-
ste speelfilm Hartenstraat en kan van-
daag geen geduld opbrengen.

‘ter, waarom sms’t hij niet? het is al twintig mi-
nuten geleden dat ik een textje stuurde.’

‘jij bent het meest ongeduldige mens van de 
wereld’

mijn beste vriendin kijkt me streng aan. Ik 
zucht. ‘maar als je iemand leuk vindt dat sms je 
toch meteen terug.’

‘misschien is hij druk.’
Ik sla mijn laptop open. ‘hij is online op Face-

book. zie je wel, hij vindt me niet echt leuk.hij 
heeft me alleen maar gezoend om tegen zijn 
vrienden te kunnen zeggen dat hij die ene ge-
stoorde actrice die altijd moet janken in reali-
ty-programma’s heeft geregeld.’

ter schudt haar hoofd, trekt de laptop uit 
mijn handen en klikt Netflix open. ‘we gaan een 
film kijken, wat wil je zien?’

‘een romantische komedie.’  aangezien mijn 
liefdesleven aan elkaar hangt van mislukte lief-
des en relaties, verzuip ik graag in films waarin 
personages die op het punt staan de ware lief-
de op te geven, toch als een blok vallen voor die 
ene onmogelijke persoon, waar ze na veel mis-
communicatie en ergernis toch nog een lang en 
gelukkig leven mee te gemoed lijken te gaan.

 ‘the proposal, met Sandra bullock, die gaat 
het worden’, besluit ter ferm. Ik knik en kijk nog 
even naar mijn telefoon of hij me misschien te-
rug heeft gsmst, maar nee. the proposal is in-
derdaad een heerlijke romcom. Sandra bullock 
als keiharde carrièrevrouw die op haar zestien-
de wees is geworden en daarna nooit meer van 
iemand heeft durven houden, schrikt met al 
haar hardheid en ambities haar medewerkers 
af. Inclusief haar assistent gespeeld door ryan 
reynolds, die haar het liefst zou wurgen. als ze 
bijna het land wordt uitgezet omdat ze cana-
dees is en haar werkvergunning verlopen blijkt, 
besluit ze dat ryan met haar moet trouwen zo-
dat ze kan blijven en haar baan niet kwijt raakt. 
hij stemt in omdat hij ook bang is zijn baan 
kwijt te raken. en tuurlijk blijken ze later toch 
bij elkaar te horen.

‘ja ga gewoon zoenen sukkels!’ roep ik naar 
het scherm. ter kijkt me met opgetrokken 
wenkbrauwen aan. ‘die film is pas een kwartier 
bezig, damn wees niet zo ongeduldig!’

‘ja maar ze vinden elkaar toch leuk! en als je 
elkaar leuk vindt ga je zoenen en dan doe je je 
best om elkaar te leren kennen en dan beant-
woordt je elkaars sms-jes.’

‘jezus, chill gewoon een beetje, het komt 
goed, als ze nu gaan zoenen dan is die film toch 
meteen klaar.’

Ik kijk naar mijn telefoon, drie nieuwe tin-
der-matches met vage mannen op kleine foto-
tjes, maar geen sms. ter pakt mijn telefoon en 
legt hem op de keukentafel. ‘Nu ga je gewoon 
die film kijken en laat je die telefoon met rust, af 
in je mand.’

‘woef, woef.’ ademhalen en kijken, vanaf nu 
ga ik me identificeren met Sandra bullock, die 
ongelooflijk grappig speelt en ook nog eens een 
heel lekker wijf is. Ik ben Sandra bullock. en 
aan het einde van de zeer vermakelijke film 
komt het toch nog allemaal goed. ‘wil je thee?’ 
vraagt ter terwijl ze de keuken in loopt en een 
blik op mijn telefoon werpt. Ik knik. ‘hé… hij 
heeft je gsmst, zie je wel’

Ik doe een dansje in mijn fel gekleurde huis-
legging en moon mijn blote tieten naar de over-
buren: ‘Ik ben Sandra bullock!!!!’  

 SaNNe vogel

interviews 
k 10 Philippe Claudel over avant l’hiver 
‘Geen tijd om af te remmen’ k 12 Justin 
Chadwick over mandela: long Walk to 
Freedom ‘nelson snapt de vijand’  
k 14 ristesh Batra over the lunchbox 
‘een foutje of een wonder?’ k 20 idFa: 
rosh abdeltafah over Syrische film ‘de 
versluiering is verdwenen’

niet te missen!
De vijf must-see films van deze maand 
1  L’image manquante (IDFA) k 23 
2  In the Fog k 9
3  Return to Homs (IDFA) k 21
4  Inside Llewyn Davis k 34
5  In Bloom k 36

filmkrant.nl
 
Elke maand is er veel meer Filmkrant dan er in de 
Filmkrant past. Op filmkrant.nl, staan dagelijkse 
nieuwtjes, webrubrieken en extra lange interviews 
en recensies. 

k Twintig miljoen voor filmsector
Het belangrijkste filmnieuws van de afgelopen maand was 
natuurlijk de twintig miljoen euro die het kabinet in 2014 uit-
trekt voor een stimuleringsmaatregel voor de filmsector. Het 
is het eerste concrete resultaat van de filmtop van afgelopen 
zomer. Het geld is gevonden in het potje van de lastenverlich-
ting voor bedrijven die vorige maand is afgesproken tijdens 
het begrotingsoverleg – budgetneutraal dus.

Eerder onderzoek wees uit dat er steeds meer Nederlands 
geld naar het buitenland vloeit: 12,6 miljoen euro in 2010 
versus 20,5 miljoen euro in 2012 (toen het totale productie-
budget 105,3 miljoen euro bedroeg). Bovendien krimpt de 
buitenlandse investering in ons land: van 1.990.000 euro in 
2010 naar 940.000 euro in 2012. De gevolgen zijn duidelijk: 
69 faillissementen sinds 2008 en een krimp van de werkgele-
genheid in de av-sector van 16,7% in de periode 1998-2011 
terwijl in de rest van Europa het aantal banen gemiddeld juist 
met 11,5% groeide.

Er moest dus iets gebeuren. Na maanden lobbyen kwam 
minister Bussemaker van OCW met een zogeheten ‘cash re-
bate’, een subsidie die wordt gegeven op basis van de uitgaven 
van de filmproducent. “De cash rebate is een middel dat hel-
der en controleerbaar is”, aldus CoBO-directeur Jeanine 
Hage. “Daar zit geen lang bureaucratisch proces aan vast.”

k IDFA organiseert gay-night
Anti-homowetgeving in Rusland, voetbalanalisten die op de 
Nederlandse tv onzin uitkramen over sportcapaciteiten van 
homo’s en nieuwsberichten over potenrammers en homo- 
pesters. Geen overbodige luxe dus dat het IDFA dit jaar voor 
het eerst een Gay Night organiseert. Op 27 november worden 
in Pathé de Munt twee documentaires vertoond over de ge-
volgen van geweld tegen homo’s.

De eerste is Facing Fear van Jason Cohen. Hoofdpersoon 
Matthew Boger gaat de confrontatie aan met Tim Zaal, een 
van de mannen die hem vijfentwintig jaar geleden in elkaar 
sloegen vanwege zijn homoseksualiteit. Zowel regisseur Co-
hen als Boger zijn bij de vertoning aanwezig voor een gesprek 
achteraf. De leiding daarvan is in handen van Wilfred de 
Bruijn, die in april dit jaar in Parijs werd mishandeld toen hij 
hand in hand op straat liep met zijn vriend. De foto’s die hij 
daarna op Facebook plaatste, zorgden voor een wereldwijde 
schok.

In Matt Shepard is a Friend of Mine vertelt Michele Josue 
het verhaal van haar vriend Matthew, die in 1988 zodanig 
werd gemolesteerd dat hij aan zijn verwondingen overleed. 
Matthews ouders, die na zijn dood een stichting tegen hate 
crimes opzetten, zijn aanwezig bij de vertoning van de film op 
30 november en 1 december.

k IFFR richt blik op Europa
In mei 2014 kunnen we naar de stembus voor het Europese 
parlement. Daarop vooruitlopend neemt het Internationaal 
Film Festival Rotterdam het continent de maat. Onder de 
vlag The State of Europe presenteert het festival films, de-
batten en talkshows. De tentoonstelling Domo de Europa 
Historio en Ekzilo reist speciaal van Brussel naar Rotterdam. 

In zijn toelichting van het programma zei IFFR-directeur 
Rutger Wolfson: “Het historische project van de Europese 
eenwording heeft veel van zijn glans verloren. Vrede en vei-
ligheid, de twee drijvende argumenten achter Europa, zijn 
vandaag de dag nog steeds relevant maar zijn tegelijk ook 
sleets geraakt. Politici lijken er maar niet in te slagen een 
overtuigende toekomstvisie op Europa over te brengen en 
veel mensen zijn boos en teleurgesteld, of erger nog, ze zijn 
helemaal niet meer geïnteresseerd.”

Edo dijkstErhuis
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Het gevecht tussen de seksen is nooit 
klaar en liefde gaat door de maag. Aan 
de hand van vijf fragmenten uit huis-
vrouwklassiekers vertelt regisseur 
Antoinette Beumer over haar midlife-
crisis-komedie Soof. door laura vaN zuyleN

In Soof ruilt Sophie (Lies Visschedijk) haar huisvrou-
wenbestaan in voor een carrière in een eigen catering-
bedrijf. Het personage is gebaseerd op de Volkskrantco-
lumns van Sylvia Witteman. Antoinette Beumer be-
spreekt de huisvrouw en Soof aan de hand van fragmen-
ten uit Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 
Bruxelles (Chantal Akerman, 1975), Una giornata parti-
colare (Ettore Scola, 1977), De stilte rond Christine M. 
(Marleen Gorris, 1982), The Stepford Wives (Frank Oz, 
2004) en Julie & Julia (Nora Ephron, 2009).

In Jeanne Dielman besluit Jeanne (Delphine Seyrig) 
terwijl ze een aardappel schilt dat ze zich moet bevrij-
den van de ketenen van haar vastgeroeste gewoonten. 
Ook Sophie maakt zich in Soof los van haar routine. 
Het thema ‘vrouwen vechten zich vrij’ komt ook terug 
in je films De gelukkige huisvrouw en Jackie. Wat 
spreekt je daarin zo aan? “Ik herken het niet bij mezelf 
en toch ben ik weer met twee projecten bezig over vrou-
wen die op iets uitkomen dat interessanter is dan waar 
ze vandaan kwamen. Wacht, dat klinkt zweverig. Anders 
geformuleerd: meer dan ‘de bevrijding van de vrouw’, 
vind ik het midlifecrisis-gevoel interessant. Je past je 
aan aan je partner en op den duur ga je op zoek naar wie 
je oorspronkelijk was. Hoe verhoud je je daartoe? De 
vrouwen in De gelukkige huisvrouw, Jackie en Soof reke-
nen af met het verleden en ervaren dat als een bevrij-
ding, maar het is niet een vrijvechten vanuit feminisme. 
Soof gaat over de wake-up call die je krijgt als je de veer-
tig nadert en beseft dat het voor sommige dromen te laat 
is. De man van Sophie [Fedja van Huêt] heeft net zo goed 
doelen gehad die hij niet heeft kunnen waarmaken. Hij 

wordt huisman en zijn leven wordt almaar nietiger. Het 
contrast tussen hem en Sophie heb ik uitvergroot. Haar 
wereld wordt steeds groter: ze staat onder nieuwe in-
vloeden op extravagante feesten. Terwijl hij eerder de 
Jeanne Dielman van het verhaal is. Zijn kosmos krimpt 
tot een oorlog tegen de muis en de muizenkeutels.”

Soof heeft wel iets weg van het op waarheid gebaseer-
de Julie & Julia. Julie (Amy Adams) vindt bevrijding in 
het koken. Ze maakt in dit fragment champignons en 
kip in zeeën van boter, naar de recepten van haar 
idool, de sterkokkin Julia Child (Meryl Streep) en be-
schrijft dit in haar column. Sophie zoekt haar uit-
vlucht in het cateringbedrijf. Waar let je op als je een 
film over koken maakt? “In Julie & Julia zag ik precies 
hoe ik het niet wilde. Meryl Streep kan aantrekkelijk 
snijden en proeven, maar Julies echtgenoot laat zo over-
dreven zien dat hij iets lekker vindt, dat het onsmakelijk 
wordt. Ook Julies gerechten zijn dermate delicaat dat ze 
richting obsceen gaan. No Reservations (Scott Hicks, 
2007) is nog zo’n voorbeeld. Daarin worden de handen 
en het gezicht van Catherine Zeta-Jones zelden in één 
shot getoond en valt dus het verschil met de handen van 
de stand in-kok op. Daaruit concludeerde ik dat Lies 
Visschedijk echt moest kunnen koken. Bij het zien van 
Soof moet je zin krijgen in lekker eten. Het moet er or-
ganisch uitzien en niet krampachtig perfect.” 

In Una giornata particolare sleept Sophia Loren haar 
man en kinderen uit bed. De camera volgt haar in een 
eindeloze long take door de bende in een klein huis en 
voert ons langs al haar kroost. Soof begint eveneens 
met een ontwaakscène vol kinderen, kratten en troep, 
maar die voelt anders aan. Waarom? “Inspirerend hoe 
dat shot in Scola’s film aan de buitenkant van de flat be-
gint, naar binnen glijdt en dan al die doorkijkjes door de 
kamers geeft. Ik was steeds bezig om die kinderen te tel-
len. Als het gezin in Soof ontwaakt is het een warboel. 
We wilden alleen in de keuken draaien en de dynamiek 

van die ruimte vangen, dus we gebruiken korte shots. 
Una giornata particolare is prachtig en tegelijkertijd 
grappig in zijn verouderde ideeën over de huisvrouw: 
huisvrouwen kwamen toen veel minder buiten en had-
den alleen hun huishoudelijke taken. Nu hebben ze het 
veel drukker. Ze doen iets van werk ernaast en hun da-
gen zitten vol met de kinderen naar dansles of hockey 
brengen. Onze Sophie is trouwens van zichzelf ook al 

‘in Julie & Julia zag Antoinette  Beumer over Soof

ik precies hoe ik het niet wilde’

antoinette beumer
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chaotischer dan Sophia Loren in deze rol. Scenarist 
Marjolein Beumer schreef het script met Bridget Jones’s 
Diary (Sharon Maguire, 2001) in het achterhoofd. Tien 
jaar later, als Bridget gesetteld en getrouwd is met Mark 
Darcy (Colin Firth) loopt ze opeens weer Hugh Grant 
tegen het lijf en vraagt zich af: ben ik wel echt tevreden? 
Als basis voor het scenario namen we één column als 
uitgangspunt. Die gaat over Mad Men. Sylvia Witteman 
beschrijft hoe ze op de bank wegdroomt bij die zak van 
een Don Draper. Vervolgens merkt ze haar man op in de 
keuken, die in een schort door de risotto staat te roeren. 
Het is ook nooit goed, realiseert ze zich.”

Er is een scène in Soof die erg aan Bridget Jones doet 
denken: Sophie probeert in een chique kledingzaak 
jurken te passen en struikelt met haar broek op haar 
enkels door de winkel. De verkoopsters kijken afkeu-
rend. In De stilte rond Christine M. vermoorden drie 
vrouwen een mannelijke verkoper uit protest tegen de 
onderdrukking van de vrouw. Is die film net als Una 
giornata particolare achterhaald? “De stilte rond 
Christine M. heeft me diep geraakt. En niet eens vanwe-
ge het feminisme, maar meer door de manier waarop 
via de camera en montage verteld wordt. Heel indruk-
wekkend hoe ze die winkelier doodslaan en je slechts de 
gezichten van die vrouwen ziet. Voor Soof was ik bang 
voor het tegenovergestelde, namelijk dat het oubollig 
zou worden. Ik dacht: anno 2013 kan ik toch niet aanko-
men met een verhaal waarin de mannen- en vrouwrol-
len worden omgedraaid? Het station van de vrouwen-
bevrijdingsbeweging zijn we naar mijn idee gepasseerd. 
Ik ben altijd een werkende moeder geweest, dus die 
vrijheid voelt vanzelfsprekend. Mijn moeder heeft me 
met de paplepel ingegoten dat ik nooit van een man af-
hankelijk mocht worden en altijd mijn eigen geld moest 
verdienen. Toch is dat misschien niet voor iedereen zo 
duidelijk. Als voorbereiding op Soof zag ik Huub Stapels 
theatervoorstelling Mannen komen van Mars, Vrouwen 
van Venus. Dat was in mijn ogen nogal uitgekauwd en 

cliché, maar in de zaal klonk hysterisch gelach van zo-
wel mannen als vrouwen. Stellen vonden het herken-
baar. Blijkbaar is er dus niet zoveel veranderd.” 

Frank Oz schroeft de klassieke rolpatronen van man-
nen en vrouwen op in zijn versie van The Stepford Wi-
ves: in een afgelegen gehucht in Connecticut zijn per-
fecte huisvrouwen gecreëerd, die als slaven in dienst 
staan van hun man en kinderen. De thriller bereikt 
zijn hoogtepunt in een steriele, pastelkleurige super-
markt, waar de vrouwen elkaar in slow motion be-
groeten. Sophie leidt ook een burgerlijk bestaan in een 

dorp aan de Vecht. Heeft ze ooit geprobeerd om een 
volmaakte huisvrouw te zijn? “Nee, want daar is ze 
veel te inconsequent voor. Misschien dat vrouwen van 
nature perfectionistisch zijn. Niet om hun man te on-
dersteunen, maar omdat ze op details letten. Ze willen 
niet alleen goed zijn in hun werk, maar ook het huis 
moet schoon zijn, de kinderen moeten op tijd eten, aan-
gekleed zijn of naar voetbal of zwemles. Sophie heeft 
dat alleen niet volgehouden: ze zegt het een en doet het 
ander. In The Stepford Wives herken ik vooral hoe moei-
lijk het is om een supermarkt er mooi uit te laten zien. 
Het is een zoektocht naar uniformiteit – producten die 
rustig en helder van kleur zijn of die je makkelijk kunt 
herschikken – want je zoekt naar een bepaalde stilering. 
Dan kun je mooie strakke lijnen in het beeld maken en 
vallen de personages meer op. In het geval van Soof wil-
de ik laten zien hoe zo’n eindeloze supermarktexcursie 
op zaterdagmiddag gaat. Het hele gezin waaiert uit en 
verdwijnt tussen de schappen.”   o

‘in Julie & Julia zag Antoinette  Beumer over Soof

ik precies hoe ik het niet wilde’

Soof

van links naar rechts:
jeanne dielman,

julie & julia,
una giornata particolare,

de stilte rond christine m. en
the Stepford wives
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Waar voorganger My Joy vooral in 
narratieve nevelen was gehuld, dompelt 
Sergei Loznitsa zijn personages in  
In the Fog onder in het morele moeras 
van Wit-Rusland in oorlogstijd.
 door jooSt broereN

Vergeleken met Sergei Loznitsa’s enigmatische speel-
filmdebuut My Joy is In the Fog verrassend rechtlijning. 
Eén doorlopende verhaallijn met drie flashbacks die 
context geven, daarmee moeten we het doen. Een vera-
deming voor wie het in narratieve nevelen gehulde My 
Joy te raadselachtig vond. Toch zet Loznitsa met zijn 
nieuwe film (die in 2012 in Cannes de prijs van de inter-
nationale filmkritiek won) de lijn door die hij inzette 
met My Joy en de documentaires die hij daarvoor maak-
te. Ook In the Fog, een verfilming van het gelijknamige 
boek van Vasil Bykov, is weer een trage roadmovie zon-
der eindbestemming. Opnieuw richt Loznitsa zich op 

de Tweede Wereldoorlog. Maar waar in de enigma’s van 
My Joy vooral de nasleep van de oorlog invoelbaar werd 
gemaakt, duikt In the Fog letterlijk in het strijdgewoel.

Niet dat we groots opgezette oorlogsbeelden voorge-
schoteld krijgen: Loznitsa voegt zich naar het cliché van 
de serieuze Rus die liever grote ideeën naar voren brengt 
dan grote beelden. Bij het Russische westfront van 1942 
zijn net drie partizanen opgehangen voor een terroristi-
sche aanslag. Een vierde, de timide Sushenya, werd vrij-
gelaten. Die zal dus gepraat hebben, denken zijn kame-
raden, en zijn oude vriend Burov trekt eropuit om het 
een en ander recht te zetten, geholpen door de zwijgza-
me Voitik. Maar voor zij hun wraak kunnen voltrekken, 
wordt Burov zelf neergeschoten door de Duitsers. Sus-
henya wordt van Burovs slachtoffer diens held: hij zeult 
zijn gewezen vriend op de schouders weg uit het sper-
vuur. Zo begint voor deze drie mannen een tocht door de 
herfstige bossen, op zoek naar een veilig heenkomen, 
achtervolgd door hun verledens.

De mist uit de titel blijft het grootste deel van de film 
metaforisch; Loznitsa en cameraman Oleg Mutu van-
gen de barre tocht van de drie partizanen in heldere 
35mm-beelden. Des te modderiger is het morele moeras 
waarin de drie zich bevinden, want de drie flashbacks - 
één voor elke hoofdfiguur - maken al snel duidelijk dat 
de verhoudingen anders liggen dan je zou denken. Zo 
geeft Loznitsa zijn personages én de kijker de gelegen-
heid het hoofd te breken over de grote vragen waarmee 
hier geworsteld wordt - over goed en kwaad, vergeving 
en wraak, en wat oorlog doet met het menselijk karak-
ter.

In the Fog »»»»» ruSlaNd/duItSlaNd/

NederlaNd/wIt-ruSlaNd/letlaNd, 2012 |  regIe 

SergeI lozNItSa |  127 mINuteN |  met vladImIr 

SvIrSkIy, vladISlav abaShIN, SergeI koleSov | 

dIStrIbutIe coNtact FIlm |  te zIeN vaNaF 12 

december

In the Fog

modderig 
moreel moeras
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leven op de Avant l’hiver 
automatische  
piloot

Een jonge stalker met onbekende 
motieven dwingt een neurochirurg met 
midlifecrisis om eindelijk over zijn leven 
na te denken. De film zelf dreigt hier-
door echter op een zijspoor te raken.

door leo baNkerSeN

 
In deze derde film van schrijver-cineast Philippe Clau-
del (Il y a longtemps que je t’aime, Tous les soleils) speelt 
Daniel Auteuil een drukbezet neurochirurg met oog-
kleppen op. Zijn echtgenote (Kristin Scott Thomas) vult 
haar dagen met wanhopig tuinieren rond hun fraaie al-
leenstaande villa. Als zij eindelijk suggereert dat ze eens 
moeten praten antwoordt hij: “Waarover?” Het ergste 
is, hij lijkt het te menen.

In Claudels regiedebuut Il y a longtemps que je t’aime 
was Scott Thomas een vrouw die na een lange gevange-
nisstraf weer aan een nieuw leven moest wennen.  
Symbolisch gezien zitten de chirurg en zijn echtgenote 
ook in een soort gevangenis, en een nieuw leven zou 

geen slecht idee zijn.
Maar verder is de goed geacteerde en serieus neerge-

zette midlifecrisis in Avant l’hiver een veel traditioneler 
gegeven. Het vertrouwde beeld van het vastgelopen, op 
de automatische piloot geleefde leven. Allemaal het ge-
volg van toeval en slordige beslissingen. Om het er nog 
eens extra in te wrijven is er die bevriende psychiater die 
wel erg vaak over de vloer komt. Louter door zijn aan-
wezigheid houdt hij het besef levend dat alles heel an-
ders had kunnen zijn. Claudel meet dat breed uit, als 
een soort huwelijkscrisis in slowmotion. Mooi neerge-
zet, maar weinig opzienbarend.

Om toch de zaak op onverwachte wijze open te bre-
ken heeft Claudel iets intrigerends bedacht. Een onbe-
kende jonge vrouw met een raadselachtige achtergrond 
laat voortdurend grote boeketten rode rozen bezorgen 
als dank voor een operatie die de chirurg zich niet kan 
herinneren. Zijn echtgenote vreest het klassieke over-
spel met een jong blaadje, maar zo gemakkelijk heeft 
Claudel zich er gelukkig niet van afgemaakt. De ge-

stalkte chirurg denkt niet aan seks. Het is eerder alsof 
die ongezochte ontmoeting langzaam iets in hem wak-
ker maakt. Net als dat korte gesprek met een oude jood-
se vrouw, die hem de namen van haar in het concentra-
tiekamp omgekomen familieleden wil toevertrouwen.

Tegelijkertijd knaagt het gevoel dat het misschien 
net iets te mooi bedacht is allemaal. De thrillertrekjes 
die de geschiedenis krijgt, lijken de zaak aanvankelijk op 
scherp te gaan zetten, maar met de uiteindelijke schok-
kende onthulling schiet Claudel zijn doel voorbij. Dat 
hoort in een andere film thuis. Wat rest is een mooi 
open eind, veel aanzetten tot overpeinzing en een sterk 
gevoel van melancholie, samengebald in een ontroerend 
kinderliedje.

Avant l’hiver »»»»» FraNkrIjk/luxem-

burg, 2013 |  regIe phIlIppe claudel |  103 

mINuteN |  met daNIel auteuIl, krIStIN Scott 

thomaS |  dIStrIbutIe lumIère |  te zIeN vaNaF 19 

december
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leven op de Avant l’hiver 
automatische  
piloot

Philippe Claudel over Avant l’hiver
‘Geen tijd om af te remmen’
In het tragische Avant l’hiver toont 
schrijver/filmmaker Philippe Claudel 
mensen die ondanks alle luxe hun 
leven voorbij rennen. 

“Er zit welwillende ironie in de beroepskeu-
ze van de personages”, zegt Philippe Claudel, 
de schrijver/filmmaker achter Il y a long-
temps que je t’aime. “Een man is bezig met 
hersentumoren maar kan niet in zijn eigen 
hoofd kijken (Daniel Auteuil) en een psycho-
loog (Richard Berry) zit slecht in zijn vel.” De 
ene vrouw (Kristin Scott Thomas) probeert 
de schijn hoog te houden terwijl de andere 
vrouw (Leïla Bekhti) de maskers afrukt. 

Aanvankelijk stelt Paul, de neuroloog, 
zichzelf geen vragen. “Hij heeft nooit de tijd 
gehad om na te denken. Zijn werk is zo slo-
pend dat hij zich nooit afvroeg of dit zijn ide-
ale leven is. Maar een ontmoeting brengt 
hem aan het twijfelen. Ineens verschijnen er 
barsten in zijn zelfbeeld en lukt het hem niet 
meer om zichzelf op te rapen. Inwendig is hij 
verwoest.”

Uw happy end is wankel, net als in Douglas 
Sirks melodrama’s. Wijst het glazen huis, 
net als de reflecties van Sirk, op het verschil 
tussen beeld en werkelijkheid? Zowel de ra-
men van het huis, de museumkapel en de 
auto als de CT-scans verwijzen naar de the-
matiek van het zichtbare en onzichtbare, 
naar de stelling dat transparantie een illusie 
is. De personages zijn ondoorzichtig en som-
ber. Lucie zit als een Sneeuwwitje opgeslo-
ten in haar magnifieke gevangenis. “Hoeveel 
jaren bracht je al door in je glazen doods-
kist?” vraagt haar zus. Ondanks de illusie 
van geluk en rijkdom blijven man en vrouw 
eenzaam. Wat me boeit is hoe mensen zulke 

delicate situaties aanvaarden. Zoals de twee 
mannen die dertig jaar vrienden én rivalen in 
de liefde zijn.”

De driehoeksrelatie kennen we van Truffaut 
maar Avant l’hiver lijkt meer verwant met 
de films van Claude Sautet. “De Nouvelle 
Vague heeft me minder beïnvloed dan Sau-
tet. Hij staat voor een soort cinema dat me 
raakt met films die liefdevol mensen obser-
veren.”

Toen Sautets films uitkwamen, waren er 
nogal wat afkeurende geluiden te horen. 
“Absoluut, hij werd afgeschilderd als een po-
pulistische cineast, ook al waren zijn films 
nooit commerciële successen. Tijdens zijn 
leven werd hij uitgespuwd, pas na zijn dood 
kreeg hij erkenning. Door critici en festivals 
werd hij niet serieus genomen terwijl hij nu 
geldt als een groot filmmaker. Ik zag als 
achtjarige Les choses de la vie en die cinema 
liet me nooit meer los.”

Het is een humanistische cinema verbon-
den met de Franse traditie van Renoir. 
“Sautet praat, net als Renoir, over ons. Zijn 
centrale thema’s zijn de mens, relaties, de 
moeilijkheid om te leven en om lief te heb-
ben. Dat doet hij met stilistische strengheid 
én bescheidenheid. Veel cineasten herken-
nen nu zijn invloed, er wordt meer over Sau-
tet gepraat dan over Truffaut, Chabrol en 
Godard. Cinema interesseert me omdat het 
me toelaat om net als Sautet menselijke ver-
halen te vertellen. In Avant l’hiver en Il y a 
longtemps que je t’aime zijn stiltes heel be-
langrijk. Paul en Lucie praten weinig. In lite-
ratuur kan je dat niet doen; je duikt in de 
geest van het personage en fileert gedachten. 
Het is interessanter om de kijker zelf het 

werk te laten doen. Het gezicht van Auteuil is 
sprekend maar hij blijft raadselachtig; de 
film draait om stiltes en mysterie. Een came-
ra is niet meer dan een microscoop die je op 
iets richt. Je nodigt de kijker uit om naar een 
uitvergrote realiteit te kijken. Literatuur wil 
psychologisch verklaren terwijl de camera 
buiten het personage blijft. De toeschouwer 
gebruikt zijn gevoeligheden en ervaringen 
om een link te leggen met wat hij ziet.”

Paul zegt dat Lou hem raakt maar niet op-
windt. Probeerde u het cliché van de mid-
lifecrisis te vermijden? “Ik speel graag met 
genres en clichés. Avant l’hiver is een intiem 
drama én een suspensevolle detective. Maar 
ik vermijd stereotypen doordat de aantrek-
kingskracht tussen de personages niet sek-
sueel is. “Ze raakte me”, zegt Paul tegen de 
agent over de prachtige maar tragische 

vrouw die plotseling op z’n pad verscheen. 
Ze voert hem terug naar het verleden. Wat 
Paul fascineert, en dat is autobiografisch, 
zijn mensen die aan het begin van hun leven 
staan. Ze zijn twintig en weten nog niet wat 
ze gaan doen. Alles moet nog beginnen. Ook 
al zou hij verliefd zijn, Paul verkeert in een 
staat van zelfcensuur, hij is bijna aseksueel. 
Dankzij Lou ontdekt hij opnieuw gevoelens 
van jeugdigheid en dromen terwijl hij bijna 
aan de winter van z’n leven begint. Hij zegt 
tegen Lou ‘Je zal zien, het gaat te snel, je 
krijgt de tijd niet om af te remmen, om twee 
stappen achteruit te zetten’. En zij vraagt 
‘Waarom niet?’ Dat verrast hem want hij 
stelde zichzelf nooit die vraag. Hij heeft zich 
door een luxe leven laten meeslepen, terwijl 
het misschien niet voor hem bestemd was. 
Daar denk ik ook over na. Ik doe geweldige 
dingen, schrijf boeken en maak films, maar is 
dat het? Misschien zou ik liever champig-
nons of vissen kweken.”

De seizoenen zijn nadrukkelijk aanwezig. 
Net als muziek. “Er is de symboliek van de 
seizoenen en ik streef naar een evolutie van 
licht en kleur. Van de herfstschakering in het 
begin naar de grijsheid, vochtigheid en kou 
van de winter. Uit het beeld moet geleidelijk 
een zekere kilte spreken. Alle gevoelens, alle 
woorden zijn bevroren. Qua muziek wilde ik 
aanvankelijk alleen La Bohème gebruiken 
vanwege het gegeven van de tragische liefde. 
Maar bij de eerste montage merkte ik dat het 
te nadrukkelijk overkwam. Daarom behield 
ik enkel de operascène en liet ik componist 
André Dziezuk variaties maken op Puccini’s 
thema’s. Het nummer ‘Gentil Coquelicot’, 
gezongen door de Algerijnse zangeres Biyou-
na en door Leïla Bekhti, versterkt de tragiek. 
Een gevoel dat ik aanbreng via een openings-
flashback, het gezicht van een geslagen man. 
Zo weet de toeschouwer dat er iets pijnlijks 
gebeurd is en gaat hij anders kijken. Met het 
besef dat niets is wat het lijkt.” 

Ivo De KocK
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Direct nadat Nelson Mandela in 1990 de gevangenis 
verliet, waren er al plannen voor een speelfilm over 
zijn leven. Maar de eerste grote biopic is nu pas een 
feit. En de maker is een Brit, met een bescheiden  
staat van dienst. Hoe kreeg Justin Chadwick dat  
voor elkaar?  door mark vaN deN tempel

Justin Chadwick over Mandela: Long Walk to Freedom 

‘nelson snapt de viJand’
Ruim zeshonderd pagina’s beslaat Nelson Mandela’s 
autobiografie Long Walk to Freedom. Het is een levens-
verhaal vol gebeurtenissen dat niet alleen de geschiede-
nis van Zuid-Afrika herschreef, maar ook die van onze 
tijd. Daar een film van maken is, eerlijk gezegd, gekken-
werk. En ja, dat vindt regisseur Justin Chadwick (47) 
zelf ook. “Er zijn te veel mooie verhalen. Toen Mandela 
pas uit de gevangenis was zei hij tegen een van zijn 
dochters: ‘Ik wil niet dat je vanavond uitgaat.’ Waarop 
ze antwoordde: ‘Pap, ik ben een volwassen vrouw van 
29 met twee kinderen!’ In zijn hoofd was ze nog steeds 
een jong meisje.”  

De anekdote, door Chadwick zelf opgetekend, haalde 
de filmversie niet. Net zomin als het wonderbaarlijke 
verhaal van hoe Mandela tijdens zijn opsluiting op Rob-
beneiland illegaal zijn autobiografie begon te schrijven 
en die de gevangenis uit wist te smokkelen. Chadwick: 
“Zo veel goede verhalen hebben het niet gehaald. Dat is 
waarom ik aanvankelijk ‘nee’ had gezegd. Ik had net een 
kleine film gemaakt die in Afrika als heel authentiek 
werd gezien (The First Grader, MvdT), waardoor ze bij 
mij kwamen. Maar ik zag er eerder een geweldige docu-
mentaire in. Pas later vond ik mijn insteek: de liefde 
tussen Nelson en Winnie, en de prijs die deze man en 
zijn gezin voor hun verzet hebben betaald.” 

Toen Nelson Mandela in 1962 werd veroordeeld tot le-
venslange opsluiting op Robbeneiland, had hij een vrouw 
van 23 en twee jonge kinderen. Winnie was een voormalig 
sociaal werkster, meegesleept door de vrijheidsstrijd. 
Terwijl Nelson met zijn kameraden van het ANC in de ge-
vangenis een ideologie van vreedzaam verzet predikte, 

moest Winnie helemaal alleen een gezin zien groot te 
brengen te midden van toenemend geweld en politie-in-
timidatie. Chadwick: “Mensen hebben me verteld dat 
toen Nelson en Winnie nog samen waren, ze een onge-
looflijke chemie hadden. Ik vond dat belangrijk om te la-
ten zien.” Eenmaal vrij moet Mandela echter erkennen 
dat hij en zijn vrouw volledig uit elkaar gegroeid zijn. 

Chadwick kende de reputatie van Winnie als militant 
activiste, maar moest zijn mening bijstellen toen hij 
haar had ontmoet. “Ik wilde de controverse helemaal 
niet schuwen, maar wij in het Westen hebben wel een 
bepaald beeld van Winnie Mandela. Als je dan naar So-
weto gaat en haar ontmoet is het toch anders. Die jonge 
moeder van twee kinderen werd door het regime maan-
denlang in eenzame opsluiting geplaatst. Ze had geen 
idee waar haar kinderen waren. Toen ik die dochters 
ontmoetten, inmiddels zelf moeder en oma, probeerde 
ik me voor te stellen hoe dat geweest moet zijn, alleen 
met twee kinderen, in die tijd. 

“Kijk, Mandela ging de gevangenis in met een set 
idealen en politieke overtuigingen die eigenlijk gedu-
rende zijn gevangenisschap nooit zijn veranderd. Hij 
bleef puur, 27 jaar lang. Maar Winnie moest zien te 
overleven. Zelfs Mandela is nooit in isolatie geplaatst. 
Toen hij uit de gevangenis kwam, was ze niet langer de 
vrouw op wie hij verliefd was geraakt. Winnie zei me 
voordat we gingen draaien: ‘Die oude mannen, zij kwa-
men uit de gevangenis en ze wilden praten. Wij wilden 
alleen maar vechten!’” 

Geen dubbelganger
Producent Anant Singh werd door Mandela zelf bena-
derd om de film over zijn leven te maken. Aanvankelijk 
werd voor de hoofdrol gekeken naar grote Amerikaanse 
acteurs. Maar toen Chadwick drie jaar geleden bij het 
project betrokken raakte, kwam hij aanzetten met de 
toen nog relatief onbekende Brit Idris Elba (Luther, Pa-
cific Rim). “Ze zeiden: Idris wie? Ikzelf kende Idris ook justin chatwick
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Justin Chadwick over Mandela: Long Walk to Freedom 

‘nelson snapt de viJand’
alleen maar uit de serie The Wire. Pas toen een 
Brits castingbureau me tipte, besefte ik dat Idris 
gewoon een Londenaar was.” 

Chadwick was niet op zoek naar dubbelgan-
gers voor Nelson en Winnie, hij zocht naar de 
juiste uitstraling. En naar acteurs die zich in het 
echte Zuid-Afrikaanse leven durfden te storten. 
“Ik wilde de film niet in de studio maken. Ik wil-
de dat het publiek midden in de handelingen zou 
worden gegooid. Verder was ik van plan om zo-
veel mogelijk mensen uit de zwarte gemeen-
schappen in te schakelen. En je kan niet Soweto 
binnenstappen om daar een paar duizend man 
toe te spreken, als je alleen maar een lookalike 
bent. Die toeschouwers in Soweto kwamen niet 
van een castingbureau. Dat waren burgers die 
daar al hun hele leven woonden, en de strijd te-
gen de apartheid hadden meegemaakt. Toen 
Idris daar dat podium opstapte, had hij ze in een 
paar seconden overtuigd. Op een bepaalde ma-
nier wist hij de energie van Mandela uit te dra-
gen. In Zuid-Afrika noemen ze dat ‘het Madi-
ba-effect’, naar de bijnaam van Mandela.’”  

Idris Elba ging voorafgaand aan de opnamen 
in Zuid-Afrika wonen, sprak met lotgenoten van 
Mandela en bezocht alle relevante plekken, 
waaronder Robbeneiland. Chadwick: “Dat ei-
land is fysiek een heel vreemde plek. Enorme 
temperatuursverschillen maken het een messed 
up place. Idris wilde er per se overnachten, dus 
zei ik: ‘Neem je mobiel mee, in geval van een pa-

niekaanval.’ En hij zei: ‘Maak je geen zorgen. Ik 
weet zeker dat ik dit wil doen. Ik wil meemaken 
wat het is om aan de andere kant te staan.’ Maar 
toen de deur achter hem dichtviel en hij de cipier 
hoorde weglopen, overviel hem een enorm ge-
voel van leegte. Hij greep naar z’n mobiel, en na-
tuurlijk had hij geen bereik. Maar het moment in 
de film dat de deur voor het eerst dichtslaat, is 
het moment dat Mandela beseft wat hem te 
wachten staat. Al die mannen hadden hun gezin-
nen verloren. Ik had het voorrecht om voor de 
opnamen startten Nelson Mandela zelf te ont-
moeten. Als je ziet hoe hij met mensen en vooral 
kinderen is, dan snap je ook zijn opoffering.”  

Nelson Mandela heeft nog enkele scènes van 
de film gezien, maar werd ziek tijdens de afwer-
king. Chadwick wil hem gezien zijn broze staat 
niet meer lastigvallen. Maar zijn respect voor de 
eerste zwarte president van Zuid-Afrika is alleen 
maar toegenomen. “Als buitenstaander had ik 
altijd het idee dat de overgang tussen zijn invrij-
heidstelling en zijn presidentschap eigenlijk heel 
soepel verliep. Maar het was een bloedbad. Het 
ANC zei altijd: we zullen vechten! Hoe hij er in 
geslaagd is dat land bijeen te houden zonder ex-
treem bloedvergieten is eigenlijk ongelooflijk. 
Maar hij begreep de mensen, alle mensen, van 
Zuid-Afrika. Hij snapt hoe je je vijand tegemoet 
treedt en hoe die functioneert. Daarom is de 
laatste zin uit de film de belangrijkste: een mens 
is niet geboren om te haten.”  o

idris elba: 
kalm en  
formidabel
Het is een keuze waar elke filmbiograaf zich 
voor geplaatst ziet: ga je voor een close-up of 
een totaalshot? Oftewel: neem je een fase uit 
iemands leven (Lincoln) of wordt het een 
volledige beschrijving (Gandhi)? Mandela: 
Long Walk to Freedom kiest voor het hele 
verhaal, en trekt daar 2,5 uur voor uit. Dan 
wordt het verdomd moeilijk nuances aan te 
brengen, laat staan er echte cinema van te 
maken. Mandela haast zich van gebeurtenis 
naar gebeurtenis, en probeert ondertussen 
Nelson Mandela neer te zetten als een mens 
van vlees en bloed. Dat dit lukt is vooral te 
danken aan acteur Idris Elba, met zijn kalme 
maar formidabele uitstraling. Nog indruk-
wekkender is Naomie Harris als Winnie 
Mandela, die voor onze ogen de transforma-
tie van verliefde jonge vrouw naar cynische 
militante laat plaatsvinden. Deze twee ma-
ken het verschil in een film die verder netjes 
binnen de lijntjes blijft.  

mark vaN deN tempel »»»»» 

Mandela: Long Walk to Freedom groot-

brIttaNNIë/zuId-aFrIka, 2013 |  regIe juStIN 

chadwIck |  146 mINuteN |  met IdrIS elba, NaomIe 

harrIS, jamIe bartlett, terry pheto |  dIStrI-

butIe paradISo |  te zIeN vaNaF 19 december    
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In het nostalgische The Lunchbox laat 
Ritesh Batra zien hoe houtje-touw-
tje-sms’en gaat in de miljoenenstad 
Mumbai: ‘Waarom? Ik denk dat ik een 
oude ziel ben.’ door laura vaN zuyleN

In een winderig strandpaviljoen, tijdens het uitgelaten 
filmfestival van Cannes, straalt de Indiase regisseur Ri-
tesh Batra (33) kalmte uit. Hij laat stiltes vallen, neemt 
de tijd om na te denken en rekt woorden en zinnen. Zijn 
debuutfilm The Lunchbox vertelt al even rustig. Een 
vrouw vult vier metalen bakjes met onder andere curry 
en rijst en stapelt ze op elkaar. Het geheel wordt in een 
slaapzakje gehesen om het warm te houden. We volgen 
deze ‘lunchbox’ stap voor stap, van bezorger tot bezor-
ger, via verschillende transportmethodes, tot hij aan-
komt bij de verkeerde man. Tegen de achtergrond van 
het onstuimige Mumbai leren een man en een vrouw 
van uiteenlopende leeftijden en klassen elkaar zo bij 
toeval kennen. “Dat komt nooit voor. Maar wat als het 

wél zou gebeuren?” zegt Batra. “De vraag of dit een 
foutje of een wonder is fascineerde me. Deze mensen 
hadden elkaar nooit op een andere manier ontmoet en 
toch is er een connectie. Ze passen allebei niet in het 
heden; ze horen thuis in een andere tijd.”

Batra wilde aanvankelijk een documentaire maken 
over het lunchboxensysteem. “Dat bestaat al honderd-
vijfentwintig jaar en dagelijks worden wel vijfduizend 
lunchtrommels bezorgd. Een onderzoek van Harvard 
heeft uitgewezen dat de kans één op een miljoen is dat 
er één verkeerd wordt bezorgd. Tijdens mijn eigen rese-
arch ben ik een week lang met de bezorgers meegere-
den. Zij vertelden me verhaaltjes over de plekken waar 
ze de lunchtrommels ophaalden: ‘Dáár woont een 
vrouw die elke dag iets nieuws uitprobeert’, ‘Híer ruikt 
het zo lekker’ en ‘Díe dame maakt elke dag hetzelfde’. 
Op den duur raakte ik minder geïnteresseerd in het sys-
teem en meer in de verhalen van de mensen erachter. 
Van die documentaire is het dus nooit gekomen.”

Douche
In de focus op de menselijke kant van die bezorging 
weerklinkt een nostalgische ondertoon, die ook de rest 
van de film karakteriseert. In het kantoor waar de man-
nelijke hoofdpersoon werkt zijn geen computers en al-
leen grote stapels papier. “Die plek bestaat echt”, zegt 
Batra. “We hebben de stapels misschien wat groter ge-
maakt, maar zo ziet het er daar uit.” De personages stu-
ren elkaar briefjes, verstopt tussen de pannenkoekjes. Ze 
sms’en analoog. “De wereld streeft ons met haar tech-
nologische ontwikkelingen voorbij. Het leven in India is 
de afgelopen twintig jaar zo ingrijpend veranderd, dat 
we het niet hebben kunnen verwerken. Aan de andere 
kant: we kunnen niet meer terug. We moeten er wel in 
meegaan. Dat doen grote steden met ons. Mensen wor-
den zoals de lunchtrommels, die anoniem ’s ochtends en 
’s avonds worden vervoerd. Maar de mensen in dit ver-
haal worden door wat ze meemaken meer dan dat.”

Hij heeft grote belangstelling voor verloren tijden: 
“Ik ben vooral geïntrigeerd door het ouder worden. Ik 

Ritesh Batra over The Lunchbox

‘een foutJe of een wonder?’



liefde gaat door de maag
De Dabbalwalahs van Mumbai brengen 
dagelijks duizenden lunchtrommeltjes 
rond. Meestal vervoeren ze eten. Soms 
ook romantiek en dromen.

Liefde gaat door de maag. Dat weten we alle-
maal. Maar voor de echtgenoot van Ila is het 
te laat. Door een wonderlijke speling van het 
lot bereiken de lekkere hapjes waarmee ze 
haar huwelijk weer wat geur en smaak pro-
beert te geven niet hem, maar Sajaan, een 
uitgebluste bureaucraat die op het punt staat 
met pensioen te gaan. In Mumbai wordt het 
lunchtrommeltje namelijk niet onder de 
snelbinders mee naar het werk genomen, 
maar bestaat er een ingenieus systeem van 
koeriers, de Dabbalwalahs, die er elke dag 
voor zorgen dat het warme eten vanuit de 
keuken thuis op de werkplek van de echtge-
noot belandt. Het geoliede systeem werd 
door Harvard-onderzoekers geprezen om 
z’n efficiëntie: op elke miljoen trommeltjes 
wordt er slechts eentje verkeerd bezorgd.

In The Lunchbox gaat het natuurlijk om dat 
ene trommeltje, en om de band die er daar-
door tussen Ila en Sajaan ontstaat, een lief-
desgeschiedenis tussen twee mensen die in 
hun levens gevangen zitten, en daar even aan 
lijken te kunnen ontsnappen. Het wordt een 
vehikel van hun dromen en hun diepste ge-
dachten. Debuterend regisseur Ritesh Batra 
verfilmde dat allemaal heel sober. Natuurlijk, 
enige Indiase couleur locale ontbreekt niet, 
en de film werkt zeker op je eetlust. Maar de 
herhalende beelden van het koken, het ver-
voeren, het eten, het spel van spanning en 
verwachting, zijn heel bescheiden, en niet 

bijzonder innovatief ingezet. Het maakt ze 
herkenbaar voor iedereen die alweer op zijn 
mobieltje kijkt waar dat whapje van die ene 
leuke jeweetwel nou blijft. Al is de melancho-
lie van de film niet modern, maar tekenend 
voor een land in transitie. Hoe lang duurt het 
nog voordat Star bucks en McDonalds de 
Dabbalwalahs uit de markt hebben gedrukt? 
Tot die tijd is The Lunchbox een nederige ode 
aan een analoge wereld en een fascinerend 
inkijkje in de wereld van de Dabbalwalahs die 

ook als symbool kan worden opgevat voor de 
digitale systemen waar wij ons nu blindelings 
op verlaten. En op de hoop dat er soms iets 
romantisch en onverwachts gebeurt.

daNa lINSSeN »»»»»

The Lunchbox INdIa, 2013 |  regIe rIteSh batra 

104 mINuteN |  metIrrFaN khaN, NImrat kaur | 

dIStrIbutIe cINemIeN |  te zIeN vaNaF 12 decem-

ber

indiase 
parallelle 
cinema
Zeg India, en je zegt Bollywood. Er is waar-
schijnlijk niet een filmcultuur ter wereld die 
buiten de eigen landsgrenzen zo geplaagd 
wordt door vooroordelen. Want Bollywood 
(de Hindi-talige film- en tv-industrie van 
Bombay) mag dan naar het aantal geprodu-
ceerde films gemeten groter (en soms diver-
ser) zijn dan Hollywood, in het Westen den-
ken we toch al snel: Bollywood, oh, dat is van 
die liedjes. En inderdaad: een Bollywood- 
film, of het nu een romkom (het merendeel) 
of een ander genre is (denk aan de ‘curry-
western’ Sholay uit 1975, de meest succes-
volle Indiase film ooit), kan niet zonder een 
liedje op z’n tijd.

Toch floreert sinds de jaren zestig ook een 
‘parallelle cinema’, het beste te vergelijken 
met wat in Europa en Amerika ‘art cinema’ 
of auteursfilm heet. Filmmakers als Satyajit 
Ray (bekend van de Apu-trilogie) en Ritwik 
Ghatak begonnen in het Bengaals films te 
maken die meer te maken hadden met het 
Italiaanse Neorealisme dan met de mierzoete 
musicalwerkelijkheid van de mainstream ci-
nema.

Nadat de parallelle cinema in de jaren ne-
gentig in verval raakte, onder andere door 
gebrekkige investeringen in distributie en 
vertoning, zie je sinds 2000 weer een nieuwe 
generatie off-Bollywood filmmakers opko-
men. Ze worden gesteund door progressieve 
stemmen binnen de filmwereld zelf die zeg-
gen dat er voor de liefhebbers van artfilms 
ook een eigen Indiase artfilmproductie zou 
moeten zijn. Daarbij wordt ook vaak verwe-
zen naar de schaal waarop Indiase films ook 
in Azië en het Midden-Oosten worden geëx-
porteerd: er is een markt voor. Een filmma-
ker die uit dit nieuwe bewustzijn is voortge-
komen is bijvoorbeeld Anurag Kashyap (zijn 
Gangs of Wassyepur was vorige maand in 
Nederland te zien en is nu op dvd verkrijg-
baar), die heel goed in de gaten heeft hoe hij 
met zijn hardboiled misdaaddrama’s zowel 
de Indiase als de Westerse markt kan bedie-
nen.

De nieuwe impuls voor de Indiase artfilm 
wordt niet alleen door dergelijke economi-
sche argumenten gecompliceerd, ook de in-
vloed op de scenario’s van Indiase onafhan-
kelijke films door de geldschieters van Wes-
terse fondsen als het Hubert Bals Fonds en 
het Franse Fonds Sud Cinéma wordt ter dis-
cussie gesteld. Zo ligt een ogenschijnlijk toe-
gankelijk drama als The Lunchbox in India 
veel gevoeliger door de sombere wending die 
het einde neemt. In het oorspronkelijke 
scenario (mede door het Fonds Sud gefinan-
cierd) was dat nog veel explicieter. Dat soort 
kleine cultureel gevoelige controverses zou-
den er bijvoorbeeld de reden van kunnen zijn 
dat The Lunchbox, na een succesvolle premi-
ère in de Semaine de la critique in Cannes en 
een uitgebreide festivaltoernee tegen alle 
verwachtingen in gepasseerd werd als India-
se inzending voor de Oscars.

dl
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weet nog dat ik toen ik klein was in de badkamer altijd 
een heel specifieke geur rook: die van mijn vader. Een 
jaar geleden merkte ik die lucht opnieuw op. Nu hing die 
in mijn eigen douche. Ik besefte dat ik de oude man was 
geworden, terwijl ik in mijn hoofd altijd het kind was 
gebleven. Ouderdom kan je overvallen en verrassen. Dat 
had ik me tot dat moment nooit gerealiseerd. En alhoe-
wel ik nog maar drieëndertig ben en dus nog niet zo heel 
oud, ontdekte ik toen pas dat ik niet meer degene ben 
die naar iemand opkijkt, maar degene naar wie opgeke-
ken wordt.”

Bollywood
De sobere stijl van The Lunchbox staat haaks  op het mu-
zikale Bollywood dat we van India kennen. Batra verza-
melde een internationale crew: “Deze esthetiek sluit aan 
bij de levens van de personages, die zich traag ontwikke-
len. Die hoort meer bij Europa en Amerika dan bij India; 
een buitenlandse crew voelde vanzelfsprekend. Dat is 
een van de redenen dat ik er een internationale copro-
ductie van wilde maken. Er zijn in India weliswaar vak-
mensen zat, alleen zijn die gewend aan meer kleur en 
snelheid. De creatieve kant ging dus hand in hand met de 
financiering.” De regisseur maakt zich geen zorgen dat 
zijn film weinig Indiërs zal aanspreken. “We mogen 
meer vertrouwen hebben in ons publiek. Bovendien 
hoop ik niet alleen die miljard mensen in India aan te 
spreken, maar ook die zes miljard op de hele wereld.”  o ritesh batra
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Met een tentoonstelling en een retro-
spectief ontleedt EYE de hermetische 
animatiewereld van de gebroeders 
Quay. En dat is hard nodig.

door keeS drIeSSeN

Het is aan het einde van het gesprek dat ik een beetje 
bedremmeld vraag: “Sorry, misschien heb ik niet goed 
opgelet, maar welke van de twee Quay-broers heb ik  
eigenlijk aan de lijn?” Er klinkt een lach aan de andere 
kant: “Laten we zeggen: de andere.”

Waarna deze ene Quay me vriendelijk uitlegt dat ze 
interviews altijd gezamenlijk geven, maar dat de spea-
ker dit keer stuk was en dat ik daarom maar de helft aan 
de lijn kreeg. “We worden het liefst de Quay-broers ge-
noemd. We werken zo intensief samen en we hebben 
nooit afzonderlijk een film gemaakt. Het voelt beter om 
te zeggen dat we onze films als broers maken. En niet als 
twee individuen.”

Interessante vraag: zal ik dan hier nu hun voornamen 
noemen? De gebroeders Quay (1947) zijn een eeneiige 

tweeling die ik fysiek niet uit elkaar kan houden. Niet 
hun gezichten en niet hun stemmen, ook niet bij gefilm-
de interviews die ik van ze heb bekeken. Ze fungeren al-
tijd als twee-eenheid. Ze maken elkaars zinnen af en 
zijn het nooit oneens. Ik heb nergens een reden kunnen 
vinden om hen op de een of andere manier te onder-
scheiden.

Ze hebben natuurlijk wel voornamen, maar wat voe-
gen die toe? Niets. Ze doen zelfs iets af: ze plaatsen de 
Quays ten onrechte in het hokje van gewone-men-
sen-met-voornamen. En daar horen ze niet. Ze horen in 
een veel kleiner, eigen hokje. Een geheimzinnig hokje.

Kafkaësk
Bij het kijken naar hun films worstel ik voortdurend met 
een vergelijkbare vraag: moet ik dit benoemen? Of doet 
elke benaming af aan waar hun werk eigenlijk over gaat? 
Het is niet voor niets dat in hun films bijna niet wordt 
gesproken – er zijn wel stemmen, maar die galmen en 
kraken onverstaanbaar op de achtergrond en als enkele 
zinnen hier en daar verstaanbaar zijn, maakt dat ze nog 

niet begrijpelijk. Terwijl de verhalen, zo die er al zijn, 
minimaal zijn en nauwelijks te volgen – opdrachtfilms 
daargelaten.

Er is vooral een allesoverheersende sfeer. Die kun je 
benoemen: Kafkaësk, duister, stoffig, een labyrintische 
wereld van hout, naalden en schroeven, van krakende 
mechanismen en levende poppen, een uiterst persoon-
lijke interpretatie, in stop-motionanimatie, van een 
mythisch Mitteleuropa uit begin twintigste-eeuw. Be-
kendste titels: de korte films The Cabinet of Jan Švank-
majer (1986), Street of Crocodiles (1986), de Stille 
Nacht-reeks (1988-2001) en In Absentia (2000).

Die sfeer is zo sterk en de sets, poppen, bewegingen 
en cameravoering zijn zo gedetailleerd, en er is zo wei-
nig verhaal om daarvan af te leiden, dat het het beste 
lijkt om je gewoon aan de films over te geven. Niet te 
veel nadenken, maar het gevoel volgen dat de films op-
roepen.

Alleen: dat lukt me niet. Of nauwelijks. Het werk van 
de Quays, dat je al vanaf Nocturna Artificialia (1979) di-
rect als van hen herkent, is onmiskenbaar meesterlijk. 

De gebroeders Quay

‘het is de pop die bepaalt 
hoe hiJ beweegt’
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De beheersing en de eigenheid staan niet ter discussie. 
Maar het is zo ontzettend hermetisch! Meestal kom ik 
er niet in. Ik bewonder de sets, ik ben gefascineerd, als 
animatieliefhebber, door de bijzondere vormen van be-
weging die ze in stop-motion creëren, en ik erken hun 
auteurschap. Maar ik blijf een buitenstaander bij hun 
duistere wereld.

Kijkadvies
En daarom is het retrospectief en vooral de tentoonstel-
ling die EYE organiseert, waarvan bij het ter perse gaan 
de ruwe vorm bekend was, precies wat ik nodig heb. Een 
tweetrapsraket. Aan de ene kant de films van de broers 
zelf: vooral korte, en twee lange, Institute Benjamenta 
(1995) en The PianoTuner of EarthQuakes (2005). En 
aan de andere kant, de belangrijkste toevoeging ten op-
zichte van het retrospectief dat het MoMA eind vorig 
jaar aan de broers wijdde: een overzicht van invloeden 
waaruit de broers putten, van literatuur (Kafka, Robert 
Walser, Bruno Schulz) en cinema (Jan Švankmajer, Wa-
lerian Borowczyk) tot surrealistische objecten en de le-
vensverhalen van geesteszieken.

Daar zie ik de oplossing: niet de films historisch, 
maatschappelijk of filosofisch analyseren tot een stel-
ling, een rode draad of een conclusie, maar de intuïtieve 
en associatieve betekenissen verdiepen die het werk be-
vat en oproept. Dat opent nieuwe deuren in het labyrint 
dat de Quays bouwen. En zo wordt hun werk – subtiel 
verschil – niet per se makkelijker benoembaar, maar 
wel toegankelijker.

Tegen een strikt analytische benadering hebben ook 
de broers zich in het verleden uitgesproken. Maar tegen 
deze benadering hebben ze geen bezwaar. Sterker nog, 
blijkt in de loop van het gesprek, dit is wat ze zelf ook 
doen.

“Als we een kunstwerk vinden dat ons intrigeert, dan 
laten we ons eerst verwonderen en overdonderen door 
de visie van de kunstenaar, zonder per se de context te 
kennen. Maar als het ons echt interesseert, gaan we ons 
erin verdiepen: hoe kwam die kunstenaar erop, wat 
voor boeken las hij, enzovoorts.” Zo doen de broers uit-
gebreid research voor de films die ze zelf maken. Daar-
mee schrijven ze een script, dat – soms – leidt tot fi-
nanciering. Wanneer ze vervolgens beginnen met fil-
men gooien ze dat script weer uit het raam. Gevoed met 
alle kennis werken de zelfverklaarde ‘alchemisten’ van-
af dat moment weer zuiver intuïtief, omdat, zegt de 
Quay-broer, “het de pop is die bepaalt hoe hij moet be-
wegen”.

Als kijker, is mijn advies, kun je ook het beste zo te 
werk gaan: je eerst intuïtief onderdompelen in het werk, 
zo goed en kwaad als dat gaat – dat verschilt uiteraard 
per persoon. En daarna, wanneer iets in de film je intri-
geert, je verdiepen in de bronnen.

Gekkenhuis
Een case-study. De eerste keer dat ik In Absentia (2000) 
zag – een van hun mooiste korte films, zeg ik nu – werd 

ik volkomen buitengesloten. Niet alleen door de ontoe-
gankelijke en repetitieve beelden, maar ook door de 
muziek van Karlheinz Stockhausen – een geluidsmuur 
die zo onophoudelijk doordreinde dat er geen ruimte 
voor eigen gedachten overbleef. Het effect was dat ik 
bijna in slaap viel.

Daarna zag ik de film nog een keer, met het commen-
taar dat de broers bij de dvd-release hadden toege-
voegd. De trillende handen met het potloodstompje 
bleken gebaseerd op het echte leven van Emma Hauck, 
die zat opgesloten in een gekkenhuis. “Ze schreef alleen 
maar ‘Liefje, kom alsjeblieft’, duizend keer op een stuk 
papier, met zo veel pijn en moeite”, vertelt Quay, met 
nog altijd hoorbare verwondering. De volgekrabbelde 
brief die in de film te zien is – onleesbaar maar als je dit 
eenmaal weet vol betekenis (een aardige metafoor voor 
het oeuvre van de Quays) – blijkt een origineel exem-
plaar. De vage schim of hand van een man, kort in beeld, 
wordt die van haar echtgenoot – van wie onbekend is of 
die de brieven überhaupt heeft ontvangen. De onver-
staanbare stemmen in Stockhausens muziek en de dan-
sende lichtvlekken en harde cuts rijmen nu met haar 
psychose.

Toen ik de film daarna nog een keer zag, zonder com-
mentaar, had ik toegang. En was hij niet alleen meer 
uniek en uiterst vakkundig, maar ook ontroerend en 
verontrustend. En zo werkt het bij meerdere films. This 
Unnameable Little Broom (1987) blijkt zelfs een vrij pre-
cieze verbeelding te zijn van een deel van het Gil-
gamesj-epos. En een grote kever in een bed, zoals in The 
Metamorphosis (2012), is op zichzelf een boeiend beeld 
– maar heb je Kafka’s Die Verwandlung gelezen, dan is 
het veel meer. Zo verwacht ik ook dat de Quays veelge-
prezen korte film Street of Crocodiles – visueel intrige-

rend, inhoudelijk hermetisch – toegankelijker wordt, 
als ik eenmaal Bruno Schulz’ verhalenbundel heb gele-
zen waardoor de film is geïnspireerd.

Poolse posters
Eén grote en onmiskenbare invloed vormen de Poolse 
filmposters, die op de tentoonstelling worden gepre-
senteerd. Het was letterlijk op hun eerste dag op de 
kunstacademie in Philadelphia, dat de broers daarte-
genaan liepen. “Daar sprong de vonk voor het eerst 
over. Het was een rondreizende tentoonstelling van 
Poolse posters van de jaren vijftig en zestig. Van mensen 
als Cieslewicz, Starowieyski, Lenica en Borowczyk. Het 
is een bron waar we voor inspiratie altijd weer naar te-
rugkeren. Ze konden dingen zo krachtig en eenvoudig 
verbeelden.”

Die posters kun je, net als bijvoorbeeld het werk van 
Kafka, voor een deel maatschappelijk en politiek dui-
den. Dat geldt niet voor het werk van de Quays zelf. Hun 
kunst gaat niet over de wereld, maar over kunst. Of, an-
ders gezegd, over een fictieve, door henzelf gecreëerde 
wereld waarin alle kunst en andere geestescreaties die 
hen fascineren zijn samengebracht.

Een ontoegankelijke, duistere wereld, met groot vak-
manschap geschapen, waarvoor de tentoonstelling, 
tentatief, het begin van een reisgids belooft te schrijven.

het programma roNd de gebroederS Quay 

vINdt plaatS vaN 15 december tot eN met 9 

maart IN eye, amSterdam. NaaSt huN eIgeN 

werk wordeN oNder de Noemer ‘voetNoteN’ 

gerelateerde objecteN eN verwaNte FIlmS 

vertooNd, eN StaaN lezINgeN eN lIve optredeNS 

vaN muSIcI eN poppeNSpelerS geplaNd. zIe voor 

het volledIge eN deFINItIeve programma eN de 

vertoNINgStIjdeN eyefilm.nl

Street of crocodiles
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IDFA 2013:  Up close and (too) personal

bevriend, verliefd, verblind
Openingsfilm Return to Homs is niet de enige film op 
IDFA dit jaar waarvan de maker zeer nauw betrokken 
is bij zijn onderwerp. Wat levert dat ‘up close and  
personal’ filmen op, en tegen welke prijs? door karIN wolFS

‘Alsjeblieft, dwing me niet om het uit te leggen. Alsje-
blieft Henry, stop!’ roept documentairemaker Henry 
Corra tegen zichzelf in zijn film Farewell to Hollywood 
(geselecteerd voor de IDFA-competitie), in een wanho-
pige poging te verklaren hoe hij zich tot zijn onderwerp 
verhoudt. Dat onderwerp is Reggie Nicholson, een ze-
ventienjarig vroegwijs tomboy-achtig meisje dat aan 
terminale kanker lijdt. Toch schroeft Henry zichzelf de 
duimschroeven aan. “Ik ben gehecht. Ik ben mild geob-
sedeerd. Ik maak me continu zorgen. Ik ben... ehm...” 
Om dan opeens weg te snijden naar een volgende scène. 
“Verliefd!” dacht ik dat Henry zou zeggen. Of had ik het 
mis? 

Henry speelt hoog spel in zijn complexe portret van 
Reggie, waarin hij uitgroeit tot de beslisser over haar 
behandeling wanneer ze daar zelf niet meer toe in staat 
is. ‘Ik denk dat jij de krachtigste stem bent die me in le-
ven houdt’, zegt Reggie op zeker moment tegen Henry, 
die de film presenteert als een gezamenlijk project van 
hem en Reggie. Hoe de verhoudingen in werkelijkheid 
lagen blijft de vraag. We horen het verhaal immers maar 
van één kant. Zijn kant. En het is nou eenmaal heel 
menselijk om je eigen rol in een penibele situatie niet te 
overdrijven. 

Kaarten op tafel
Nogal wat films op IDFA dit jaar zijn van makers die zeer 
nauw bij hun onderwerp betrokken zijn. Vaak levert dat 
intieme films op, verre neefjes van de cinéma vérité uit 
de jaren ’50 en ’60, waarin makers zich rekenschap ga-
ven van de invloed die zij hadden op de door hen gefilm-
de omgeving. Onder filmers van nu is objectiviteit lang 
niet altijd meer het hoogste streven. Documentaires de-
len hun aanspraak op (een stukje van) de werkelijkheid 
inmiddels met een overdaad aan andere media: inter-
net, tv, andere films, literatuur, tijdschriften, kranten. 
Wat door communicatie-adviseurs, spin doctors en 
opiniemakers als ‘waarheid’ wordt gepresenteerd 
vraagt om tegenwicht. Kleine camera’s verkleinen de 
afstand tot het onderwerp en zijn soms een onzichtbaar 
verlengstuk van de maker geworden. De filmer maakt de 
kijker deelgenoot van zijn eigen, subjectieve kijk op de 
werkelijkheid, door te vertellen wie hij is, wat zijn inte-
resse heeft en zijn blik kleurt. Dat levert helderheid over 
zijn standpunt, waarmee hij vertrouwen wint en be-
trokkenheid creëert. Mits hij al zijn kaarten op tafel legt. 
Want als die blik te gekleurd blijkt, loopt de maker het 
risico zijn sympathie te verspelen. 

Sluipschutters
In het geval van IDFA-openingsfilm Return to Homs, 
ook geselecteerd voor de competitie, is de vereenzelvi-
ging van maker met onderwerp zo zeldzaam intens, dat 
de kijker zich een lid waant van de revolutionaire groep 
jongemannen, die in de Syrische stad voor vrijheid 
vecht. Samen met de rebellen lopen we via doorgehakte 
muren van huis naar huis, om de door sluipschutters 
gedomineerde straten te omzeilen. We zijn erbij als lei-
der Abdul Basset in zijn voet wordt geraakt en als hij zijn 
vrienden begraaft. Wat een ode aan het opbloeien van 
de Arabische lente in Syrië had moeten worden, werd 
een aanklacht tegen de moord op een generatie jonge 
dromers. Door met zijn lens onze neus letterlijk op de 
feiten te drukken, maakt regisseur Talal Derki ons heel 
effectief deelgenoot van zijn woede over hoe de rest van 
de wereld daarbij werkeloos toekeek. 

Keerzijde is dat hij zo dicht op de persoonlijke tragiek 
van zijn onderwerp zit dat hij nalaat de kijker inzicht te 
bieden in de achtergronden van de opstandelingen en hun 
geldschieters. Die bestaan in werkelijkheid uit een bonte 
verzameling van soennieten, democraten, islamisten, sa-
lafisten en andere radicale strijders. Derki’s film is nog net 
geen first-person shooter, maar het scheelt niet veel.

Spyglass
Nick Broomfields Sex My British Job is dat in registreren-
de zin grotendeels wel. Hij huurde voor zijn film over il-
legale Londense bordelen Hsiao in, een journaliste van 
Aziatische komaf. Die gaf zich uit voor illegale schoon-
maakster om met een door Broomfield geleverde 
spyglass (een met een minuscule camera uitgeruste bril) 
te registeren hoe vrouwen, inclusief zijzelf, in een hoe-
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bevriend, verliefd, verblind

op ooghoogte

?

afwezigheid in 
documentaires
Mark Cousins (The Story of Film en A Story of Child-
ren and Film) schrijft maandelijks over films en beel-
dassociaties. Deze maand: over documentaires die 
de belangrijkste shots juist buiten beeld houden.

deze maand heb ik geen 
beeld om je te laten zien. je 
moet het je voorstellen. het 
is een shot van een leeg ap-
partement. het is een sleu-
telbeeld uit een van de beste 
documentaires die ik ken. 
kun je eruit afleiden waar de 

film over gaat? binnenhuisarchitectuur misschien? Nee. de film 
gaat over filmster marlene dietrich. ze stemde toe om voor de 
film geïnterviewd te worden, maar toen regisseur maximillian 
Schell met zijn camera arriveerde zei ze: ‘’oh nee, alleen mijn 
stem kan worden opgenomen, ik verbied je om me te filmen.”

een ramp natuurlijk. of toch niet? In een wanhopige poging 
om zijn film te redden heeft Schell inderdaad alleen haar stem 
opgenomen, maar na afloop heeft hij haar appartement in een 
studio nagebouwd zodat hij er in langzame tracking shots met 
zijn camera doorheen kon bewegen. als we naar het eindresul-
taat kijken, krijgen we het gevoel alsof de film behekst is, zoals in 
een spookhuisfilm. de camera is als een geest – dietrichs geest 
– die door haar parijse woning glijdt. we willen dolgraag weten 
hoe ze eruit ziet, maar die nieuwsgierigheid, dat verlangen, voedt 
alleen maar onze verbeelding en fascinatie. het appartement 
wordt een reliekschrijn.

bij documentaires nemen we vaak aan dat goed materiaal van 
de hoofdpersoon of de gebeurtenis waar het allemaal om draait 
nodig is om mee te kunnen scoren, maar in feite maakt het ge-
brek aan dat soort ‘cruciale beelden’ een film soms des te ont-
hullender. denk bijvoorbeeld aan werner herzogs white dia-
mond waarin hij vertelt dat er zwaluwen achter een waterval 
vliegen, die daar, volgens lokale overlevering, de mooiste dingen 
zien. herzog laat zijn cameraman met gevaar voor eigen leven 
aan een touw in de waterval zakken om de vlucht van de vogels 
te filmen en te zien wat zij zien. maar in zijn karakteristieke mo-
notone voice-over vertelt hij ons vervolgens dat hij die beelden 
niet zal laten zien omdat ze te mooi zijn. te mooi!

en, op een moreel veel ernstiger toon, claude lanzmanns film 
Shoah ontleent ook veel van zijn grootsheid aan het feit dat hij 
als het ware een tempel bouwt over iets wat zo goed als verdwe-
nen is – de europese joden. lanzmanns beslissing om geen ar-
chiefmateriaal te gebruiken in zijn ontzagwekkende film, maakt 
de afwezigheid van de joden des te actueler en ‘aanweziger’; zo 
schept hij een tragisch, droevig krachtveld rondom de film en het 
schokkende verhaal van een diep onrecht.

als documentairemaker kan ik allen maar leren van dergelijke 
extreme ellipsen. Ik ben bezig met een film over tatoeages, maar 
ik ben van plan om er geen tatoeages in te laten zien. In plaats 
daarvan wil ik me concentreren op de gezichten en lichaamstaal 
van een tatoeëerder, een tatoeageontwerper en iemand die geta-
toeëerd wordt. dat trio zal, denk ik, intiem en intens met elkaar 
verbonden zijn, zoals de geweldige driehoeksverhoudingen in de 
films van roman polanski – mes in het water, cul de sac, death 
and the maiden. door van het ogenschijnlijke onderwerp weg te 
bewegen, door het aan de kant te zetten, door het off screen te 
maken, hoop ik er dichter bij in de buurt te komen.

mark couSINS | twItter @markcouSINSFIlm

renhuis onder toenemende druk komen te staan om zich 
te prostitueren. Haar verblijf in het huis is zo langdurig 
en intens, dat ze zich in toenemende mate met haar un-
dercover-identiteit vereenzelvigt en de realiteit uit het 
oog begint te verliezen. Ondertussen blijft de kijker – 
door de toevoeging van dagboekfragmenten en Broom-
fields commentaar – zich er continu van bewust dat hij 
door haar ogen naar een clandestiene werkelijkheid kijkt. 
Broomfield laat de kijker voelen hoe ongelukkig ze is, 
maar drijft de boel ook zover op de spits dat je je af kunt 
vragen in hoeverre hij Hsiao exploiteert om zijn filmische 
doel te bereiken. Hoewel ze aangeeft te willen stoppen, 
stuurt hij Hsiao nog één keer terug naar het huis. Zijn la-
tere spijtbetuiging daarover voelt onoprecht: de ervaren 
maker weet immers dondersgoed wat drama is. 

Verraad
In Just the Right Amount of Violence zien we hoe pubers 
in Los Angeles op verzoek van hun ouders door particu-
liere ‘interventionisten’ van hun bed worden gelicht om 
naar een heropvoedingsinstelling in de door mormonen 
gedomineerde staat Utah te worden afgevoerd. Dat le-
vert beklemmende situaties op, die aantonen hoe heftig 
het verraad van de ouders op de kinderen inslaat. Maar 
als achteraf blijkt dat die scènes gespeeld zijn, krijgt de 
onmacht van regisseur Jon Bang Carlsen om de werke-
lijkheid te filmen een geforceerd karakter en verspeelt 
hij zijn sympathie. Zijn eigen problematische verhou-
ding met zijn vader, die door het verhaal is verweven, 
blijkt dusdanig gedrenkt in wrok, dat de vraag rijst hoe-
zeer het verhaal van de tieners is gekleurd door zijn ei-
gen verwrongen blik. Carlsen was zich daarvan bewust 
gezien het Nietzscheaanse motto dat hij zijn film mee-

gaf: “Feiten bestaan niet, alleen interpretaties’, maar 
rekt de werkelijkheid wel erg ver in zijn voordeel op. 

Superheld
Maar het kan ook andersom: dat de persoonlijke blik van 
de maker de blik op de werkelijkheid niet beperkt maar 
verrijkt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij A Letter to 
Mandela en Dirty Wars: twee films die vanuit de speci-
fieke achtergrond van de maker vertrekken om kritische 
vragen te stellen over de werkelijkheid achter algemeen 
geaccepteerde waarheden. Beiden laten een keur aan be-
trokkenen aan het woord, van slachtoffers tot politieke 
kopstukken. Zo zien we in A Letter to Mandela het beeld 
van superheld Mandela waar de Zuid-Afrikaanse regis-
seur Khalo Matanabe mee opgroeide evolueren van fictie 
naar een veelkleurige, ontluisterende werkelijkheid. 

Onderzoeksjournalist Jeremy Scahill biedt in Dirty 
Wars een afwijkende blik op ruim tien jaar War on Terror, 
ingegeven door zijn betrokkenheid bij de underdog. Hij 
doet dat op een genuanceerde, spannende manier die de 
kijker nieuwsgierig maakt en bij zijn persoonlijke zoek-
tocht betrekt. ‘Een verhaal over het zichtbare en onzicht-
bare. En de dingen die verborgen liggen achter een open 
vizier.’ Zo bouwt hij vanuit een incident in een afgelegen 
gebied in Afghanistan aan een betoog dat leidt naar Ame-
rika en de persoonlijke rol van president Obama. Scahill 
en Matanabe zijn onafhankelijke geesten die bewijzen dat 
nauwe betrokkenheid en een kritische blik elkaar niet uit 
hoeven sluiten, maar elkaar juist kunnen versterken.  

het INterNatIoNal documeNtary FIlm FeStIval 

amSterdam vINdt plaatS vaN 20 November t/m  

1  december |  zIe idfa.nl
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Rosh Abdelfatah over Syrische film

‘de versluiering  
is verdwenen’

Zowel op het IDFA als op het Arab Camera Festival 
staan Syrische films op het programma. Ze zoomen 
veelal in op de alledaagse achterkant van de nieuws-
beelden vol vluchtelingenstromen en bombardemen-
ten. En ze zijn geworteld in de bredere Arabische cine-
ma, die momenteel in een overgangsfase zit. Rosh  
Abdelfatah kwam veertien jaar geleden uit Syrië naar 
Nederland, en volgt de situatie op de voet. door edo dIjkSterhuIS



In het zeven minuten durende Catharsis: A Self-Por-
trait richt de Egyptische filmmaakster Alia Ayman de 
camera op zichzelf. We zien haar – gekleed in verhul-
lend gewaad en met hoofddoek – knielen om te bidden. 
We zien haar ook bier drinken en openhartig vertellen 
over seks. “Onmogelijk dat zo’n film drie jaar geleden in 
Egypte gemaakt zou zijn”, stelt de van oorsprong Koer-
disch-Syrische filmmaker Rosh Abdelfatah, directeur 
van het Arab Camera Festival in Rotterdam. “Maar zo 
worden er steeds meer verhalen verteld over onderwer-
pen waar tot voor kort niet over gepraat werd in de Ara-
bische wereld. Abortion of the Soul is bijvoorbeeld een 
Syrische documentaire over een verkrachte vrouw die 
abortus pleegt – een van de grootste taboes.”

De Arabische Lente heeft voor vrijheid gezorgd, ook 
voor filmmakers. Maar het is vooral de technologische 
vooruitgang die volgens Abdelfatah heeft gezorgd voor 
een omslag. “Het is veel goedkoper geworden; iedereen 
met een digitale videocamera kan nu een film maken. 
Die democratisering is bepalend voor het soort films 
dat gemaakt wordt. Maar belangrijker misschien nog: 
wie die films maken. Je ziet onder de huidige generatie 
filmmakers heel veel jongeren en vrouwen. De Arabi-
sche cultuur is van oudsher een mannencultuur, maar 
dat is – in ieder geval in de film - aan het veranderen.”

De Arabische film schuift op richting een vorm van 
uitgebeend realisme, waar de recent overleden Tawfik 
Saleh met zijn in 1973 in Syrië geschoten The Dupes de 
kiem voor legde. Overvolle scripts en montage waar 
weinig rust in zit maken plaats voor lange shots en een 
sferische beeldtaal die Abdelfatah beschrijft als “Oost- 
Europees of Russisch, in ieder geval niet meer herken-
baar als traditioneel Arabisch”.

Namen filmmakers vroeger vanwege de censuur vaak 
hun toevlucht tot allerlei symboliek en – vooral in de 

Iraanse cinema – kinderen als hoofdrolspelers, nu is ook 
die stilistische versluiering verdwenen. “Het gebruik 
van symboliek is geboren uit noodzaak en uitgegroeid 
tot traditie. Maar nu is dat niet meer nodig en zoeken 
filmmakers naar nieuwe, andere vormen die passen bij 
de veranderende tijd. De Arabische wereld zit in een 
overgangsfase en de zoektocht naar de eigen identiteit is 
een onderwerp dat telkens weer terugkeert.”

Overlevingsstrategie
De omwenteling in de Arabische cinema is volgens 

Abdelfatah zeker al een decennium geleden ingezet, ver 
voor het uitbreken van de revoluties in Tunesië, Libië, 
Egypte en Syrië. “Het begon in het oosten, in Jordanië, 
Syrië en Libanon. Van daaruit zijn de veranderingen te-
ruggevloeid naar het hart van de Arabische filmindus-
trie, Egypte. Er heeft veel vermenging plaatsgevonden 
en ook de inbreng van makers uit de diaspora heeft zijn 
sporen achtergelaten. In Irak worden nu bijvoorbeeld 
films gemaakt met Iraanse invloeden, die voor Iraans 
door kunnen gaan.”

Die beïnvloeding over grenzen heen is eigenlijk een al 
ouder fenomeen. Ook in de jaren zestig en zeventig be-
wogen filmmakers zich relatief vrij door de regio, die 
zich verenigd weet door één gemeenschappelijke taal. 
Egyptische producenten trokken naar Libanon in tijden 
van armoede of politieke onrust.

Opmerkelijk is dat nu juist veel films uit instabiele 
gebieden komen. “Maar dat zijn lowbudget-producties, 
die snel gemaakt worden”, verklaart Abdelfatah. “En het 
aandeel documentaires is explosief gestegen. Zo’n film 
als Return to Homs is typerend. Die is gedraaid uit een 
intens gevoelde noodzaak om te laten zien wat er ook 
gebeurt maar wat je niet ziet op het journaal. Filmma-
kers willen de kleine verhalen vastleggen die anders 

straks verdwijnen. Het is een overlevingsstrategie en 
een manier om alles te verwerken. Over de gifgasaanval 
door Saddam Hoessein op Halabja in 1988 zijn ook veel 
films gemaakt en kunstprojecten.”

Buitenbioscoopjes
De films die nu uit de regio komen zijn zeker niet alle-
maal expliciet politiek, en evenmin hebben ze alle de re-
cente revoluties als decor. Dat dat wel zo lijkt, is te wij-
ten aan de internationale festivals die vooral politiek 
getinte titels programmeren, vindt Abdelfatah. “Dat is 
de invloed van een westerse blik, die vindt dat dit het 
soort films zijn die bij de regio en de omstandigheden 
passen. Makers klagen er soms wel over. Want ook al 
proberen ze met hun films grip te krijgen op de wereld 
om hen heen, ze gaan vaak over alledaagse onderwer-
pen zoals bijvoorbeeld ouder worden, lokale rapmuziek 
of de gebrekkige stroomvoorziening in de stad. En ze 
zijn ook gemaakt met een bepaalde cinematografische 
sensitiviteit.”

Toch zijn Arabische filmmakers grotendeels veroor-
deeld tot het westerse festivalcircuit. Want hoewel er 
langzaam een officieus netwerk van buitenbioscoopjes 
ontstaat in de rurale gebieden van Irak en Syrië, het 
aantal filmhuizen in Egypte en Libanon langzaam toe-
neemt en internet een kanaal biedt voor ongecensu-
reerde vertoning, is het met de filmdistributie in de re-
gio nog slecht gesteld. Het is niet ondenkbaar dat film-
festivalgangers in Nederland op een gegeven moment 
beter een Syrische documentaire kunnen ‘lezen’ dan 
Syriërs, simpelweg omdat ze er meer aan zijn blootge-
steld. “Een nieuwe filmcultuur moet zich nog ontwik-
kelen”, geeft Abdelfatah toe. “Want alleen als films ge-
zien en begrepen worden, kunnen ze ook bijdragen aan 
de wederopbouw van het land.”  o
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IDFA 2013: Return to Homs
verpletterde zielen
De Syrische stad Homs was een van de 
vroegste verzetshaarden tegen presi-
dent Bashar al-Assad. Talal Derki 
filmde onder inslaand mortiervuur de 
radicalisering van zijn vrienden, in de 
IDFA-openingsfilm Return to Homs. 

De keuze voor Return to Homs als openings-
film voor het IDFA zorgde meteen na be-
kendmaking voor heftige reacties op inter-
netfora. ‘Het filmfestival begint dus met een 
staaltje anti-Assad-propaganda à la Riefen-
stahl’, luidde een van de meer genuanceerde 
postings.

Die beschuldiging van propaganda lijkt 
onvermijdelijk als documentairemakers zich 
wagen aan conflicten in het algemeen en die 
in het Midden-Oosten in het bijzonder. De 
minimale aanwezigheid van onafhankelijke 
journalisten en de onoverzichtelijke wirwar 
van elkaar bestrijdende partijen maken ei-
genlijk ieder verslag verdacht. Dat gold voor 
The Square - over het Tahrirplein, waar de 
Egyptische revolutie begon - en Ground Zero 
Syria, die beide zijn gemaakt door relatieve 
buitenstaanders. Return to Homs, over een 

periode van drie jaar gemaakt van binnenuit, 
door de opstandelingen zelf, biedt natuurlijk 
helemaal een eenzijdig perspectief.

Het valt ook niet te verifiëren of het pro-
test zo vreedzaam begon als Basset, de ne-
gentienjarige keeper van het nationale voet-
balelftal die uitgroeit tot verzetsleider, be-
weert. En net zomin of de opstand die hij 
aanvuurt met spreekkoren misschien een 
sektarische, anti-Alawitische ondertoon 
heeft. Op de voice-over onthoudt regisseur 
Talal Derki zich van commentaar. Hij is een 
feitelijk verteller, die iedere vorm van emoti-
onele dramatisering vermijdt.

Het extreem direct gefilmde oorlogsgeweld 
spreekt voor zich. Er vallen doden op een hal-
ve meter van de camera. Bloederige gewon-
den, huilende overlevenden, het inslaan van 
mortieren, maar ook flauwe grappen, chao-
tisch strijdoverleg en gelanterfant achter het 
front – het komt allemaal recht voor z’n raap 
en ogenschijnlijk ongecensureerd in beeld.

De heftigheid, rauwheid en banaliteit van 
de vuurgevechten zijn echter dan je ooit zult 
zien op het journaal. Toch zijn dit niet de 
beelden met de meeste impact. Die zitten 

voorbij de helft van de film, als Basset, die 
net zijn laatste goede vriend heeft verloren, 
zich lamlendig op de grond laat zakken en 
tegen de camera zegt dat hij niet meer verder 
kan en wil vechten. Hij valt in slaap, er ver-
schijnt een kortstondige glimlach op zijn ge-
zicht en dan wordt hij hardhandig gewekt 
door een salvo mitrailleurschoten. Dit is het 
omslagpunt van de film. Geloofde Basset 
hiervoor nog optimistisch in de overwinning 
en een vredige toekomst, hierna is alle hoop 
vervlogen en krijgt zijn strijd een onmisken-
baar suïcidaal karakter.

Return to Homs laat zien hoe de Syrische 

burgeroorlog een stad met een geschiedenis 
van vier millennia compleet verwoest. Maar 
meer nog laat de film zien hoe zij geesten 
knakt en zielen verplettert. Return to Homs 
kan dan ook worden opgevat als een onver-
sneden oproep aan de internationale ge-
meenschap om in te grijpen. En ja, dat is 
propaganda, van de humanitaire soort.

edo dIjkSterhuIS »»»»»

Return to Homs SyrIë/duItSlaNd, 2013 |  regIe 

talal derkI |  87 mINuteN |  dIStrIbutIe IdFa 

bertha FuNd |  te zIeN tIjdeNS IdFa
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IDFA 2013: Hollandse nieuwe documentaires

69: liefde seks senior
wat je niet 
wist dat je 
wilde weten
Verrassende en openhartige documen-
taire over het liefdes- en seksleven van 
ouderen, die een mooi begin maakt met 
het slechten van een taboe waarvan 
we het bestaan nauwelijks doorhad-
den. 

In 69: liefde seks senior onderzoekt Menna 
Laura Meijer een domein van de seksualiteit 
dat voor velen een blinde vlek op de kaart is, 
onontgonnen terrein waarvan we niet weten 
of het überhaupt bestaat: de seksualiteit van 
ouderen. Hebben ze nog steeds seksuele ver-
langens? Doen ze het nog? Wat verandert er 
mettertijd aan het leven tussen de lakens? 
Eenmaal gesteld, klinken die vragen mis-
schien naïef. Omdat ze echter zo zelden wor-
den uitgesproken, wordt ook gezwegen over 
de vermoedens van vele nog-niet-bejaar-
den: dat alles minder wordt – minder seks, 
minder goed, minder lang. If any. Gelukkig 
stelt Meijer haar vragen wél hardop.  

In 69 leren we een aantal stellen en een 
vrijgezel beter kennen. Hans, die in zijn le-
ven meer dan 2000 piemels de revue zag 
passeren, is op zijn 83e voor het eerst ver-
liefd, op iemand die hij leerde kennen via Sil-
verdaddies.com. Bij zijn nieuwe geliefde, 
lijkt hij wel ‘een jongeman van vijftig’. In bed 
is hij ‘een beest’, maar wel ‘een net beest’. 

Atie en Kees (81 en 83) kennen elkaar al 
langer dan zestig jaar. Tussen toen en nu is er 
wel iets veranderd aan de seks, maar het ver-
langen om elkaar aan te raken is alleen maar 

toegenomen.  
Wietske (72) is nog steeds verliefd op haar 
zwaar demente echtgenoot, maar heeft sinds 
kort Fred (66) als minnaar. Jeanne (84) praat 
vrijuit over orgasmes die net zo goed zijn als 
vroeger. ‘Ik kan nooit zo hevig en intens 
klaarkomen als met een vibrator.’

Met 69: liefde seks senior maakt Meijer 
(Kyteman: Now What) een logisch vervolg op 
haar eerdere serie Sexy en de documentaire 
Jonge seks, prille liefde, beide uit 2007, over 
de seksualiteit van jongeren van veertien en 
ouder. 69 is een heel intieme film geworden, 
die zelfs een enkele keer tussen de lakens 
weet te duiken, maar toch niet voyeuristisch 
wordt. Meijer, die onlangs de Jan Kassies 
Stimuleringsprijs voor documentaire van 
het Mediafonds won, paart grote belangstel-
ling aan het vermogen vertrouwen te winnen 
en is als regisseur duidelijk aanwezig: rustig, 
goedlachs, doortastend – geen halve woor-
den en eufemismen, maar naadjes van kou-
sen. 

Toch zijn er ook kritische kanttekeningen 
te maken. Waarom de prachtige interviews 
doorsnijden met willekeurige beelden van 
dansende bejaarden in een partycentrum of 
oubollige smachtliedjes? Zulke elementen 
doen wat melig en oneigen aan. Ook de titel 
klinkt onnodig BNN-erig (terwijl er in geen 
velden of wegen een exact 69-jarige of een 
standje 69 te bekennen is). Kleine minpunt-
jes bij een verder bijzondere film die pio-
nierswerk verricht, vol verrassende en ont-
roerende uitspraken van oude mensen over 
de dingen die gelukkig niet altijd voorbij 
gaan. Het elkaar beminnen, het genot, de 
verlangens en fantasieën zijn slijtvaster dan 
we misschien hadden durven hopen.

jaNNa reINSma »»»»»

69: liefde seks senior NederlaNd, 2013 | 

regIe meNNa laura meIjer |  90 mINuteN | 

dIStrIbutIe cINema delIcateSSeN |  te zIeN op 

het IdFa eN vaNaF 12 december

Land van aankomst 
immigratie 
doet altijd 
pijn
Dat immigratie altijd en overal voor 
sociale en culturele spanningen zorgt, 
is de rode draad in Land van aankomst. 
Veel specifieker wordt de archiefdocu-
mentaire van René Roelofs en Paul 
Scheffer helaas niet.

Is dit Nederland? Ja, dit is Nederland. Pre-
ciezer gezegd: de Afrikaanderwijk in Rotter-
dam in 1972. Een blanke jongen steekt onder 
luide toejuichingen een huis in brand. Ande-
ren gooien ruiten in. Er wordt geschreeuwd: 
buitenlanders moeten oprotten. Land van 
aankomst is nog maar net begonnen of we 
zien onthutsende beelden van Nederlands 
eerste rassenrel. De woede-uitbarsting volgt 
op een archieffragment waarin Margaret 
Thatcher zegt dat elk land in staat is om klei-
ne groepen minderheden op te nemen, maar 
“op het moment dat de minderheden groot 
dreigen te worden mensen bang worden.” 
Door deze fragmenten elkaar aan te koppe-
len, suggereren René Roelofs en Paul Schef-
fer, de makers van de film, dat dit in de Afri-
kaanderwijk aan de hand was. In de blanke 
arbeidersbuurt waren in korte tijd veel gast-
arbeiders komen wonen. Door huisjesmel-
kers werden zij in gammele pensions gehuis-
vest. De blanke bevolking zag de wijk verloe-
deren, waarna de bom barstte. 

Immigratie doet iedereen pijn is de strek-
king van Land van aankomst, dat we kunnen 
zien als een commentaarloze visuele illus-
tratie bij Paul Scheffers boek Het land van 

aankomst van zes jaar geleden. De centrale 
gedachte daarin is dat immigratie altijd tot 
spanningen en conflicten leidt tussen de 
oude bewoners en de nieuwkomers. Dat is 
onvermijdelijk en goed, want het hoort bij 
het proces van integratie. Integratie is hard 
werken voor iedereen, oude bewoners en 
nieuwkomers.

Om te illustreren dat het immigratiepro-
ces overal hetzelfde verloopt, bevat de film 
(tv)fragmenten uit zes landen. Naast Neder-
lands materiaal zijn er beelden uit  Zweden, 
Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en 
België. De vele fragmenten uit discussiepro-
gramma’s en talkshows, straatinterviews en 
politieke redevoeringen laten zien dat 
nieuwkomers en oude bewoners overal met 
elkaar worstelen. In het ene land manifes-
teert zich dat extremer dan in het andere – 
niet overal vallen de oude bewoners winkels 
van immigranten aan en steken immigran-
tenjongeren auto’s in de fik – maar in essen-
tie speelt zich in elk land hetzelfde proces af. 

Dat Land van aankomst licht teleurstelt, 
komt doordat hij geen nieuwe inzichten be-
vat. Dat immigratie altijd met problemen ge-
paard gaat, wisten we al. Interessanter dan 
die observatie zijn de unieke fragmenten die 
beeldresearcher Gerard Nijssen, bekend van 
zijn vondsten voor het tv-programma Ande-
re Tijden, heeft opgedoken. Zoals die van de 
Nederlandse ambtenaar die in de jaren zestig 
in Marokko gastarbeiders selecteerde. Het 
paternalisme druipt ervan af. Ontroerend 
zijn de heimwee- en troostbeelden van Itali-
aanse gastarbeiders in de jaren zestig: bij een 
weemoedig lied dansen ze bij gebrek aan 
vrouwen met elkaar.

joS vaN der burg »»»»»

Land van aankomst NederlaNd, 2013 |  regIe 

reNé roeloFS eN paul ScheFFer |  105 mINuteN | 

dIStrIbutIe cINema delIcateSSeN |  te zIeN op 

het IdFa eN vaNaF 28 November

69: liefde seks senior

land van aankomst
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Het verleden is een monster dat zich 
niet laat bedwingen. Op het IDFA blijkt 
dat uit een retrospectief van de Cam-
bodjaanse filmmaker Rithy Panh en Le 
dernier des injustes, de nieuwe film van 
Claude Lanzmann. door joS vaN der burg

Als de partij iemand een vijand noemde, dan was het 
een vijand, ook al was het je vader of je moeder, zegt een 
kampbewaarder in Rithy Panhs gruweldocumentaire 
S-21, la machine de mort Khmèr rouge (2003). Zoals 
Claude Lanzmann met Shoah de vernietigingsmachine 
die zes miljoen joden de dood injoeg uit elkaar haalde 
om het mechanisme te begrijpen, zo ontrafelt Rithy 
Panh in S-21 en in zijn nieuwe film L’image manquante 
de vernietigingsmachine van de Rode Khmer. Die slokte 
tussen 1975 en 1979 tussen de anderhalf en twee miljoen 
Cambodjanen op, een kwart van de bevolking (!). Tot de 
slachtoffers behoorden Panhs ouders, zussen, broers en 
veel andere familieleden. Zelf zat hij van zijn elfde tot 
zijn vijftiende in een werkkamp en overleefde als enige 
van het gezin de gruwelen. Na de verdrijving van het 
Rode Khmer-regime in 1979 door de Vietnamezen 
vluchtte hij naar Thailand en na een verblijf in een 
vluchtelingenkamp lukte het Panh om naar Frankrijk te 
emigreren. Toen hij op een feestje een camera in zijn 
handen kreeg geduwd met het verzoek de sfeer vast te 
leggen, was Panh gewonnen voor film en meldde hij zich 
aan voor een filmopleiding. Naar een onderwerp voor 
zijn films hoefde hij niet te zoeken: Cambodja’s recente 
gruwelgeschiedenis en de invloed ervan op het huidige 
Cambodja. Hij bleef in Frankrijk wonen, maar ging films 
maken in en over Cambodja. Vijfentwintig jaar oud 
maakte hij in 1989 zijn debuut met Site 2, een docu-
mentaire over Cambodjaanse vluchtelingen in een op-
vangkamp in Thailand. De Rode Khmer was weliswaar 
in 1979 verslagen, maar leider Pol Pot had zich met een 
legertje getrouwen teruggetrokken in het bergachtige 
grensgebied tussen Cambodja en Thailand, van waaruit 
hij een guerrilla voerde. Veel bergbewoners vluchtten 
voor het geweld naar Thailand.

Spookstad
Site 2 was een omtrekkende beweging om uit te komen 
bij wat de kern van Panhs oeuvre zou worden: de ver-
schrikkingen van het Rode Khmer-regime. Zijn levens-
doel is om met zijn werk de herinnering daaraan levend 
te houden. Want wat gebeurd is, mag niet in het zwarte 
gat van de vergetelheid belanden. Panh is de Cambod-
jaanse versie van Nederlanders die op 4 mei zeggen dat 
we dit nooit mogen vergeten. Het verschil is dat in Ne-
derland veel mensen hiervan doordrongen zijn, maar 
dat de Cambodjanen het verleden lange tijd negeerden. 
Pas in 2006 werd een tribunaal opgericht voor de be-
rechting van Khmer-aanhangers. 

Panh legt met z’n films de meedogenloosheid van het 
ideologisch extremistische bewind bloot. Voor het eerst 
deed hij dat met Bophana, une tragédie cambodgienne 
(1996). De film is gebaseerd op de briefwisseling van 
twee jonge geliefden die in 1976 door de Rode Khmer 
gemarteld en vermoord werden. Hun misdaad? Ze had-
den geen toestemming om met elkaar om te gaan. De 
moord illustreert de absurditeit van de Rode Khmer- 
ideologie, die bestond uit een archaïsch collectivistisch 
agrarisch utopisme. Daarin was ook de liefde onderge-
schikt aan het collectieve belang. De communistische 
Rode Khmer, met als leider Pol Pot, had zich laten in-
spireren door Mao’s China, maar ging nog veel verder. 
Mao’s Grote Sprong Voorwaarts (1958-1961), waarin 
twintig miljoen mensen de hongerdood vonden, werd in 
Cambodja de Supergrote Sprong Voorwaarts. De door 
de Rode Khmer gehanteerde benaming klinkt kinder-
lijk, maar de uitwerking was gruwelijk. Het doel van de 
Supergrote Sprong Voorwaarts was de totale vernieti-
ging van de oude maatschappij. Cambodja, dat voort-
aan Democratisch Kampuchea heette – een cynischer 
verkrachting van het woord democratisch is onmogelijk 
– werd een collectivistische agrarische maatschappij, 
waarin individuele verlangens en behoeften als egoïsti-
sche relicten van de ‘oude maatschappij’ uitgeroeid 
moesten worden. Winkels en scholen werden gesloten, 
geld afgeschaft en religie verboden. Van de twintigdui-
zend monniken overleefden slechts tweeduizend het 

terreurbewind. Het extremistische agrarisch utopisme 
leidde tot het opheffen van steden, want in de nieuwe 
maatschappij zouden alleen agrarische communes be-
staan. Alle twee miljoen (!) inwoners van Phnom Penh 
werden naar het platteland gestuurd. De Cambodjaanse 
hoofdstad werd een spookstad. 

Uitroeiing
In de agrarische werkkampen werden de Cambodjanen 
als slaven aan het werk gezet. Machines waren kapitalis-
tische uitvindingen die niet pasten bij de communisti-
sche werkethiek, vonden de leiders, zodat de land-
bouwslaven bergen grond en stenen met de hand vers-
jouwden. Familie was een achterhaald concept, zodat 
mannen en vrouwen van elkaar en hun kinderen werden 
gescheiden. Het sociale experiment moest een voor-
beeldige klasseloze samenleving opleveren, maar leidde 
tot honderdduizenden doden door uitputting en honger. 

Tienduizenden andere Cambodjanen werden ver-
moord omdat zij niet geschikt werden geacht voor de 
nieuwe samenleving. Mensen die een vreemde taal be-
heersten en konden lezen en schrijven waren bij voor-
baat verdacht. Voelden zij zich beter dan de arme plat-
telandsbevolking? Veel van hen belandden in een tot 
gevangenis omgebouwde hogeschool in Phnom Penh, 
de S-21. Na absurde, door marteling afgedwongen be-
kentenissen werden zij in een dorpje buiten Phnom 
Penh geëxecuteerd. Naar schatting twintigduizend 

IDFA 2013: Onvoltooid verleden de vloek 
van de herinnering

l’image manquante
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mensen trof dit lot. Hun lichamen werden in massagra-
ven gegooid, de beruchte killing fields van het Pol Pot- 
regime. Panhs documentaire S-21, la machine de mort 
Khmèr rouge gaat over deze hel.

De film confronteert toenmalige bewakers – onge-
letterde plattelandsjongens die nauwelijks de tiener-
leeftijd waren ontgroeid – met twee gevangenen die 
S-21 overleefden. De verklaringen van de bewakers ge-
ven inzicht in wat er nodig is voor een succesvolle geno-
cide. Zonder de overtuiging dat de maatschappij beter 
af is zonder bepaalde groepen mensen, lukt het niet. In 
de propaganda van de Rode Khmer waren de Cambod-
jaanse elite en middenklasse, maar ook de Chinese en 
Vietnamese inwoners van Cambodja, obstakels op de 
weg naar de klasseloze maatschappij. De boodschap 
was duidelijk: zij moesten worden opgeruimd. Door hen 
te ontmenselijken, werd uitroeiing mogelijk. In de 
woorden van een bewaker: “Ik zag hen niet als mensen 
maar als dieren.” Het taalgebruik paste zich hierbij aan. 
De leiders van de Rode Khmer spraken niet over doden, 
maar over ‘destructie’ van gevangenen – een woord dat 
doet denken aan kadavers. Cambodjaanse gevangenen 
in S-21 werden behandeld alsof zij al dood waren. Als 
ziekenhuizen bloed tekortkwamen, werd bij gevange-
nen al het bloed afgetapt, wat zij uiteraard niet overleef-
den. Om kogels uit te sparen werden de gevangenen 
vermoord door een slag met een stalen pijp in de nek, 
waarna hen de keel werd doorgesneden. Laten we stop-
pen met het opsommen van gruwelijkheden.

Propaganda
De films van Rithy Panh leggen met ijzingwekkende 
precisie de logica van een extremistische ideologie 
bloot. Wie een volledig nieuwe samenleving wil, zal de 
oude moeten vernietigen. Alle dictators in de twintigste 
eeuw brachten deze gedachte meedogenloos in de prak-
tijk. Alles wat in de weg stond van hun utopie roeiden ze 
uit. In Cambodja waren intellectuelen en etnische min-

derheden goede mest voor de rijstaanplant, vond Pol 
Pot. Mao offerde miljoenen mensen op aan zijn econo-
mische waanbeelden. De door Stalins collectivisatie 
van de landbouw veroorzaakte hongersnood eiste mil-
joenen levens. Hitler roeide op weg naar zijn utopie zes 
miljoen joden uit. Een onvoorwaardelijk geloof in hun 
denkbeelden is wat deze dictators gemeen hadden. Pro-
paganda moest de kloof dichten tussen de werkelijkheid 
en hun utopie. In de nazipropaganda was concentratie-
kamp Theresienstadt een ‘modelkamp’. De vijftigdui-
zend joden hadden er volgens de  propagandafilm Der 
Führer schenkt den Juden eine Stadt een geweldig leven. 
Hoe het werkelijk toeging in Theresienstadt is te zien in 
Claude Lanzmanns Le dernier des injustes. De 3,5 uur 
durende film bevat een lang interview uit 1975 van Lan-
zmann met Benjamin Murmelstein, die het laatste half-
jaar van de oorlog de joodse leider in Theresienstadt 
was. Was hij een collaborateur of ‘een burgemeester in 
oorlogstijd’ die er het beste van maakte? Lanzmann 
wilde het interview in Shoah gebruiken, maar het paste 
inhoudelijk niet in de film. Bijna veertig jaar later roept 
het complexe vragen op over collaboratie en verzet. Hoe 
moeten we Murmelstein beoordelen? Werkte hij met de 
Duitsers samen om stiekem verzet te kunnen plegen? 
Redde hij door samen te werken mensenlevens? Of was 
hij een lafaard die alles deed om zijn eigen leven te red-
den? De kijker moet zelf zijn conclusies trekken.

Kinderspel
Dat de films van Lanzmann en Panh zo veel indruk ma-
ken, komt door de gruwelijke inhoud, maar ook door de 
inventieve benadering van het verleden. Net als in Sho-
ah bezoekt Lanzmann in Le dernier des injustes ‘schul-
dige landschappen’, waarin vaak geen spoor meer is te 
vinden van het wrede verleden. De natuur wist het ver-
leden uit, maar de mens kan dat niet. Het verleden blijft 
hem achtervolgen. Lanzmann benadert het verleden 
soms indirect, maar Panh zoekt de confrontatie. Met 
S-21, la machine de mort Khmèr rouge was hij in het do-
cumentairegenre een voorloper van re-enactment, het 
naspelen van gebeurtenissen. Bij het naspelen door be-
wakers van hun behandeling van gevangenen lopen de 
kijker de rillingen over de rug. Joshua Oppenheimer 
heeft zich met The Act of Killing, waarin bejaarde Indo-
nesische mannen het vermoorden van communisten na 
Soeharto’s staatsgreep in 1965 naspelen, ongetwijfeld 
laten inspireren door S-21. Dat Panh er telkens weer in 
slaagt om de gruwelgeschiedenis van de Rode Khmer in 
een nieuwe inventieve documentaire vorm te gieten, 
bewijst dat hij een enorm creatieve filmmaker is. Met 
zijn laatste film, het voor beste Europese documentaire 
genomineerde The Missing Picture, overtreft hij zich-
zelf. Met de aangrijpende film vertelt hij voor het eerst 
het levensverhaal van zijn familie en zichzelf. Uniek is 
dat hij kleipoppetjes gebruikt voor de reconstructie van 

zijn herinneringen aan de kampen waarin hij zijn fami-
lie verloor. Het verschil tussen de poppetjes, die auto-
matisch de associatie met kinderspel oproepen, en het 
gruwelijke verleden, levert een intens emotionerende 
film op, die de kijker met verbijstering achterlaat over 
de ellende die extremistische ideologieën aanrichten. 
Panhs poging om met de reconstructie definitief met 
het verleden af te rekenen (‘Ik wil het allemaal achterla-
ten. Mijn taal. Mijn land.’) lukt niet. Vlak voor het einde 
van L’image manquante ligt een ‘dood’ poppetje in een 
kuil. Er wordt aarde op gegooid, die als bij toverslag ver-
dwijnt, waarna er weer aarde op wordt gegooid, die ook 
weer verdwijnt. De boodschap is duidelijk: het verleden 
laat zich niet begraven. o

le dernier des injustes
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Naast de broodnodige terugblikken op een onvoltooid verleden toont het IDFA 
ook documentaires die een voorschot nemen op wat komen gaat: van de omstre-
den Winterspelen in Sotsji tot de mogelijke val van de Europese dominostenen, 
waarbij een ontslagen bankier voorspelt dat Frankrijk het volgende land is dat in 
de problemen komt.  door marISka gravelaNd

‘Historici zijn profeten die met de rug naar de toekomst 
staan’, zei de Duitse filosoof Friedrich von Schlegel in 
1798. De 2 miljoen leden van de Zuid-Amerikaanse Ay-
mara-stam, door taalkundigen intensief bestudeerd, 
vatten zo’n uitspraak vast niet op als een belediging; zij 
hebben als enigen op de wereld een omgekeerd idee van 
tijd en plaatsen het bekende verleden voor zich en het 
onbekende achter zich: zij staan altijd met de rug naar 

de toekomst. Op het IDFA en in de filmtheaters draaien 
een aantal documentaires van makers die niet alleen te-
rugblikken op wat geweest is, maar ook een voorschot 
willen nemen op wat komen gaat. Ze begeven zich daar-
bij uiteraard op glad ijs, want de actualiteit kan hen zo-
maar inhalen. 

Gelukkig heeft dat twee filmmakers niet belet om nu 
al een documentaire te maken over de komende Win-

terspelen in februari. Geen schaatsliefhebber kan om 
Putin’s Games en Poetins Olympische droom heen. Na 
het bekijken van deze onthullende documentaires zal 
het een bizar gezicht zijn om Sven Kramer rondjes te 
zien schaatsen in Poetins in allerijl opgetrokken ijspa-
leis. Hier zullen geheid een aantal megalomane geesten 
gaan botsen: de wereld van de topsporters met de naar 
aanzien hengelende president en de corrupte vastgoed-
bazen. Ook al hebben de nieuwsmedia de afgelopen tijd 
al best wat gepubliceerd over het subtropische vakan-
tieoord Sotsji, waar voor een recordbedrag van 50 mil-
jard dollar (!) een wintersportparadijs uit het moeras 
moest worden gestampt, toch zijn deze twee documen-
taires onmisbare kost, omdat ze de misstanden en Poe-
tins verborgen motieven op een verbijsterende manier 
samenvatten.

De duurste Spelen tot nu toe breken alle Olympische 
records op het gebied van corruptie en megalomanie. In 
de Russische documentaire Putin’s Games zegt criti-
caster Garri Kasparov dat de hele Poetinpropaganda 
rond de Olympiade vooral is bedoeld om de privatise-
ring van de grond van Sotsji te bespoedigen. Vele bewo-
ners moesten gedwongen plaatsmaken voor hotels, ski-
schansen en een grote haven, die vervolgens werden 
weggevaagd door storm of landverschuivingen. Het 
verhaal van deze milieuvervuilende Spelen is er vooral 
een van bedreigingen en een gigantische strijkstok, die 
ervoor zorgde dat de aanleg van de 45 kilometer lange 
weg naar het Olympisch dorp zo duur uitpakte dat hij 
net zo goed met goud of zwarte kaviaar geplaveid had 
kunnen worden. De Russische regisseur Alexander 
Gentelev kreeg veel sleutelfiguren te spreken. Van de 
burgemeester van Sotsji en corrupte aannemers, sena-
toren en lobbyisten tot de voorzitter van het nationaal 
Olympisch comité. 

Ook de Nederlandse regisseur Hans Pool toog naar 
Sotsji waar hij soms zelfs met dezelfde mensen sprak als 
zijn Russische collega: geldbeluste ondernemers, gewe-
tenloze oligarchen, uitgebuite, illegale werknemers, 
muitende bobsleeërs en gearresteerde activisten. Pool 
hanteert een veel rustiger filmstijl dan het op urgente 
toon sprekende Putin’s Games; pas aan het eind van 
Pools documentaire wordt de tol die mensen moesten 
betalen voor de bouw van de prestigieuze, maar in het 
moeras wegzakkende skischansen en ijshallen pas in 
volle omvang duidelijk. Op het IDFA wordt ook The So-
chi Project tentoongesteld, een slow journalism-project 
met longreads, fotoseries en televisiereportages op een 
multimediale website, gemaakt door Arnold van Brug-
gen en Rob Hornstra, die in het nieuws kwam omdat hij 
geen nieuw persvisum kreeg van Rusland.

Hete hangijzers
Terwijl in Sotsji Ruslands nieuwe tijdperk van graaika-
pitalisme tot een hoogtepunt komt, vallen de westerse 
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bankiers definitief van hun voetstuk in Master of the 
Universe, en verkruimelt tegelijkertijd de machtspositie 
van opperkapitalist Amerika, zoals te zien is in The Un-
known Known, dat bestaat uit één lang interview met 
een opvallend openhartige Donald Rumsfeld. Het zijn 
twee klassieke terugblik-documentaires waarin een 
sleutelfiguur zijn daden verantwoordt nadat het stof is 
neergedaald, maar beide interviews zijn ook nog zeker 
actueel.

Zonder hete hangijzers uit de weg te gaan interviewt 
Errol Morris in The Unknown Known voormalig minis-
ter van Defensie Donald Rumsfeld over zijn politieke 
carrière, van zijn eerste stappen als senator in de vroege 
jaren zestig en als de ‘silent architect’ onder president 
Ford, tot zijn voorbereidingen van de invasie van Irak in 
2003. Uitgangspunt zijn de miljoenen memo’s die 
Rumsfeld achterliet en waar hij nu vrijelijk uit citeert, 
zoals een boze memo aan Condoleezza Rice. Ook 
spreekt hij zich uit over Guantánamo Bay, Abu Ghraib 
en de vermeende massawapens van Saddam Hoessein. 
De titel van de documentaire is ontleend aan Rumsfelds 
vaak aangehaalde aforisme: ‘There are known knowns, 
there are known unknowns, there are unknown un-
knowns, but there are also unknown knowns: things 
that you think you know but that it turns out you did 
not.’ Morris heeft speciale aandacht voor de taalacro-
baat Rumsfeld. Niet zelden gaf Rumsfeld de opdracht 
om in het woordenboek de exacte definitie op te zoeken 
van woorden als scapegoat, guerilla war en unconventi-
onal war. Uit zijn koker komt ook de zinsnede: ‘The ab-
sence of evidence is not the evidence of absence.’ 

Rumsfelds openheid doet Morris uiteindelijk ver-
baasd uitroepen: “Why are you doing this? Why are you 
talking to me?” Wie Rumsfelds theorie van ‘The Un-
known Knowns’ onderschrijft, erkent dat een mens tot 
nieuwe inzichten kan komen. In het geval van Rumsfeld 
zijn dat inzichten die ministers van Defensie in hun oren 
moeten knopen als ze in de toekomst weer een ge-
vechtsmissie op touw zetten.

Cocon
Uit Master of the Universe blijkt echter dat in het verle-
den vergaarde inzichten geen garantie bieden voor de 
toekomst. De ontslagen Duitse investment banker Rai-
ner Voss vertelt in een intrigerend mea culpa over de 

cocon waar hij jarenlang in werkte. Hij waande zich in 
zijn hoogtijdagen een master of the universe die met één 
druk op de knop de geschiedenis aan de andere kant van 
de wereld kon veranderen. Nu, enkele jaren na het 
knappen van de zeepbel, voorspelt hij dat er nooit iets 
zal veranderen in de bancaire wereld, omdat niemand in 
de financiële sector ooit de eerste stap zal zetten naar 
een alternatief, naar een beleid met een langere adem 
dan de 22 seconden die een aandeel tegenwoordig ge-
middeld in bezit is. Geen bankier trekt ooit lessen uit 
het verleden, omdat ze werken in een gesloten systeem 
dat de extreem loyale werknemers alleen maar verder 
van de werkelijkheid laat afdrijven. Ze hebben hun pri-
véleven moeten opgeven, maken vaak een two-nighter 
(twee nachten doorwerken) en zijn vooral bezig met het 
aftroeven van collega’s. De buitenwereld doet er niet 
meer toe: als er miljoenen van eigenaar verwisselen 
denkt een bankier doorgaans niet aan het effect van de 

deal op andere mensen, aldus Voss. 
Terwijl hij door een onttakelde verdieping van een 

bank in Frankfurt loopt die na een fusie al zes jaar leeg-
staat, kijkt de gewezen bankier ook vooruit naar het lot 
van de Europese Unie. Na Griekenland, Italië, Spanje en 
Portugal zal Frankrijk het volgende land zijn dat in grote 
financiële problemen komt, voorspelt Voss, en dan is 
het ‘game over’. 

Pandora’s Promise doet op zijn beurt een duit in het 
zakje van een andere actuele discussie: het verhitte kli-
maat- en energiedebat. In de retorische documentaire 
houden milieuactivisten een onverwacht pleidooi voor 
kernenergie en ontvouwen ze hun visie op de toekomst. 
Documentairemakers kijken niet graag in een glazen bol 
maar staan liever met hun voeten in het bluswater of 
vertellen een verhaal dat ten onrechte onderbelicht is 
gebleven. Toch winnen voorgenoemde films aan urgen-
tie door onderwerpen aan te snijden waar de kranten op 
dit moment vol van staan, zonder de vorm van een 
nieuwsreportage aan te nemen. Die reportages zijn er al 
genoeg, en de altijd hongerige nieuwsconsument is er 
bij gebaat als ook documentairemakers zich met een ei-
gen beeldtaal en aanpak in het journalistieke strijdge-
woel rond het laatste nieuws durven te begeven.

alle geNoemde documeNtaIreS draaIeN op het 
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Dit jaar presenteert Filmhuis Den Haag onder 
de titel The Wonderful World of Ordinary People, 
een festival met een actueel en maatschappe-
lijk thema: de economische crisis en de 
gevolgen daarvan voor de ‘gewone man’. 
In 14 Nederlandse filmtheaters worden films 
vertoond van de Britse regisseur Ken Loach, 
omdat hij als geen ander de schrijnende 
gevolgen van falend overheidsbeleid voor 
mensen aan de onderkant van de maatschappij 
onder de loep neemt. Zijn loopbaan staat in 
dienst van het in beeld brengen van politiek 
en sociaal-maatschappelijk onrecht en de 
publieke verontwaardiging daarover. Hij doet 
dit consequent en vol overgave. 
Loach’ sociaal-realistische films gaan over lief 
en leed van de working class, falende overheids-
instellingen en soms uitzichtloze situaties. 
Samen met de typische always-look-on-the-
bright-side-of-life Britse humor levert dit 
mooie én actuele cinema op. 

Naast de 14 beste films uit het oeuvre van Ken 
Loach biedt het festival een uitgebreid aanvullend 
programma, geïnspireerd op de actuele thema’s 
uit zijn werk met lezingen, debat, educatie, een 
filmquiz en een bijzondere filminstallatie van 
Eliane Esther Bots (BNG Bank Workspace 2013). 

Ken Loach
Ken Loach start zijn carrière in 1964 en heeft 
inmiddels een indrukwekkend oeuvre opgebouwd 
van meer dan 40 films. Na diverse films voor 
televisie, waaronder Cathy Come Home (1966), 
debuteert Loach in 1967 als speelfilmregisseur 
met Poor Cow. Films waarin zijn voorliefde voor 
mensen in alledaagse situaties al meteen centraal 
staat. Ook in zijn volgende speelfilms, waaronder 
zijn internationale doorbraak Kes (1969), blijft 
hij trouw aan het maken van films over gewone 
mensen, meestal uit de arbeidersklasse. 

In 1979 wordt Loach een persona non grata als 
Engeland onder premier Margaret Thatcher te 
maken krijgt met de neo-liberale ideologie van 
zelfregulering en privatisering. Ondertussen 
blijft hij wel documentaires maken; deze worden 
echter niet of nauwelijks vertoond. Na Thatcher’s 
val in 1990 breken er betere tijden aan en 
produceert hij in hoog tempo films over sociale en 
politieke misstanden, zoals Hidden Agenda (1990), 
Raining Stones (1993), My Name Is Joe (1998), 
The Navigators (2001) en zijn meest recente 
documentaire The Spirit of  ‘45 (2013).
Loach is altijd een regisseur gebleven die de 
controverse niet schuwt. Solidariteit staat 
voorop en niets wordt mooier gemaakt dan het 
is. Zijn gevat commentaar na het overlijden van 
Margaret Thatcher “Waarom privatiseren we haar 
begrafenis niet?” typeert zijn tomeloze strijdlust 
tegen het neoliberalisme. 

films van

KEN LOACH

Sweet Sixteen Raining Stones

Ken Loach opent in 
Den Haag het festival!



BNG Bank Workspace 13 

Filminstallatie De Visionair van Eliane 
Esther Bots (winnaar projectprijs 
BNG Bank Workspace 2013) zet de 
zintuigen op scherp. De installatie is 
gebaseerd op het auditieve in plaats 
van op het visuele. Alle handelingen, 
acties en landschappen in het 
verhaal worden uitgedrukt in geluid, 
stemmen en muziek. Een avontuur-
lijke en filmische ervaring die de 
dagelijkse omgeving in een nieuwe 
werkelijkheid verandert. 

Educatie
 

Voor het voortgezet onderwijs is 
er een educatief programma rond 
de films Kes (1969) en Ae Fond Kiss 
(2004). Kinderen leren kijken naar 
film door de bril van Ken Loach en 
vertalen deze blik naar een eigen, 
actuele en maatschappijkritische 
film. Daarmee treden ze in de 
voetsporen van deze beroemde 
regisseur.

Lezing en debat 

De Filmkrant geeft lezingen in het 
hele land waarin Loach’ films in de 
sociaal-realistische traditie worden 
geplaatst en waar ingegaan wordt 
op betekenis en belang van zijn films. 
Naar aanleiding van de vertoning van 
Loach’ meest recente film The Spirit 
of  ‘45 organiseren diverse theaters 
een debat in samenwerking met het 
Montesquieu Instituut. Zo wordt een 
link gelegd naar de gevolgen van het 
neoliberalisme voor de ‘gewone man’, 
het huidige politieke klimaat, en de 
actuele discussie over het langzaam 
veranderen van de klassieke 
verzorgingsstaat.

My Name Is Joe

Programma

Het festival vertoont 
14 hoogtepunten uit het 
oeuvre van Ken Loach: 

Films

Cathy Come Home (1966). Televisiedrama voor de 
BBC over een jong stel met kinderen dat uit huis 
wordt gezet wanneer de man zijn baan verliest. 
Kes (1969). Ontroerend verhaal over een 
verwaarloosde jongen en zijn torenvalk in het 
troosteloze Noord-Engeland van de jaren ‘60. 
Uitgeroepen tot één van de tien beste films uit 
Groot-Brittannië.
Hidden Agenda (1990). Politieke thriller over een 
Amerikaanse advocaat die in Noord-Ierland wordt 
vermoord. De politie beschuldigt de man van 
betrokkenheid bij de IRA. Zijn vrouw bestrijdt dit. 
Een zoektocht naar de waarheid volgt.
Riff-Raff (1991). Ondanks hun slechte sociale 
vooruitzichten proberen bouwvakkers iets van 
het leven te maken. Een vrolijke studie van het 
leven van een stel Britten op de onderste sporten 
van de sociale ladder.
Raining Stones (1993). Twee werklozen zijn 
bereid alle mogelijke en onmogelijke klussen 
op te knappen om hun gezin te onderhouden. 
Hartverwarmend en humoristisch portret van 
de overlevingskracht van mensen met alledaagse 
problemen.
Ladybird Ladybird (1994). Crissy Rock won de 
award voor beste actrice in Berlijn voor haar rol 
als radeloze moeder die haar kinderen kwijtraakt 
in een strijd met de kinderbescherming. Krachtige 
aanklacht tegen de bureaucratie van de 
verzorgingsstaat. 
Land and Freedom (1995). Historisch drama 
over een Engelse communist uit Liverpool die 
meevecht in de Spaanse Burgeroorlog tegen 
het fascisme. Tevens een film over de teloorgang 
van linkse idealen. Commercieel succes maar 
wisselend ontvangen door de pers.
My Name Is Joe (1998). Ex-alcoholist Joe probeert 
een nieuw leven op te bouwen. Een film over 
reflectie op uitzichtloze sociaal-economische 
situaties maar ook over  verantwoordelijkheid 
en solidariteit. 
The Navigators (2001). Nog steeds actuele film 
over een groepje spoorwegarbeiders dat erachter 
komt dat hun leven door de privatisering nooit 
meer hetzelfde zal zijn: ze worden concurrenten 
in plaats van kameraden.
Sweet Sixteen (2002). De 16-jarige Liam probeert 
zich staande te houden in een wereld waarin alle 
normen verloren zijn gegaan door werkloosheid 
en gebrek aan vooruitzichten. Ontroerend, 
krachtig, onthutsend en wonderlijk humoristisch.
Ae Fond Kiss (2004). Een Pakistaanse jongen 
wordt verliefd op een blank, katholiek meisje. 
Zijn ouders plannen echter een huwelijk voor 
hem met zijn nicht. Een Romeo en Julia-verhaal 
zonder opsmuk. 
The Wind That Shakes the Barley (2006). 
Tijdens de Ierse onafhankelijkheidsstrijd van 
1919/1920 dreigen de broers Damien en Teddy 
elkaars vijanden te worden. Loach bespreekt 
de paradox van geweld: even noodzakelijk als 
nodeloos.
It’s a Free World (2007). Angie besluit samen 
met een vriendin een uitzendbureau voor 
Oost-Europese arbeiders op te richten. Het 
oorspronkelijke plan om de zaken min of meer 
legaal te houden wordt al gauw overboord 
gegooid.
The Spirit of  ‘45 (2013). Documentaire over de 
Britse, naoorlogse politiek en de totstandkoming 
en ontmanteling van de verzorgingsstaat. Food for 
thought al gaat Loach kort door de bocht in 
het hoofdstuk over de ontmanteling ervan.

The Spirit of  ‘45 De Visionair Kes

Dit jaar presenteert Filmhuis Den Haag onder 
de titel The Wonderful World of Ordinary People, 
een festival met een actueel en maatschappe-
lijk thema: de economische crisis en de 
gevolgen daarvan voor de ‘gewone man’. 
In 14 Nederlandse filmtheaters worden films 
vertoond van de Britse regisseur Ken Loach, 
omdat hij als geen ander de schrijnende 
gevolgen van falend overheidsbeleid voor 
mensen aan de onderkant van de maatschappij 
onder de loep neemt. Zijn loopbaan staat in 
dienst van het in beeld brengen van politiek 
en sociaal-maatschappelijk onrecht en de 
publieke verontwaardiging daarover. Hij doet 
dit consequent en vol overgave. 
Loach’ sociaal-realistische films gaan over lief 
en leed van de working class, falende overheids-
instellingen en soms uitzichtloze situaties. 
Samen met de typische always-look-on-the-
bright-side-of-life Britse humor levert dit 
mooie én actuele cinema op. 

Naast de 14 beste films uit het oeuvre van Ken 
Loach biedt het festival een uitgebreid aanvullend 
programma, geïnspireerd op de actuele thema’s 
uit zijn werk met lezingen, debat, educatie, een 
filmquiz en een bijzondere filminstallatie van 
Eliane Esther Bots (BNG Bank Workspace 2013). 

Ken Loach
Ken Loach start zijn carrière in 1964 en heeft 
inmiddels een indrukwekkend oeuvre opgebouwd 
van meer dan 40 films. Na diverse films voor 
televisie, waaronder Cathy Come Home (1966), 
debuteert Loach in 1967 als speelfilmregisseur 
met Poor Cow. Films waarin zijn voorliefde voor 
mensen in alledaagse situaties al meteen centraal 
staat. Ook in zijn volgende speelfilms, waaronder 
zijn internationale doorbraak Kes (1969), blijft 
hij trouw aan het maken van films over gewone 
mensen, meestal uit de arbeidersklasse. 

In 1979 wordt Loach een persona non grata als 
Engeland onder premier Margaret Thatcher te 
maken krijgt met de neo-liberale ideologie van 
zelfregulering en privatisering. Ondertussen 
blijft hij wel documentaires maken; deze worden 
echter niet of nauwelijks vertoond. Na Thatcher’s 
val in 1990 breken er betere tijden aan en 
produceert hij in hoog tempo films over sociale en 
politieke misstanden, zoals Hidden Agenda (1990), 
Raining Stones (1993), My Name Is Joe (1998), 
The Navigators (2001) en zijn meest recente 
documentaire The Spirit of  ‘45 (2013).
Loach is altijd een regisseur gebleven die de 
controverse niet schuwt. Solidariteit staat 
voorop en niets wordt mooier gemaakt dan het 
is. Zijn gevat commentaar na het overlijden van 
Margaret Thatcher “Waarom privatiseren we haar 
begrafenis niet?” typeert zijn tomeloze strijdlust 
tegen het neoliberalisme. 

films van

KEN LOACH

Sweet Sixteen Raining Stones

Ken Loach opent in 
Den Haag het festival!



DEN HAAG
Filmhuis Den Haag
(070) 365 6030
www.filmhuisdenhaag.nl

do 28 nov Opening

vr 29 nov Hidden Agenda

za 30 nov Cathy Come Home  |  Kes

zo 1 dec Kes  |  Hidden Agenda  |  Riff-Raff

ma 2 dec Cathy Come Home

di 3 dec Raining Stones

wo 4 dec Raining Stones

do 5 dec Riff-Raff

vr 6 dec Ladybird Ladybird

za 7 dec Ladybird Ladybird    
Land and Freedom

zo 8 dec  The Navigators  |  My Name Is Joe  
Land and Freedom

ma 9 dec My Name Is Joe

di 10 dec The Spirit of  ‘45 + debat

wo 11 dec Cursus sociaal realisme (1)
 The Navigators

do 12 dec Sweet Sixteen

vr 13 dec Ae Fond Kiss

za 14 dec Ae Fond Kiss   
The Wind That Shakes the Barley

zo 15 dec  Sweet Sixteen  |  It’s a Free World     
The Wind That Shakes the Barley

ma 16 dec Sociaal-realistische zwijgende 
film: Helen of Four Gates (1920)

di 17 dec It’s a Free World

wo 18 dec Cursus sociaal realisme (2)  
The Spirit of  ‘45

AMSTERDAM
Bioscoop Het Ketelhuis 
(020) 684 0090  
www.ketelhuis.nl

do 9 jan Cathy Come Home

vr 10 jan Kes + lezing
za 11 jan Hidden Agenda

zo 12 jan Riff-Raff

ma 13 jan Raining Stones

di 14 jan Ladybird Ladybird

wo 15 jan Land and Freedom

do 16 jan The Spirit of  ‘45 + debat
vr 17 jan My Name Is Joe

za 18 jan The Navigators

zo 19 jan Sweet Sixteen

ma 20 jan Ae Fond Kiss

di 21 jan The Wind That Shakes the Barley

wo 22 jan It’s a Free World

ARNHEM
Focus Filmtheater
(026) 442 4283
www.focusarnhem.nl

do 9 jan Kes + lezing
do 16 jan Raining Stones

do 23 jan Ladybird Ladybird

do 30 jan My Name Is Joe

do 6 feb The Navigators

do 13 feb Sweet Sixteen

do 20 feb The Spirit of  ‘45 + debat

BREDA
Chassé Cinema
(076) 530 3131
www.chasse.nl/cinema

zo 1 dec Land and Freedom

di 3 dec The Navigators + lezing
zo 8 dec Raining Stones

di 10 dec Ladybird Ladybird

zo 15 dec Cathy Come Home

di 17 dec Kes

zo 22 dec Ae Fond Kiss

di 24 dec Sweet Sixteen

zo 29 dec The Wind That Shakes the Barley

zo 5 jan It’s a Free World

DEVENTER
Filmhuis De Keizer
(0570) 600 515
www.filmhuisdekeizer.nl

ma 2 dec Ladybird Ladybird

ma 9 dec Ae Fond Kiss

ma 16 dec Land and Freedom

ma 23 dec Raining Stones

ma 6 jan The Wind That Shakes the Barley

ma 13 jan Sweet Sixteen

ma 20 jan Riff-Raff

ma 27 jan My Name Is Joe

ma 3 feb The Navigators

ma 10 feb The Spirit of  ‘45

EINDHOVEN
NATLAB door Plaza Futura
(040) 294 6848
www.natlab.nl

za 7 dec Riff-Raff  |  Sweet Sixteen

zo 8 dec Kes  |  The Spirit of  ‘45

ENSCHEDE
Concordia Film, Theater, Expositie
(053) 4300 999
www.concordia.nl

do 9 jan Kes + Lezing
vr 10 jan The Wind That Shakes the Barley

zo 12 jan Ladybird Ladybird

ma 13 jan Raining Stones

HAARLEM
Filmschuur  
(023) 517 3910
www.filmschuur.nl

ma 6 jan Kes + Lezing
ma 13 jan Land and Freedom

ma 20 jan Ladybird Ladybird

ma 27 jan Sweet Sixteen

ma 3 feb The Wind That Shakes the Barley

ma 10 feb The Spirit of  ‘45

HILVERSUM
Filmtheater Hilversum  
(035) 623 5466
www.filmtheaterhilversum.nl

ma 9 dec Kes

ma 16 dec Raining Stones + lezing
ma 23 dec Hidden Agenda

ma 30 dec Land and Freedom

ma 6 jan Sweet Sixteen

ma 13 jan The Navigators

ma 20 jan The Spirit of  ‘45

ma 27 jan Cathy Come Home

MAASTRICHT
Lumière
(043) 321 4080
www.lumiere.nl

wo 8 jan My Name Is Joe + lezing
wo 15 jan Kes

wo 22 jan The Spirit of  ‘45

wo 29 jan Ladybird Ladybird

NIJMEGEN
Lux
(0900) 589 4636 
www.lux-nijmegen.nl

di 3 dec Hidden Agenda + lezing
di 10 dec Riff-Raff

di 17 dec Ladybird Ladybird

di 7 jan Raining Stones

di 14 jan My Name Is Joe

di 21 jan The Spirit of  ‘45

di 28 jan The Wind That Shakes the Barley

di 4 feb Land and Freedom

ROTTERDAM
LantarenVenster
(010) 277 2277
www.lantarenvenster.nl

ma 2 dec Kes

ma 9 dec Ae Fond Kiss

ma 16 dec My Name Is Joe

ma 23 dec Ladybird Ladybird

ma 30 dec Sweet Sixteen

ma 6 jan The Spirit of  ‘45

ma 13 jan The Wind That Shakes the Barley

ma 20 jan It’s a Free World

UTRECHT
Filmtheater ‘t Hoogt
(030) 232 8388
www.hoogt.nl

za 4 jan Riff-Raff + lezing
di 7 jan The Navigators

za 11 jan Ae Fond Kiss

di 14 jan Kes

za 18 jan The Wind That Shakes the Barley

ZUTPHEN
Luxor Theater
(0575) 513750
www.filmtheaterluxor.nl

zo 1 dec The Navigators + lezing
zo 15 dec Ae Fond Kiss

zo 5 jan Ladybird Ladybird

wo 15 jan The Spirit of  ‘45 + debat
zo 19 jan Land and Freedom

zo 2 feb It’s a Free World

Met steun van:

In samenwerking met:

De Filmkrant
Montesquieu Instituut

www.kenloach.nl

Agenda

Ordinary People 
28 november 2013 t/m 20 februari 2014

Exclusief in 
Filmhuis Den Haag 
 
In het festivalhart Filmhuis  
Den Haag is nog meer te beleven: 
een cursus sociaal-realistische 
cinema, een speciale editie 
van Zwijgende Film & Levende 
Muziek en een thema-expositie. 
Ook de horeca staat geheel in 
het teken van Great-Britain met 
typisch Britse gerechten en 
speciale Film&Food aanbiedingen. 
Genoeg voor een heerlijk Brits 
avondje uit.

Drie festivaltips van programmeur 
Leendert de Jong:

 »   (1966): 
“Ontroerend drama over een 
gezin dat dakloos wordt. De film 
maakte destijds zoveel indruk 
dat de overheid een instelling 
in het leven riep om daklozen te 
helpen opnieuw te integreren in 
de maatschappij. Die instelling 
bestaat vandaag de dag nog 
altijd.”

 »   (1993):  
“Met veel humor toont Loach 
hoe persoonlijk contact, de 
menselijke maat en een gevoel 
voor het gemeenschappelijk 
belang verloren gaan in onze 
geglobaliseerde, neoliberale 
samenleving. Ook het tijdperk 
na Thatcher is bepaald geen 
paradijs.”

 
 »   (2001):  
“Loach legt politieke én sociale 
onrechtvaardigheid bloot door te 
tonen hoe de privatisering van de 
spoorwegen tot een cultuur leidt 
waarin efficiency en winstmaxi-
malisatie de enige maatstaf zijn.  
Dat klinkt ons bekend in de oren...”

Cathy Come Home 

Raining Stones   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Navigators 
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Retrospectief:

Aleksej 
Balabanov (1959-2013)
Enfant terrible van de Russische cinema
2 t/m 19 december in EYE 

Het retrospectief is onderdeel van 
Ruskino 1913-2013 
de vele gezichten van de Russische fi lm
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iJzervreter en 
gestaald socialist

Ken Loach

Terwijl de wereld de afgelopen vijftig 
jaar onherkenbaar veranderde, bleef de 
Britse filmmaker Ken Loach zijn on-
wrikbare socialistische zelf. Het is de 
kracht en zwakte van zijn oeuvre, blijkt 
uit het retro spectief ‘Ordinary People: 
de films van Ken Loach’.  
 door joS vaN der burg

De 77-jarige Ken Loach is met Jimmy’s Hall vrijwel ze-
ker zijn laatste speelfilm aan het maken. De Engelse 
kampioen van het sociaalrealisme liet recent doorsche-
meren dat hij misschien nog een paar documentaires zal 
maken, maar geen speelfilms meer. Het in 1932 in Ier-
land spelende Jimmy’s Hall is gebaseerd op het leven 
van de Ierse communist James Gralton, die na een ver-
blijf van tien jaar in New York in 1919 terugkeerde naar 
Ierland, om er tegen de Britse overheerser te vechten. 
Na de onafhankelijkheidsstrijd opende hij op het plat-
teland een dancing, waar jongeren zich ook konden ver-
diepen in het communisme. De Ierse (katholieke) auto-
riteiten waren not amused: dansen én communisme was 
dubbel kwaad. 

‘Jimmy’s Hall viert de geest van vrijdenkers’, staat te 
lezen op de site van distributeur Wild Bunch, die de film 
volgend jaar uitbrengt. Dat is mooi, maar “vrijdenken” 
is niet het eerste woord dat opkomt bij de gedachte aan 
Ken Loach. De filmmaker heeft zijn verbeelding zelden 
alle kanten op laten stromen. Meestal ging die in één 
richting: die van het socialisme. Hoe de wereld in vijftig 
jaar ook veranderde, Loach’ politieke overtuiging was 
van schokbeton en weerstond alle veranderingen.

Valse hoop
Mensen die nooit van mening veranderen kun je princi-
pieel noemen, maar ook halsstarrig. Loach’ politieke 
visie is consistent maar ook van een irritante eenvoud: 
je bent voor of tegen het kapitalisme. Hij verwijt soci-
aaldemocratische partijen dat ze zich tevreden stellen 

met het bijsturen van het kapitalisme in plaats van de 
revolutie te prediken. Daarmee hebben zij de arbeiders-
klasse verraden. Loach vindt de Britse Labour Party 
zelfs schadelijker dan de Conservatieve Partij. Van die 
laatste weet iedereen dat de arbeidersklasse er niets van 
heeft te verwachten, maar de Labour Party geeft valse 
hoop. 

Hoe de immer strijdbare filmmaker het ziet, maakte 
hij vorig jaar nog eens duidelijk toen hij een oeuvreprijs 
op het filmfestival van Turijn weigerde, omdat het loka-
le Filmmuseum als organisator van het festival schoon-
makers een slechter contract had aangeboden. Loach 
verklaarde zich op een stakingsbijeenkomst solidair 
met de schoonmakers en merkte op dat het verschil tus-
sen de Britse Labour Party en de Conservatieve Partij 
enkel een snelle of langzame dood door wurging is. Een 
paar maanden eerder zette hij zijn handtekening onder 
een steunbetuiging aan de Occupybeweging die deed 
denken aan bolsjewistische pamfletten van honderd 
jaar geleden. ‘In het nadenken over actie voor sociale 
verandering is het tijd om een verbinding te leggen met 
de ideeën van Luxemburg, Trotski en Lenin – een kri-
tisch engagement met revolutionaire bronnen, geba-
seerd op revolutionaire ervaringen uit het verleden.’

Boze heks
Met zijn radicale standpunten laat Loach zien dat hij nog 
steeds een gestaalde socialist is. Die conclusie kan ook 
worden getrokken uit zijn laatste documentaire, The 
Spirit of ’45 (2012). In dit historisch overzicht van de na-
oorlogse Britse sociale en politieke geschiedenis springt 
Loach zo selectief met de feiten om dat het resultaat 
eerder oogt als propaganda dan als een inzichtelijke his-
torische documentaire. The Spirit of ’45 begint na de 
Tweede Wereldoorlog met de verkiezingswinst van de 
Labour Party, die in snel tempo vitale economische sec-
toren (mijnbouw, transport) nationaliseerde. Het 
kroonjuweel was de oprichting van de National Health 
Service (NHS) in 1948. Voortaan was er gratis gezond-

heidszorg voor iedereen, een enorme stap voorwaarts. 
The Spirit of ’45 suggereert dat de Britten massaal achter 
Labours nationalisatiepolitiek stonden, maar in werke-
lijkheid waren ze zeer verdeeld. Bijna de helft van de be-
volking zag de nationalisaties als een gevaarlijke stap op 
weg naar een socialistische staatseconomie. 

Na Loach’ lofzang in The Spirit of ’45 op Labours so-
cialistische naoorlogse politiek komt halverwege de film 
Margaret Thatcher als een boze heks in 1979 alle ver-
worvenheden van de verzorgingsstaat afbreken. Je hoeft 
geen aanhanger van Thatcher te zijn, om te zien dat Lo-
ach hier het een ander verzwijgt. Toen Thatcher aan de 
macht kwam, was Engeland geen socialistisch paradijs, 
maar ‘de zieke man van Europa’. De economie zat diep in 
het slop en de meerderheid van de Britten had genoeg 
van de economische macht van de staat en de vakbonds-
bureaucratie. In een klimaat van stakingen en sociale 
onrust kwam Margaret Thatcher aan de macht. Dat een 
groot deel van de arbeidersklasse op haar had gestemd, 
illustreert het falen van de Labour Party. Wie dat niet 
weet, komt dat ook niet te weten in het nostalgische The 
Spirit of ’45. Voor een genuanceerde blik op de Britse ge-
schiedenis moeten we niet bij Loach zijn.

Veerkracht
Van Loach als politieke denker ben ik niet onder de in-
druk, maar wel van die andere Loach: de sociaal bewo-
gen filmmaker van aangrijpende drama’s over mensen 
in de marge van de maatschappij, die slachtoffer zijn 
van de sociaaleconomische machtsverhoudingen. In 
deze films is Loach een scherpe observator van in het 
nauw gedreven mensen, die alle zeilen moeten bijzetten 
om het hoofd boven water te houden. Mensen die in de 
hoek van de maatschappij zitten, waar uitbuiting en ex-
ploitatie geen retorische kreten zijn. Loach heeft zich 
zijn hele filmloopbaan het lot van deze mensen aange-
trokken. Hij is niet geïnteresseerd in de perikelen van de 
middenklasse en de elite, maar maakt de verborgen uit-
hoeken van de maatschappij zichtbaar. 
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iJzervreter en 
gestaald socialist

Meteen in het begin van zijn carrière in 1966 gaf hij 
hiervan met Cathy Come Home een aangrijpend voor-
beeld. Het tv-drama over een jong arbeidersgezin, dat in 
een vrije val belandt als de man na een ongeluk werkloos 
wordt, heeft een halve eeuw later nog niets aan emotio-
nele kracht ingeboet. De slotscène, waarin sociaalwer-
kers de kinderen van de op straat belande vrouw afpak-
ken, snoert nog steeds de keel dicht. Het drama, dat door 
twaalf miljoen Britten, een kwart van de bevolking (!), op 
tv werd gezien, leidde tot een storm van protest tegen de 
woningnood onder arme mensen. Met het drama vestig-
de Loach in één klap zijn naam als filmmaker die sociale 
problemen subliem weet te vertalen in intense persoon-
lijke drama’s. Drie jaar na Cathy Come Home maakte hij 
met Kes misschien wel zijn beste film. Het drama over 
een vijftienjarige jongen, die in de mijnstad Yorkshire 
zonder vader opgroeit met een overspannen moeder en 
een treiteraar van een broer, is een wonderschone hom-
mage aan de veerkracht van kinderen. De jongen laat zich 
niet verpletteren door de ellende thuis en autoritaire le-
raren op school, maar put steun en kracht uit het africh-
ten van een torenvalk. Met de vogel heeft hij een betere 
band dan met de mensen in zijn omgeving. 

Hond of kat
Hoe Loach tegen kapitalisme en communisme aankeek, 
bleek nog eens uit zijn speelfilm Fatherland uit 1986. De 
film stelt het leven in West-Duitsland gelijk aan dat in 
Oost-Duitsland. In het ene land heerst communistische 
onderdrukking, in het andere kapitalistische uitbuiting 
– een kwestie van door de hond of kat gebeten worden. 
De socialist leek in de jaren tachtig op te lossen in de 
sektarische radicale linkse beweging. Volkomen onver-
wacht stond hij in 1990 weer in de voorste linie. Met het 
politieke drama Hidden Agenda, over de duistere prak-
tijken van de Britse Geheime Dienst in Noord-Ierland, 
maakte hij een geweldige doorstart. Na deze film, die in 
Cannes de Juryprijs won, is Loach niet meer wegge-
weest uit de internationale filmwereld. 

In de afgelopen twintig jaar heeft Loach met zijn 
vaste scenarist Jim Allen, en later Paul Laverty, een ge-
weldige reeks ontroerende en humorvolle films gemaakt 
over de Britse onderklasse. Riff-raff, Raining Stones, 
Ladybird Ladybird, My Name Is Joe, Sweet Sixteen en It’s 
a Free World… zijn aangrijpende portretten van voor 
een menswaardig bestaan vechtende mensen. Hoewel 
Loach in Oxford studeerde, blijkt hij zich uitstekend te 
kunnen inleven in het rauwe leven van mannen en vrou-
wen die tegen uitbuiting, gevoelloze hulpverleners en 
staatsbureaucraten vechten. Minder sterk zijn zijn his-
torische drama’s (Land of Freedom, Carla’s Song), want 
daarin loopt de marxist Loach de filmmaker voor de 
voeten. De uitzondering is The Wind That Shakes the 
Barley. Het drama over de Ierse onafhankelijkheids-
strijd won in 2006 de Gouden Palm in Cannes.

Loach zal de geschiedenis ingaan als de filmmaker 

die met zijn werk het Engeland van de socialistische 
droom vertegenwoordigde. Het Engeland waarin het 
begrip werkende klasse nog voor een helder afgebaken-
de groep mensen stond. Die tijd is verdwenen. De oude 
Britse klassensamenleving kent Loach tot in de haarva-
ten, maar op het moderne Engeland heeft hij geen 
greep. Over de multi-etnische samenleving van nu 
heeft hij weinig te zeggen. Alleen zijn romantische  
Romeo en Julia-achtige liefdesdrama Ae Fond Kiss raakt 
aan multiculturele problemen. Dat is geen verwijt, want 
Loach heeft genoeg gedaan. Zijn films verbeelden een 
halve eeuw Britse sociale geschiedenis. Ik neem mijn 
hoed, pardon pet, af voor de ijzervreter.

het door FIlmhuIS deN haag georgaNISeerde 

retroSpectIeF ‘ordINary people: de FIlmS vaN 

keN loach’ rouleert vaN November t/m jaNuarI 

laNgS zeStIeN FIlmtheaterS 

lezingen filmkrant.live
Filmkrant.live verzorgt samen met Filmhuis Den Haag inleidingen door  
Filmkrantmedewerkers bij films in het Ken Loach-retro spectief. 

Luxor Zutphen 1 dec 15.30 uur |  
the Navigators (Fritz de jong)
Filmhuis De Keizer Deventer 2 dec 20.30 uur |  
ladybird ladybird (laura van zuylen)
Chassé Cinema Breda 3 dec 19.20 uur |  
the Navigators (dana linssen) 
Filmtheater Hilversum 16 dec 20.00 uur |  
riff-raff (laura van zuylen)
’t Hoogt Utrecht 4 jan 19.00 uur |  
riff-raff (dana linssen)
Filmschuur Haarlem 6 jan 19.00 uur |  
kes (jos van der burg)

Lumière Maastricht 8 jan 19.00 uur |  
my Name is joe (joost broeren)
Focus Arnhem 9 jan 19.00 uur |  
kes (jos van der burg)
Concordia Enschede 9 jan 19.30 uur |  
kes (joost broeren)
Ketelhuis Amsterdam 10 jan 21.15 uur |  
kes (Fritz de jong)

raadpleeg ook de ageNda vaN uw FIlmtheater  

voor meer INFormatIe eN boekINgeN  

filmkrant.live@gmail.com
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Bros’ Before Ho’s
Steffen Haars, Flip Van der kuil | Blowen, zui-
pen en seks. Dat is het leven van Max en z’n 
geadopteerde broer en beste vriend Jules. Ze 
hebben een deal: ze willen nooit een relatie 
want dat is te veel gezeik. Tot ze in deze rom-
kom van de makers van New Kids Turbo al-
lebei verliefd worden op dezelfde godin: Syl-
via Hoeks. Deze film was niet op tijd te zien 
voor dit nummer.  te zIeN vaNaF 5 december

Mees Kees op kamp
Barbara Bredero | Mees Kees gaat met zijn 
klas op kamp in deze adaptatie van het boek 
van Mirjam Oldenhave. Maar geen kamp om 
plezier te hebben, als het aan directrice 
Dreus ligt, het moet een kamp zijn om te le-
ren. Als de strenge directrice (Sanne Wallis 

de Vries) door haar rug gaat, moet Mees Kees 
alles alleen doen. Maar als alles fout gaat, 
begint Mees Kees aan zichzelf te twijfelen. 
 te zIeN vaNaF 11  december

Free Birds
Jim Hayward | De geanimeerde avonturen 
van de snelpratende kalkoenen Reggie en 
Jake (Owen Wilson en Woody Harrelson) die 
met een tijdmachine terugreizen naar de 
eerste Thanksgiving. Hun missie: voorko-
men dat het eten van kalkoenen een toekom-
stige traditie wordt. 
 te zIeN vaNaF 11  december

The Hobbit: The Desolation of Smaug
Peter Jackson | Tweede deel na An Unexpec-
ted Journey van de Hobbit-trilogie die Peter 

Jackson na de Lord of the Rings-trilogie be-
gon. In 2014 verschijnt volgens plan het slot-
deel There and Back Again. De dertien dwer-
gen reizen met Bilbo Baggins en Gandalf the 
Grey en geleid door Thorin Oakenshield naar 
het koninkrijk Erebor om de draak Smaug te 

kort

Inside Llewyn Davis
alleen  
gitaar en 
stem
De Coen-broers nemen muzikaal en 
zonder opsmuk de Amerikaanse folk-
scene van de jaren zestig onder handen. 

Een rode kater wekt folkzanger Llewyn Davis 
door op zijn borstkas te springen. Llewyn 
staat op en struint wat rond. Als hij vertrekt 
schiet het beest de voordeur uit en blijkt het 
niet Llewins huis te zijn. Hij kan niet terug 
naar binnen, dus daar gaat hij in zijn beige 
ribfluwelen jasje. Een gitaar in zijn hand en 
een rood monster onder de arm. Met Inside 
Llewyn Davis wagen Joel en Ethan Coen zich 
aan een ingetogen aanvulling op hun oeuvre. 

In deze sobere slice of life, winnaar van de 
Grand Prix in Cannes, reizen we mee met de 
zwerver Llewyn (Oscar Isaac), die van bankje 
naar bankje trekt door het besneeuwde, 
grauwgekleurde New Yorkse Greenwich Vil-
lage. De oranje en bruin gemeubileerde jaren 
zestig zijn de setting; vlak voor de opleving 
van de Amerikaanse folkscene met onder 
andere Simon en Garfunkel, Phil Ochs, Tom 
Paxton en Dave Van Ronk.

De songs van Isaac zijn, net als in hun car-
tooneske Odyssee-komedie O Brother, Whe-
re Art Thou? (2000), de pijlers van Inside Lle-
wyn Davis. Isaac krijgt de tijd om te ontroe-
ren met zijn breekbare covers en zuigt je mee 
in een wereld waarin alleen zijn gitaar en 
stem bestaan. Een indrukwekkende ver-
schijning is ook popzanger Justin Timber 
lake als wereldvreemde, typische Coen-ke-
rel. Hij vormt het duo ‘Jim en Jean’ met Ca-
rey Mulligan als boze, eloquente, typische 
Coen-vrouw. John Goodman, dit keer met 
pony en vlasbaardje, verschijnt voor een 
schalkse act achterin een auto. 

Isaacs personage is gebaseerd op Dave Van 
Ronk – blijkbaar een legende. Llewyn leeft 
het harde bestaan van een muzikant die geen 
compromissen wil sluiten. Tegelijkertijd we-
ten wij welk succes hem te wachten staat, 
want de folk zal gaan opbloeien. De film slaat 
zo een arm om onze schouders: vooral als de 
tijden rommelen, moet je vasthouden aan je 
dromen en ambities. Nog meer dan in A Se-
rious Man (2009), over de neergang van een 
joodse vader, draait Inside Llewyn Davis om 
de terloopse details van alledag: het nemen 
van de metro, het meerijden in een auto, het 
je moeten melden voor een werkvergunning. 
En toch vertellen de broers het als een mee-
slepend epos.

Zoals Todd Haynes fenomenaal de ver-
schillende kanten van Bob Dylan wist te van-
gen in I’m Not There (2007), tillen ook de 
Coens de geschiedenis naar een hoger ni-
veau, juist door zich niet te laten intimideren 
door de muziek. Ze houden vast aan hun ei-

gen filmstijl en zetten speels de historie naar 
hun hand. Daarbij hebben ze voor het eerst 
een dier tot noemenswaardig personage ge-
maakt. De kat lijkt met zijn ongestuurde 
blikken spontaan en echt, maar hij glimlacht 
op z’n Coens.

laura vaN zuyleN »»»»» 

Inside Llewyn Davis vereNIgde StateN, 2012 | 

regIe joel eN ethaN coeN| 105 mINuteN |  met 

oScar ISaac, carey mullIgaN |  dIStrIbutIe 

a-FIlm |  te zIeN vaNaF 5 december

La tendresse
elkaar niet 
naar het  
leven staan
Wanneer een huwelijk niet gelukt is wil 
dat nog niet zeggen dat het oorlog 
moet zijn. In deze puntgave roadmovie 
laat Marion Hänsel het grote drama 
achterwege.

 
Twee voormalige echtelieden zien zich ge-
noodzaakt een paar dagen met elkaar op te 
trekken. Marion Hänsel tekent die ontmoe-
ting voor ons uit met een laconieke tederheid 
die de titel waardig is, en maakt daarbij een 
opmerkelijke keus. Zo onorthodox zelfs dat 
het nog lastig was deze bescheiden, onge-
compliceerde film gefinancierd te krijgen.

Hänsel (Dust, Si le vent soulève les sables, 
Noir océan) heeft naam gemaakt met meta-
forisch getinte drama’s die zich vaak afspe-
len op bijzondere locaties. Met La tendresse, 
naar een eigen idee en scenario, is het alsof 
ze zichzelf van die zwaarte vrijaf heeft gege-
ven. Het ongewone van de film zit hem juist 
in het feit dat indringende conflicten of een 
emotioneel geladen ontknoping ontbreken. 
Maar de filmmaker mag dan veel dramati-
sche wetten negeren – wat amusant is zodra 
je het opmerkt – La tendresse ontrolt zich 
toch even vanzelfsprekend als het leven zelf. 
Een charmante studie naar het kleine gebaar 
dat mensen bindt.

Af en toe duiken in deze roadmovie beel-
den op van mensen en auto’s die zich als 
stipjes door het landschap bewegen. Dat is 
ongeveer alle metafoor die Hänsel zich ver-
oorlooft. De eerste scène is een adembene-
mend mooie opname van twee skiërs die we 
in de verte langs een immense sneeuwhelling 
zwierig naar beneden zien glijden. Tot een 
van hen ongelukkig terecht komt en zijn 
been breekt.

Zo neemt het leven even een onverwacht 
kronkelpaadje. De gescheiden ouders van de 
jongen worden opgetrommeld om hun zoon 
op te halen. Ze maken kennis met diens kers-
verse vriendin en zijn getuige van hun ver-
liefdheid. De man en de vrouw bekijken el-
kaar vijftien jaar na hun scheiding met ge-
amuseerde verwondering en halen terloops 
herinneringen op. De toon, een blik of een 
gebaar is vaak belangrijker dan die gesprek-
jes zelf. Tot er, bij toeval bijna, ook een paar 
woorden vallen die lang ongezegd bleven.

Waar nodig registreert Hänsel het heel 
precies. Elders is de camera los en pragma-
tisch, wat de film een prettige flow geeft. Er 
zijn geen kunstgrepen nodig om ons nieuws-
gierig te laten kijken naar mensen die elkaar 
voor de verandering eens niet naar het leven 
staan. In al zijn bedrieglijke alledaagsheid is 
deze ode aan de tederheid bijna een utopisch 
sprookje. Ook de voortreffelijke acteurs ver-
staan de kunst van de eenvoud en dragen 
daarmee bij aan de natuurlijke charme van 
dit puntgave miniatuurtje.

leo baNkerSeN »»»»»

La tendresse belgIë/FraNkrIjk/duItSlaNd, 

2013 |  regIe marIoN häNSel |  78 mINuteN |  met 

olIvIer gourmet, marylINe caNto |  dIStrIbutIe 

cINéart |  te zIeN vaNaF 5 december

la tendresse

Inside llewyn davis

kees mees op kamp

Free birds
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The Butler
schim in het 
witte huis
Aan alles is merkbaar dat The Butler 
de definitieve film moest worden over 
de Afro-Amerikaanse emancipatie-
strijd, gemaakt voor de generatie die 
op Barack Obama stemde. 

Met Forest Whitaker en Oprah Winfrey in de 
hoofdrollen en een verhaal dat ruim dertig 
jaar Amerikaanse geschiedenis omvat, mikt 
Lee Daniels (Precious, The Paperboy) hoog. 
Oscarkandidaat? ‘Yes, we can.’ Het zijn de 
laatste woorden van de film.

The Butler is losjes gebaseerd op het le-
vensverhaal van Eugene Allen, een zwarte 
butler die van 1952 tot 1986 in het Witte Huis 
diende. Truman, Eisenhower, Kennedy, 
Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan: de 
butler zag de presidenten komen en gaan. 
Het inspireerde scenarioschrijver Danny 
Strong tot het personage van Cecil Gaines 
(Whitaker), een treurige, nagenoeg perfecte 
belichaming van serviliteit: ‘The room 
should feel empty when I’m in it.’

The Butler start in de jaren twintig met een 
schokkende scène op een katoenplantage in 
Georgia. Cecil verliest op één en dezelfde dag 
zijn moeder en vader. Miss Annabeth 
(Vanessa Redgrave) krijgt medelijden met 
het jongetje en leert hem om ‘a house nigger’ 
te worden. Daar verinnerlijkt Cecil zijn eigen 
onderdrukking, met een angstige houding, 
smartelijke blik en hangende mond. Die blij-
ven wanneer Cecil de slavernij ontvlucht en 
in Washington belandt, waar hij trouwt met 
Gloria (Winfrey) en in dienst treedt van het 
Witte Huis. De butler komt, de eerste keer 
dat hij thee serveert in de Oval Office, me-
teen in aanraking met De Geschiedenis. De 
president zit middenin een discussie over de 
segregatie van scholen. Moet hij troepen 
sturen naar Little Rock?

En zo trekt de Amerikaanse geschiedenis 
dus in hapklare brokken en sneltreinvaart 
aan ons voorbij. Cecils zoon Louis raakt be-
trokken bij de burgerrechtenbeweging. Ken-
nedy wordt vermoord. Jackie zit in haar be-
bloede mantelpakje in de salon en Cecil 

vraagt discreet of hij iets voor haar kan bete-
kenen. De moord op Martin Luther King. 
Vietnam. Nixon.

Het gekunstelde scenario knoopt de his-
torische momenten aan elkaar en verzandt 
vrijwel onvermijdelijk in oppervlakkighe-
den. Van de Black Panther-beweging wordt 
een karikatuur gemaakt: Louis en zijn vrien-
din verschijnen opeens met een zwartlede-
ren pet en radicale afro aan tafel en discus- 
siëren over geweld. Anders dan Oliver Sto-
ne’s theorieën over de moord op Kennedy of 
Spike Lee’s activistische portret van Mal-
colm X bevat The Butler geen enkele visie op 
de geschiedenis die aanstoot of aanleiding 
tot discussie zou kunnen geven. 

Het beste moment is de scène waarin de 
oude Cecil en Gloria, na al die jaren, eindelijk 
niet als personeel, maar als gast zijn uitge-
nodigd in het Witte Huis. Zowel het gevoel 
van opwinding als de ongemakkelijke, verlo-
ren gezichten, zijn de verdiensten van Whi-
taker en Winfrey. Mooi gefilmd, mooi gepro-
duceerd, maar de acteurs redden de film. 

bareNd de voogd »»»»»

The Butler vereNIgde StateN, 2013 |  regIe lee 

daNIelS |  132 mINuteN |  met ForeSt whItaker, 

oprah wINFrey |  dIStrIbutIe eNtertaINmeNt oNe 

beNelux |  te zIeN vaNaF 5 december

Tanta agua
onder  
de water
spiegel
Stortregens teisteren het vakantie-
tripje dat een gescheiden vader met 
zijn twee kinderen onderneemt. Ook 
dochterlief heeft zo haar buien.

Iets leuks met de kinderen, dat is waar Al-
berto zich op heeft verheugd. Auto uitge-
mest, volle tank, geurboompje aan de ach-
teruitkijkspiegel: hij is er klaar voor. Maar 
leuk wordt het niet zomaar. Wanneer hij de 
kinderen bij hun moeder ophaalt, krijgt hij 
twee brokken verveling mee. En dan begint 
het ook nog eens keihard te regenen. 

Met de dag moet Alberto zijn verwachtin-
gen over de gezinsvakantie bijstellen. Zijn 
zoon Federico speelt liever met een leeftijd-
genootje, en de nukken van zijn puberdoch-
ter Lucía maken het er ook niet gezelliger op. 
Zij heeft haar eigen sores: in het vakantie-

park valt geen bal te doen, en intussen loopt 
ze alles mis wat haar vriendinnen in Monte-
video beleven. Maar naarmate de lucht bo-
ven Salto opklaart, gloort er hoop: ze sluit 
vriendschap met een meisje en wisselt steel-
se blikken met een jongen. Of loert hij naar 
haar vriendin? Plotseling is Lucía weer een 
klein kind dat haar zin niet krijgt, en moet ze 
een pijnlijke en eenzame les leren.

Het inzoomen op kleine menselijke tra-
giek is het afgelopen decennium bijna een 
handelsmerk van de Uruguayaanse film ge-
worden, en Tanta agua brengt in dat opzicht 
weinig nieuws. Ook in de subtiele humor en 
de melancholieke ondertoon zijn voorgan-
gers als 25 Watts, Whisky en Gigante te her-
kennen.

Lucía is het dramatische middelpunt van 
de film: terwijl haar norse gezicht probeert te 
verhullen wat zich onder de waterspiegel af-
speelt, verraadt haar gedrag precies wat er 
allemaal door haar heen gaat. Maar Tanta 
agua is meer dan een coming-of-age ver-
haal. De eigenlijke held van de film is Alber-
to, wiens goedmoedigheid nog maar eens 
onderstreept hoe ondankbaar zijn rol als va-
der van twee tieners is. En toch: terwijl je zijn 
hoop op het creëren van mooie vakantieher-
inneringen ziet vervliegen, zijn in die stroeve 
uitwisselingen de familiebanden zich aan het 
herschikken. Een geslaagde vakantie is het 
misschien niet, maar wel één die hen alle 
drie om hun eigen redenen zal bijblijven.

SaSja koetSIer »»»»»

Tanta agua uruguay, 2013 |  regIe aNa guevara, 

letIcIa jorge |  102 mINuteN |  met NéStor 

guzzINI, malú chouza, |  dIStrIbutIe wIld buNch 

|  te zIeN vaNaF 5 december

verslaan. Bilbo Baggins heft ondertussen een 
irritant ringetje in z’n zak. Deze film was niet 
op tijd te zien voor dit nummer.  
 te zIeN vaNaF 11  december

Frozen
Chris Buck, Jennifer lee | Komische anima-
tie. Een epische reis, deze keer afgelegd door 
Anna en Kristoff, over Mount Everest-achti-
ge landschappen, samen met een gestoorde 
sneeuwpop. Doel is om Anna’s zus Elsa te 
vinden, wier krachten het koninkrijk in een 
ijzige greep gevangen houden. 
 te zIeN vaNaF 11  december

Saving Mr. Banks
John lee Hancock | Emma Thompson, Tom 
Hanks en Colin Farrell in een film over het 
leven van Pamela ‘P.L.’ Travers, schrijver van 
Mary Poppins. Film reist heen en weer tus-
sen 1907, naar haar jeugd in Queensland, 
Australië, en 1961, wanneer de onderhande-
lingen met Walt Disney plaatsvinden om van 

het verhaal een film te maken. Vooral Tra-
vers’ dominante vader was een inspiratie 
voor Mr Banks in haar verhaal. 
 te zIeN vaNaF 12 december

Amazonia
thierry ragobert | 3D live-action fictiever-
haal zonder dialogen over een aapje dat een 

vliegtuigramp overleeft en in de jungle moet 
zien te overleven. Dit soort films zie je niet 
vaak. Hij overleeft door te kijken en te leren 
en laat een scala aan emoties zien. Onder-
tussen trekt een keur aan bewoners van het 
regenwoud voorbij. 
 te zIeN vaNaF 18 december

Tarzan
reinhard klooss | 3D-animatieversie van het 
klassieke avontuur getransporteerd naar nu. 
Tarzan en Jane Porter moeten het opnemen 
tegen een legertje huurlingen dat betaald 
wordt door de kwaadaardige CEO van Grey-
stoke Energies, die het bedrijf overnam na-
dat Tarzans ouders bij een vliegtuigongeluk 
om het leven kwamen. 
 te zIeN vaNaF 18 december

the butler

tanta agua

tarzan

the hobbit: the desolation of Smaug
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In Bloom
bloeiende 
meisjes
In Bloom is een steengoede film over 
twee meisjes wier lichaam en geest tot 
bloei komen in een afgebladderd Geor-
gië, dat zonder valse romantiek in 
beeld wordt gebracht.

Eka en Natia zijn veertien, zitten in dezelfde 
klas en wonen in dezelfde buurt. Hoewel de 
wat schuchtere Eka en de brutale, vroegrijpe 
Natia heel verschillend zijn, bestaat er een 
innige vriendschap tussen de twee. Geluk-
kig, want Eka en Natia hebben geen gemak-
kelijk leven thuis. Eka’s moeder heeft weinig 
oog voor haar, Eka’s vader schittert in afwe-
zigheid en haar zus is vooral geïnteresseerd 
in roken en kletsen met vriendinnen. Natia’s 
ouders maken constant ruzie. Daarbij kan er 
nog wel eens een fles door de kamer vliegen.  

In het openingsshot van In Bloom zien we 
Eka in de bus, dicht op de huid gefilmd. Uit 
de radio klinkt een mannenstem die zegt dat 
Georgiërs strijders zijn, dat ze allemaal een 
wapen zouden moeten hebben. Eka lijkt het 
niet speciaal te horen. Met behulp van zulke 
snippers krijgt de kijker langzamerhand mee 
tegen welke politieke achtergrond dit verhaal 
zich afspeelt: het is 1992, Abchazië wil zich 
afscheiden van Georgië en wordt gesteund 
door Rusland. Er heerst armoede, er zijn 

voedseltekorten. Toch speelt het gewapende 
grensconflict maar zijdelings een rol in de le-
vens van Eka en Natia in Tbilisi, in elk geval 
minder dan de blijkbaar stevig in de samen-
leving verankerde gewelddadigheid, die op 
vele manieren gestalte krijgt. 

Het geweld zit meteen al in de taal. Bij uit-
spraken als ‘Ik scheur je doormidden!’ of ‘Ik 
knal je schedel open!’ trekt niemand een 
wenkbrauw op. Ook Natia, die doorgaans 
niet over zich heen laat lopen, meent dat je 
‘idioten moet aanspreken op een voor hun 
begrijpelijke manier’. 

Als meisje van veertien ben je niet echt 
kind meer, en pas een heel klein beetje vrouw. 

Meestal hebben anderen het voor het zeggen, 
en probeer je daar met meer of minder succes 
verandering in te brengen. Dat is niet makke-
lijk, en nog lastiger is het in een omgeving 
waar het recht van de sterkste geldt (en waar 
die sterkste vaak een man is). Voor Eka en 
Natia dienen zich daarom steeds de vragen 
aan: wanneer voeg je je? Wanneer verzet je 
je? Beantwoord je geweld met geweld? De-
zelfde vragen worden door hen verschillend 
beantwoord. En net wanneer je Eka en Natia 
een beetje denkt te kennen, zullen hun keu-
zes je nog volkomen versteld doen staan.   

In Bloom is de meermaals bekroonde, zeer 
indrukwekkende eerste speelfilm van Nana 
Ekvtimishvili en de tweede van co-regisseur 
Simon Gross. De vriendschap tussen de twee 
meisjes (knap gespeeld door Lika Babluani 
en Mariam Bokeria) en zowel de fricties bin-
nen als de vanzelfsprekende onvoorwaarde-
lijkheid van die vriendschap zijn prachtig 
getroffen, en het onvoorspelbare verhaal ab-
sorbeert de kijker − niet in de laatste plaats 
door het mooie camerawerk van Oleg Mutu 
(die eerder 4 maanden, 3 weken en 2 dagen 
schoot) − van begin tot eind. 

jaNNa reINSma »»»»»

In Bloom 2013 |  regIe NaNa ekvtImIShvIlI,  

SImoN groSS |  met lIka babluaNI, marIam 

bokerIa |  dIStrIbutIe ImagINe |  te zIeN vaNaF 19 

december

Finn
topzware kerstvertelling
De eerste familiefilm van veteraan 
Frans Weisz, over de dromerige Finn 
die liever viool leert spelen dan voet-
ballen, trakteert ons op een overdosis 
tragiek.

Met zijn warrige rode haar en fronsende blik 
is de negenjarige Finn (Mels van de Hoeven) 
een jongen die je graag in het hart sluit. Hij is 
het bedeesde maar slimme buitenbeentje 
zoals je dat wel vaker in het jeugd- en fami-
liegenre tegenkomt. Een beetje een dromer, 
die op school wordt gepest. Dat is misschien 
weer wat al te vanzelfsprekend in deze eerste 
familiefilm van veteraan Frans Weisz.

Op het voetbalveld kijkt Finn liever naar 
een overvliegende kraai dan naar de bal. Hij 
heeft het wel gehad met voetbal, maar zijn 
soms wat verstrooide vader (Daan Schuur-
mans) meent dat het goed voor hem is. En 
Finns moeder? Die is natuurlijk overleden.

Zo gaat deze kerstvertelling een beetje 
stereotiep van start, en dat Finns beste 
vriend Erik ook al uit een problematisch ge-
zin komt is allicht wat veel van het goede. 
Maar voorlopig nemen we dat voor lief in 
deze sympathieke en met tragikomische ac-
centen ingekleurde geschiedenis.

Gelukkig doet de verbeelding ook een duit 
in het zakje. Subtiel, wanneer Finn meent te 

zien dat zijn moeder hem vanaf een foto een 
knipoog geeft. Of uitbundig, wanneer die-
zelfde moeder in een plotselinge zomerse 
sneeuwbui verschijnt. Dat overkomt Finn bij 
een verlaten boerderij waar hij een geheim-
zinnige oude man (Jan Decleir) aantreft die 
prachtig viool kan spelen. Na die wonder-
baarlijke ervaring weet Finn het zeker – hij 
wil ook viool leren spelen.

Het beste in Finn zijn de korte, soms wat 
ongemakkelijke gesprekjes tussen vader en 
zoon aan de eettafel. Vermakelijk is de ma-
nier waarop Finn zich met gefingeerde bles-
sures aan het voetballen onttrekt en zijn va-
der om de tuin leidt, om bij de boerderij 
moeizaam krassend de eerste stappen op het 
vioolpad te zetten. Zijn oude leermeester kan 
het bijna niet aanhoren. Dat moet allemaal in 
het geheim plaatsvinden, want Finns vader 
is er tegen, al wil hij niet zeggen waarom.

Wanneer die het toch ontdekt volgt een 
woedende uitbarsting die we niet verwacht 
hadden. In de aanloop naar de uiteindelijke 
goede kerstgevoelens trakteert het scenario 
van Janneke van der Pal ons op zo’n overdo-
sis tragiek en schuldgevoel dat deze inne-
mend begonnen vertelling lelijk uit de bocht 
vliegt. Dan wordt het alsnog echte kerst-
kitsch die meer steunt op de clichés over het 
volgen van je dromen en je hart dan op origi-
nele verbeeldingskracht. Achteraf gezien is 
ook dat wonder rond Finns overleden moe-
der en die oude man toch een beetje gekun-
steld.

leo baNkerSeN »»»»»

Finn NederlaNd, 2013 |  regIe FraNS weISz |  

90 mINuteN |  met melS vaN der hoeveN, daaN 

SchuurmaNS |  dIStrIbutIe a-FIlm beNelux |  te 

zIeN vaNaF 11  december

Walking with Dinosaurs
neil nightingale | 3D animatie van BBC Earth 
genoemd naar de serie uit 1999 met dino-
saurussen in live-action settings en stem-
men van acteurs. Tijdens de Late Krijtperio-
de zo’n 70 miljoen jaar geleden vertelt een 
vogel over drie Pachyrhinosaurussen ge-
naamd Patchi, Scowler en Juniper die van 
jonge dino’s naar volwassenheid groeien. 
Samen moeten ze onder meer Gorgon de 
Gorgosaurus zien te overwinnen. 
 te zIeN vaNaF 19 december

Last Vegas
Jon turteltaub | Vier onafscheidelijke vrien-
den uit Brooklyn komen jaren later weer in 
‘Last Vegas’ bij elkaar als ze achter in de zes-
tig zijn. Billy (Michael Douglas) zal er trou-

wen met een trofy wife en hij nodigt zijn 
vrienden Sam (Kevin Kline) en Archie (Mor-
gan Freeman) uit om het feest mee te vieren. 
Paddy (Robert de Niro) wil hij eigenlijk ook 
uitnodigen maar de twee hebben jaren daar-

voor ruzie gekregen en Paddy heeft Billy nog 
steeds niet vergeven. Sam en Archie weten 
een oplossing.  te zIeN vaNaF 19 december

Modern Times
Charles Chaplin | Digitaal gerestaureerde ver-
sie van Chaplins klassieker als opmaat naar 
het Chaplinjaar 2014. Zijn komische aan-
klacht tegen de vervreemding die een kapi-
talistische samenleving teweegbrengt, le-
verde Chaplin het verwijt op een communist 
te zijn. Wat de maker ten stelligste ontkende. 
Niets anders dan amusement had de regis-
seur van The Immigrant, The Kid en The Gold 
Rush voor ogen gestaan. 

te zIeN vaNaF 19 december

roNald roverS

In bloom

Finn

last vegas modern times
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The Hunger Games: Catching Fire
maakt hongerig naar slot
Na het succes van de postapocalypti-
sche thriller The Hunger Games gaat 
het verhaal van de heldhaftige Katniss 
Everdeen verder in het stijlvastere The 
Hunger Games: Catching Fire.

De uiterst populaire romantrilogie The Hun-
ger Games kreeg vorig jaar een razend span-
nende eerste verfilming. Zo spannend zelfs, 
dat je nauwelijks tijd kreeg om je te storen 
aan de door regisseur-van-dienst Gary Ross 
wat al te enthousiast ingezette combinatie 
van shaky cam met ADHA-montage.

Het middendeel van Suzanne Collins’ 
succesvolle boekenserie draait met succes 
het adrenalinegehalte omlaag. De nieuwe re-
gisseur Frances Lawrence bewees met Con-
stantine en I Am Legend al dat hij met veel vi-
suele sjeu fantasiewerelden kan creëren. In 
Catching Fire slaagt hij erin om de postapo-
calyptische wereld Panem geloofwaardiger 
en minder geforceerd hip te maken dan in het 
eerste deel. Dat belet hem overigens niet om 
een paar keer flink uit te pakken: een feest op 
het presidentiële paleis van de tirannieke 
President Snow is een uitstalkast van deca-
dentie, terwijl het lompenproletariaat in de 
twaalf uitgebuite Districten er nog grauwer 
bijloopt dan eerst.

Zonder verdere introductie pikt het mid-
dendeel de draad op. Het is een jaar nadat de 
jonge Katniss Everdeen, vertegenwoordiger 
van een straatarm mijnwerkersdistrict, de 
autoriteiten voor schut zette door de men-
senjacht uit de titel te winnen, waarbij ze ge-
heel tegen de regels in ook haar strijdgenoot 
wist te redden. De door Donald Sutherland 
als een bijzonder onaangenaam heerschap 
neergezette President Snow zit met de 
kwestie in zijn maag. Katniss’ onzelfzuchti-
ge optreden heeft in alle districten de kiem 
gezaaid voor opstand. Om van haar af te ko-
men regelt Snow dat Katniss opnieuw voor 
haar leven moet knokken in een nog wreder 
opgezette jubileumversie van de Hongerspe-
len. Voordat de wedstrijd losbarst neemt re-
gisseur Lawrence wijselijk een halve film de 
tijd om de eerste signalen van maatschappe-
lijke onrust in beeld te brengen. Daarbij geeft 
hij ruim aandacht aan de aarzeling van Kat-
niss om een rol te spelen. Haar drijfveer is 
het beschermen van haar geliefden, en ze 
staat niet te popelen om als symbool van een 
naderende revolutie het leed van de wereld 
op haar schouders te nemen.

Ondersteund door een sterke cast draagt 
Jennifer Lawrence de film opnieuw met non-
chalant gemak als de atletische boogschutter 

die zich niet laat breken door het systeem. 
Aan het slot worden Katniss en de kijker ver-
rast door een plotwending. Of die U-bocht 
geloofwaardig is, zal pas blijken na het zien 
van het over twee films uitgesmeerde slot-
deel van de trilogie. Dit gebalanceerde mid-
denstuk maakt alvast hongerig naar wat ko-
men gaat.

FrItz de joNg »»»»»

The Hunger Games: Catching fire vS 2013 | 

regIe FraNcIS lawreNce |  146 mINuteN |  met 

jeNNIFer lawreNce, joSh hutcherSoN, doNald 

SutherlaNd, phIlIp Seymour hoFFmaN, woody 

harrelSoN |  dIStrIbutIe warNer broS. |  te zIeN 

vaNaF 14 November

Samsara
vluchtig 
toerisme
Associaties rijgen zich in rap tempo 
aan een in deze niet-verhalende docu-
mentaire. Aan universele thema’s geen 
gebrek, maar worden we er ook wijzer 
van?

Als een hedendaagse Man met de camera 
doorkruist filmmaker Ron Fricke net als Dzi-
ga Vertov de wereld en vangt het leven op 
aarde in zijn lens: natuurwonderen, gods-
dienstige rituelen, industrialisatie en mas-
sacultuur. Hij deed dat aanvankelijk als di-
rector of photography voor Godfrey Reggio’s 
ecoklasiekker Koyaanisqatsi (1982), waarna 
hij besloot tot het maken van zijn eigen films, 
grotendeels op basis van dezelfde thema’s en 
motieven – zijn bekendste, Baraka (1995) 
bevat opvallend veel letterlijke citaten uit 
Koyaanisqatsi – maar met meer geavanceer-
de technieken. Samsara (Sanskriet voor ‘de 
cyclus van dood en wedergeboorte’) ver-
schilt in opzet niet van Baraka, maar de the-
ma’s hebben een update ondergaan: adem-
benemende landschapsfotografie gaat over 
in beelden van overconsumptie, pornoficatie 
en de schuivende relatie tussen mens en 
technologie. 

Cinematografisch is Samsara indrukwek-
kend. De 70mm-beelden hebben een diepte 
en intensiteit die het gros van de 3D-films 
het nakijken geeft. Fricke ontwikkelde al ten 
tijde van Baraka een camerasysteem voor het 

maken van bewegende time lapses en dat 
kunstje levert ook in Samsara weer enkele 
schitterende shots op, die een haast kos-
misch perspectief suggereren. Een echt nar-
ratief ontbreekt, maar in de montage van 
beelden en muziek laat Fricke niet na om 
dwingende verbanden te leggen tussen de 
verschillende shots. Een productiehal met 
een partij real dolls, een groepje go-go-dan-
seressen, een geisha met een traan. En dan 
weer op naar de Filippijnen, voor een beel-
denreeks over armoede en gevangenschap. 

Zelf omschrijft Fricke zijn film als een ‘ge-
leide meditatie’. En inderdaad: Samsara 
neemt je mee op een virtuele reis over de we-
reld, maar stuurt je daarbij ook richting een 
staat van onthechting. Indrukken komen en 
gaan, een gedachte heeft nog niet postgevat 
of hij lost alweer op in de volgende associa-
tie. Dat is precies wat de films van Ron Fricke 
zo aantrekkelijk maakt om naar te kijken. 
Het is een vorm van toerisme: vluchtig en 
zonder verlies van comfort. In relatie tot de 
getoonde onderwerpen is het wel een erg 
vrijblijvende benadering. Je moet misschien 
in een eeuwige cyclus van dood en wederge-
boorte geloven om daarmee echt genoegen te 
kunnen nemen.

SaSja koetSIer »»»»»

Samsara vS 2011 |  regIe roN FrIcke |  100 

mINuteN |  dIStrIbutIe cINemIeN |  te zIeN vaNaF 

19 december

Il futuro
de blinde en 
de schone
Alcia Scherson weet in Il futuro de oor-
spronkelijke novelle van Roberto Bo -
laño zowel eer aan te doen als te ont-
stijgen, in een even raadselachtig als 
concreet verhaal over bekeken worden.

De timing van de Nederlandse release van Il 
futuro is om meerdere redenen gunstig. Ten 
eerste staat de Chileense schrijver Roberto 
Bolaño, op wiens novelle Una novelita lum-
pen (nog niet in het Nederlands verschenen) 
de film werd gebaseerd, meer dan ooit in de 
belangstelling dankzij de postume Neder-
landse (her)uitgave van zijn complete  
oeuvre. Regisseur Alicia Scherson doet zijn 
woorden eer aan in haar versie van het ver-
haal, dat op het afgelopen IFFR de prijs van 
de Nederlandse filmkritiek won. Tiener Bi-

anca en haar jongere broertje Tomas verlie-
zen hun ouders bij een auto-ongeluk. In 
soms al te enigmatische voice-overs die di-
rect aan Bolaño’s schrijven lijken te zijn ont-
leend reflecteert Bianca (Manuela Martelli) 
op hoe de wereld vervolgens lichtelijk ont-
worteld lijkt: alle straten zijn iets verscho-
ven, de auto waarin hun ouders omkwamen 
veranderde van kleur en Bianca heeft een 
overgevoeligheid voor licht. Van het pensi-
oen van hun vader kunnen ze niet rondko-
men; er moet gewerkt worden. Tomas stort 
zich intussen op de sportschool, in de hoop 
zijn figuur op te pompen.

De tweede reden dat Il futuro op het goede 
moment wordt uitgebracht, is het thema van 
de male gaze. Dat stond dankzij de discussies 
rondom La vie d’Adèle de afgelopen weken 
weer volop in de aandacht, en het is een be-
langrijk deel van waar Il futuro om draait. 
Juist in die thematiek weet Scherson haar li-
teraire bron te ontstijgen, en zonder woor-
den veel te zeggen over observatie, toe-
schouwer zijn, bekijken en bekeken worden.

Want ja, Bianca wordt bekeken. Door de 
twee sportschoolfiguren die Tomas mee naar 
huis sleept, met name, maar ook door ons, de 
kijkers. Tomas wil stoer zijn voor de louche 
types, maar al snel spannen ze Bianco voor 
hun karretje voor hun geplande kraak: miljoe-
nen afhandig maken van de oudere, verlopen 
filmster en voormalig Mr. Universe Maciste 
(Rutger Hauer). Eenzaam teruggetrokken in 
zijn gotische landhuis bovenop een heuvel 
zou de gewezen ster van Hercules-achtige 
films zijn vermogen in zijn huis verstopt heb-
ben, en Bianca wordt er op uitgestuurd om 
het vertrouwen van Maciste te winnen. Met 
haar lichaam, dat spreekt vanzelf.

Dat Maciste blind is, is hier niet alleen een 
verwijzing naar één van Hauers bekendere 
actierollen als blinde zwaardvechter in Blind 
Fury – één van de vele knipoogjes die Scher-
son uitdeelt, van de naar The Shining verwij-
zende openingsbeelden tot de zestiger-jaren 
actiepulp waar Maciste en Bianca naar kij-
ken. Het betekent meer. Het betekent dat Bi-
anca pas hier, in dit duistere huis waar niet 
meer gekeken wordt, echt wordt gezien.

jooSt broereN »»»»»

Il Futuro chIlI/duItSlaNd/ItalIë/SpaNje, 2013 | 

regIe alIcIa ScherSoN |  94 mINuteN |  met 

maNuela martellI, rutger hauer |  dIStrIbutIe 

ImagINe |  te zIeN vaNaF 12 december

Samsara

the hunger games: catching Fire

Il futuro
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alkmaar
k Provadja Verdronkenoord 12 | 
072-5202022 | provadja.nl
Avant l’ hiver vr 29 nov, 19.00 | za 
30 nov, 17.00 | La grande bellezza 
do 28 nov, 21.15 | Like Father, Like 
Son do 28 nov, 19.00 | De nieuwe 
wildernis wo 20 nov, za 23 nov, di 
26 nov en wo 27 nov, 14.30 | do 21 
nov en ma 25 nov, 14.30 en 19.00 | 
vr 22 nov, 16.30 | zo 24 nov, 19.00 | 
La vie d’ Adèle wo 20 nov, vr 22 
nov, za 23 nov, di 26 nov en wo 27 
nov, 21.00 | do 21 nov, zo 24 nov 
en ma 25 nov, 20.00 | zo 24 nov, 
14.30 | What Maisie Knew wo 20 
nov, 20.00 | do 21 nov, zo 24 nov 
en ma 25 nov, 21.15 | vr 22 nov, 
14.00 | vr 22 nov, za 23 nov, za 26 
nov en wo 27 nov, 19.00 | Cine-
marvelous | Een verrassende film 
en meer vr 22 nov, 20.00 | Movies 
that Matter | Omar wo 27 nov, 
20.00 | Voorpremières ter af-
sluiting | Fruitvale Station za 30 
nov, 21.15 | Kleine Anna en de 

lange oom (3+) za 30 nov en zo 1 , 
14.00 | The Lunchbox vr 29 nov, 
14.00 | za 30 nov, 19.00 | Philo-
mena zo 1, 19.30 | Samsara vr 29 
nov, 16.30 | De superheld (7+) za 
30 nov en zo 1 , 15.15 

almelo
k Filmhuis Almelo Elisabethhof 
4 | informatie-reserveren 0546-
850264 | filmhuisalmelo.nl | Aan-
vang: 20.15
Blancanieves vr 20 | Gloria vr 6 | 
Hope Springs wo 11 | Jeune & 
jolie vr 13 

almere
k Het nieuwe filmhuis/De 
nieuwe bibliotheek Stadhuis-
plein 101 | 036-5486000 | denieu-
webibliotheek.nl /hetnieuwefilm-
huis
16 Acres wo 4, 19.30 | Elle s’en va 
wo 11, 11.00 | vr 13 en di 17, 19.30 | 
La grande bellezza vr 27 en vr 3 

jan, 19.30 | Jimmy P. di 3, 19.30 | 
De nieuwe wildernis do 19, 19.30 | 
za 21, 14.00 | La vie d’Adèle wo 4, 
11.00 | vr 6 en di 10, 19.30 | What 
Maisie Knew wo 18, 11.00 | vr 20, 
19.30 

almere haven
k Corrosia/Theater de Roest-
bak Markt 1 | 036-5215929 | corro-
sia.nl 
I.v.m. verhuizing deze maand 
geen filmprogrammering

alphen a/d rijn
k Parkfilmhuis Cornelis Geel-
laan 2 (Park Rijnstroom) | 0172-
493737 | parkfilmhuis.nl | Aan-
vang: 20.30
Blue Jasmine do 19, za 21 en di 24, 
20.30 | vr 20, 19.30 | Borgman vr 
6, 21.30 | zo 8, za 14 en ma 16, 
20.30 | Hoe duur was de suiker vr 
27, 21.30 | za 28 t/m ma 30 en wo 1 
jan, 20.30 | Jeune & jolie vr 6, 
19.30 | ma 9 en wo 11, 20.30 | 
Meisje met negen pruiken do 12 
en wo 18, 20.30 | vr 13, 21.30 | di 17, 
13.30 | Mud do 5, za 7 en di 10, 
20.30 | Still Mine di 10, 13.30 | vr 
13, 19.30 | zo 15, 20.30 | di 17 | Sto-
ries We Tell vr 20, 21.30 | zo 22 en 
ma 23, 20.30 

amersfoort
k Filmtheater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 033- 
4226555 | lievevrouw.nl | Program-
ma wordt wekelijks aangevuld, zie 
website
Premières | Avant l’ hiver vanaf 
do 19 | The Butler vanaf do 5 | Di-

ana vanaf do 19 (o.v.b.) | Inside 
Llewyn Davis vanaf do 5 | The 
Lunchbox vanaf do 12 | Mandela: 
Long walk to freedom vanaf do 
19 | Nog te zien | Elle s’en va | Ga-
brielle | La grande bellezza | Like 
Father, Like Son | Omar | Film & 
Architectuur | Kochuu do 12, 
19.30 | Tati-tour | Trafic ma 2, 
21.00 | ma 9, 19.00 | Het lieve 
verleden | Dr. Zhivago o.a. do 26, 
13.00 | za 28, 12.00 | wo 1 jan, 
15.00 | Japanse filmspecial | Ar-
rietty ma 2, 19.00 | zo 8, 16.15 | 
Departures ma 9 en di 17, 20.15 | 
Like Father, Like Son nog te zien | 
Gay Cinema | Five Dances ma 16, 
19.00 | Filmcursus: I’ Am a Poor 
Lonesome Cowboy: De terug-
keer van de western | De klassie-
ke Amerikaanse western: Red Ri-
ver di 3 | De Eurowestern: For a 
Few Dollars More (alt: The Good, 
the Bad and the Ugly) di 10 | De 
moderne Amerikaanse western: 
Django Unchained (alt: As I Lay 
Dying) ma 16 | De western icono-
grafie: Drive ma 23 

amstelveen
k Filmhuis Griffioen Uilenstede 
106 | 020-5985033 | filmhuisgriffi-
oen.com | Aanvang: 19.30 
Gloria do 21 nov en vr 22 nov | 
Nieuwe tieten do 28 nov en vr 29 
nov | De nieuwe wildernis do 19 
en vr 20 

amsterdam
k Cinema De Balie Kleine-Gart-
manplantsoen 10 | Informatie: 
020-5535151 | Reservering: 020-
5535100 | debalie.nl
Brieven aan jezelf zo 8, 15.00 (na 
afloop gesprek met regisseuse en 
fotograaf) | The Fog vanaf do 12, 
dagelijks | Kamermans Kermis | 
Thema: Schuld wo 4, 20.00 | Ci-
neville Filmquiz | De grote finale 
zo 15, 19.00 | Europese Dag van 
de Korte Film | za 21
k Filmhuis Cavia Van Hallstraat 
52-1 | 020-6811419 | filmhuisca-
via.nl | Aanvang: 20.30
8 Femmes do 19 en vr 20, 20.30 | 
Couleur de Peau: Miel do 5 en vr 
6, 20.30 | Le havre vr 27, 20.30 | za 
28, 15.00 (met buffet) | Tesis do 12 
en vr 13, 20.30 | Grand Guignol | 
Verrassingsfilm + soirée za 28, 
20.30 
k Cinecenter Lijnbaansgracht 
236 | 020-6236615 (vanaf 15.45) | 
cinecenter.nl | Programmering is 
onder voorbehoud
Premières | Inside Llewyn Davis 
vanaf do 5 | The Lunchbox vanaf 
do 12 | Mandela: Long Walk to 
Freedom vanaf do 19 | Nympho-
maniac (I) vanaf do 26 | Nog te 
zien | Diana | Elle s’en va | La 
grande bellezza | What Maisie 
Knew 
k Eye Filmmuseum IJpromena-
de 1 | 020-5891400 | eyefilm.nl
Premières | Doctor Zhivago van-
af do 26 | Inside Llewyn Davis 
vanaf do 5 | In the Fog vanaf do 12 | 
Modern Times vanaf do 19 | 
Samsara vanaf do 19 | Tanta 
agua vanaf do 5 | La tendresse 
vanaf do 5 | Verwacht | Baraka | 
Prolongaties | Child’s Pose | Het 
diner | La grande bellezza | Like 
Father, Like Son | | Coen Bro-
thers Special | Blood Simple vr 6 
| O Brother, Where Art Thou za 7 
| Ruskino 1913-2013: De vele 

gezichten van de Russische 
Film | Chapiteau-show wo 4, 
19.00 | In the Fog do 12 | De man 
die zijn geheugen verloor zo 15, 
16.00 (Cinema Concert) | Stalker 
ma 16, 20.00 | Retrospectief 
Aleksej Balabanov, enfant ter-
rible van de Russische cinema | 
Brat ma 2, 21.00 | Brat 2 za 7, 
19.30 | Cargo 200 ma 9, 19.30 | 
The Castle do 19, 21.00 | Happy 
Days vr 6, 17.00 | Me Too wo 18, 
21.30 | Morphia wo 11, 21.30 | Of 
Freaks and Men do 5, 19.30 | The 
Stoker zo 8, 19.30 | On the Road: 
America by Car | Badlands zo 15, 
21.30 | Bonnie and Clyde di 3, 
21.30 | Thelma & Louise di 24, 
21.30 | Vanishing Point di 10, 
21.30 | Tati-tour | Playtime + 
Trafic (raadpleeg de website voor 
data en tijden) | Workshop on 
Film and Media Technologies | 
met vertoning van Jean-Luc Go-
dards Histoire(s) du cinéma do 12, 
13.00-17.30 (voertaal Engels) | 
Histoire(s) du cinéma | Fatale 
beauté + Une histoire seule + 
Seul le cinéma + Toutes les his-
toires do 12, 20.00 | Le contrôle 
de l’univers + La monnaie de 
l’absolu + Les signes parmi nous 
+ Une Vague Nouvelle vr 13, 
20.30 | Overige specials | Beeld 
voor Beeld Festival wo 18 t/m za 21 
| Europese Dag van de Korte 
Film | za 21 | MovieZone Film Fes-
tival ma 23 | Cinema in Concert | 
De man die zijn geheugen verloor 
zo 15, 16.00 | Cinema Egzotik: 
Surpisingly Good Sequel Night 
| Psycho II + The Texas Chain-
saw Massacre 2 vr 13, 20.00 | 
Dutch Movies English Subtitles 
| The Deflowering of Eva van End 
(De ontmaagding van Eva van 
End) wo 11 | E*Cinema Academy 
| Play of Light, Leap over the 
Ocean di 10, 19.15 | EYE Filmcafé 
| Live talkshow over film vr 13 | 
Filmquiz | Wie mag zich tooien 
met de titel ‘Grootste filmkenner 
van Nederland’? vr 20 | Het 
Schimmenrijk | Hans Beerekamp 
wekt elke laatste maandagavond 
van de maand aan de hand van 
trailers, fragmenten, korte films 
en een mondelinge toelichting re-
centelijk overleden filmvakmen-
sen tot leven ma 30, 19.00 
k Het Ketelhuis Westergasfa-
briekterrein | Pazzanistraat 4 
(bioscoop) | Pazzanistraat 27 
(filmcafé) | 020-6840090 | ketel-
huis.nl
Premières | 69: Liefde, sex, seni-
or vanaf do 12 | Avant l’ hiver 
vanaf do 19 | De droom van Poe-
tin vanaf do 12 | Finn vanaf do 19 | 
Frozen vanaf do 12 | The Lunch-
box vanaf do 12 | Soof vanaf do 12 | 
La tendresse vanaf do 5 | Nog te 
zien | Borgman | Chez nous | Het 
diner | Elle s’en va | De nieuwe 
wildernis | Wolf | VERS | Maan-
delijkse bijeenkomst voor en door 
nieuwe film- en televisiemakers 
ma 2 | Amongst Friends | de 
maandelijkse sneak preview ma 
16 | Gay Film Night | Five Dances 
di 17 | Deutsches Kino | Berg Fi-
del - eine Schule für alle di 17 
k Kriterion Roetersstraat 170 | 
020-6231709 | kriterion.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma 
k Melkweg Cinema Lijnbaans-
gracht 234a | Info en reserverin-
gen: 020-5318181 | melkweg.nl 
Films | The Crash Reel vr 6 en za 

veel meer dan 
een verhaal is la 
grande bellezza 
een dans, een 
eindspel in pi-
rouettes over de 
daken van rome 
dat in al die wer-
velende cirkels 
de stad, de ge-
schiedenis en het 
leven van z’n 
hoofdpersonage 
laat samenvloei-
en. een stad, een 
geschiedenis en 
een leven die zijn 
vastgelopen.
»»»»»
ronald rovers in de 
Filmkrant

Retrospectief Aleksej Balabanov
onder de titel Aleksej Bala-
banov, enfant terrible van 
de Russische cinema pre-
senteert eye van 2 t/m 19 de-
cember een retrospectief van 
de begin dit jaar te vroeg over-
leden (54 jaar) russische 
filmmaker. enfant terrible 
klinkt alsof balabanov een 
eeuwige puber en een queru-
lant was, maar hij was vooral 
een filmmaker die met zijn 
werk de rotte plekken in de 
russische samenleving bloot-
legde. zijn films portretteren 
rusland als een meedogen-
loos land, waarin het ieder 
voor zich is en niemand voor 
ons allen. dat balabanov als 
soldaat in 1984 in afghanistan 
vocht, zal sterk hebben bijge-
dragen aan zijn sombere beeld 
van rusland. de zwarte hu-
mor in zijn films maakt zijn vi-
sie dragelijk. met de artfilm 
happy days (lees dit vooral 
niet letterlijk) vestigde hij in 
1991 de aandacht op zich als 
een groot talent. de sepia ge-
tinte film, waarin een man 
door een kil en onverschillig 
Sint petersburg doolt, straalt 
tijdloosheid uit. het drama 
wekt de indruk dat gebrek aan 

menselijkheid en mededogen 
van alle tijden zijn in de russi-
sche maatschappij, de con-
stante in de russische ge-
schiedenis. alle films van ba-
labanov zijn doordrenkt van 
deze gedachte. zijn grootste 
succes was brat (1997), een 
gangsterfilm, tegen de achter-
grond van het geweld en de 
corruptie in rusland. kenmer-
kend voor balabanov was dat 
hij even makkelijk artfilms als 
genrefilms maakte. Na zijn hit 
brat maakte hij de duistere 
artfilm of Freaks and men 
(1998) over een pornofoto-
graaf in het begin van de twin-

tigste eeuw die zich binnen-
dringt in een rijke familie. Fat-
soenlijke burgers die kansloos 
zijn tegen schurken en gewe-
tenlozen was een terugkerend 
onderwerp in zijn films. het 
meest meedogenloze voor-
beeld is cargo 200 (2007). In 
de in 1984 tegen de achter-
grond van de russisch- 
afghaanse oorlog spelende 
film is de russische maat-
schappij in de greep van wet-
teloosheid, corruptie en sadis-
tisch geweld. helaas zullen we 
nooit meer een nieuwe film 
van de compromisloze bala-
banov zien. eyeFIlm.Nl

agenda
Programmagegevens voor de Filmkrant van januari 
moeten vóór vrijdag 6 december (schriftelijk of per 
e-mail agenda@filmkrant.nl) bij de redactie zijn inge-
leverd. De Filmkrant is niet verantwoordelijk voor 
onjuiste vermeldingen of programmawijzigingen.  
De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag 19 
december.

cargo 200
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7, 20.00 | Sint ma 2, 20.00 | 
Documentaires | I Am Divine za 
21, 21.00 | Mooi geweest - Een le-
ven na de Heideroosjes zo 8, 
16.30 | do 12, 19.00 | Twenty Feet 
From Stardom di 3 t/m do 5, di 10 
en ma 16, 20.00 | vr 13, 18.45 | vr 
20, 19.45 | za 21, 19.00 | Concert-
registraties | Peter Gabriël: New 
Blood do 12, 20.30 | The Rolling 
Stones: Sweet Summer Run - 
Hyde Park live vr 13 en vr 20, 
20.30 | Helemaal Melkweg | o.a. 
selectie van de slechtste anima-
tiefilmjes aller tijden za 14, 19.00 | 
Specials | Jeff Wayne’s Musical 
Version of The War of the Wor-
ld’s Alive on Stage vr 27 en za 28, 
20.30 | Pompeii Live From the 
British Museum zo 15, 15.00 
k The Movies Haarlemmerdijk 
161 | 020-6386016 | themovies.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma 
k Rialto Ceintuurbaan 338 | 
020- 6768700 | rialtofilm.nl
Premières | In Bloom vanaf do 19 
| The Lunchbox vanaf do 12 | Tan-
ga agua vaaf do 5 | Rialto Klas-
siek | Ed Wood zo 15, wo 18, zo 22, 
wo 25 en zo 29 | Il grido di 3 en di 
10 | Cracking the Frame | Hélio 
Oiticica wo 11, 19.30 | Rialto Po-
dium | Land van aankomst za 14, 
16.00 
k Studio/K Timorplein 62 | 
020-6920422 | studio-k.nu | 
Raadpleeg de website voor het 
reguliere programma 
k Pathé Tuschinski Reguliers-
breestraat 26-34 | 0900-1458 | 
pathe.nl | Titels zijn onder voorbe-
houd, raadpleeg verder de website
Nieuwe films | Avant l’ hiver 
vanaf do 19 | The Butler vanaf do 
5 | The Hobbit: Desolation of 
Smaug vanaf wo 11 | Mandela: 
Long Walk to Freedom vanaf do 
19 | Soof vanaf do 12 | Walking 
with Dinosaurs vanaf do 19 | Met 
Opera | Fallstaff za 14 | Ballet | 
Sleeping Beauty (recorded) zo 22 
k Filmtheater De Uitkijk Prin-
sengracht 452 | 020-2232416 | 
uitkijk.nl
Klassieker | Casablanca zo 1, zo 
8. zo 15. zo 22 en zo 29 | Vrienden 
van de Uitkijk | The Last Train di 
3 | Film & Filosofie | 12:08 East 

of Bucharest wo 4 | The Sacrifice 
wo 11 | Café Cineville | Lost in 
Translation vr 13 | Memories of 
Murder vr 20 | Once vr 27 | Pan’s 
Labyrinth vr 6 | Séries les 
maîtres du cinema | Les amants 
du Pont-Neuf di 10 

apeldoorn
k Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055-5220993 | 
gigant.nl | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma

arnhem
k Focus Filmtheater Koren-
markt 42 | 026-4424283 | focus-
arnhem.nl
Verwacht | Avant l’ hiver vanaf 
do 19 | Inside Llewyn Davis vanaf 

do 5 | The Lunchbox vanaf do 12 | 
Mandela: Long Walk to Freedom 
vanaf do 19 | Samsara vanaf do 19 
| Special | Land van aankomst di 
10, 19.15 (makers aanwezig) | 
Stadssymfonie en havenstad zo 
15, 16.15 

assen
k Bioscoop De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1 | 088-0128560 | as-
serfilmliga.nl | Aanvang: 20.30
Blancanieves ma 16 en di 17 | Ca-
mille Claudel 1915 ma 2 en di 3 | 
Gloria ma 25 nov en di 26 nov | Le 
passé ma 9 en di 10 

bergen
k Fth CineBergen/Zwarte 
Schuur Eeuwigelaan 7 | 072-

5896310 | cinebergen.nl
About Time za 21 en za 28, 21.00 | 
do 26 en wo 1 jan, 20.00 | Die an-
dere Heimat ma 30, 20.00 | Blood 
Ties vr 13 en za 14, 21.00 | Blue 
Jasmine do 19, 20.00 | vr 27, 21.00 
| Borgman vr 20, 21.00 | zo 29, 
20.00 | Elle s’en va do 12, zo 15 en 
di 17, 20.00 | vr 13, 14.30 | La 
grande bellezza vr 6 en za 7, 21.00 
| zo 8 t/m di 10, 20.00 | De nieuwe 
wildernis zo 1, 15.30 | ma 2 en di 3, 
20.00 | Night Train to Lisbon ma 
23, 20.00 | Quartet zo 22, 20.00 | 
Short Term 12 zo 15, 15.30 | ma 16, 
20.00 | La vie d’ Adèle zo 1 en wo 
4, 20.00 | What Maisie Knew do 
5 en wo 11, 20.00 | zo 8, 15.30 | 
Klassieker | Breakfast at Tiffa-
ny’s wo 18, 20.00 

borne
k Filmhuis Borne Marktstraat 
23 | Informatie/reserveren 074-
2657200 | kulturhusborne.nl
As it is in Heaven zo 15, 15.00 | 
The Broken Circle Breakdown wo 
18 (met muziek) | Jagten wo 27 
nov, 20.15 | The Only Son wo 4, 
20.15 | Wadjda wo 11, 20.15 

breda
k Chassé Cinema Claudius 
Prinsenlaan 8 | 076-5303131 | 
chasse.nl
Premières | Avant l’ hiver vanaf 
do 19 | De droom van Poetin van-
af do 12 | Inside Llewyn Davis 
vanaf do 5 | In the Fog vanaf do 12 | 
The Lunchbox vanaf do 12 | Man-
dela: Long Walk to Freedom van-
af do 19 | Nymphomaniac (I) van-
af do 26 | Samsara vanaf do 19 | 
Nog te zien | Like Father, Like 
Son | De nieuwe wildernis | Omar 
| Twenty Feet From Stardom | 
Voorfilm | A Different Perspec-
tive | Boek in Beeld | Het diner 
ma 16 | Filmclub | Philomena do 
12, vr 13, di 17 en wo 18 | Filmont-
bijt | Philomena zo 29, 11.00 
(10.00 ontbijt) | Klassiekers | Af-
ter Life ma 16 en ma 23, 19.20 | 
Het offer ma 2 en ma 9, 19.30 (ma 
9 met lezing) | West Side Story 
ma 30, 19.20 | Ken Loach retros-
pectief | Ae Fond Kiss zo 22, 12.20 
| Cathy Come Home zo 15, 12.40 | 
It’s a Free World zo 5 jan, 12.40 | 
Kes di 17, 19.20 | Ladybird Lady-
bird di 10, 19.20 | Land And Free-
dom zo 1, 12.30 | The Navigators 
di 3, 19.20 (met lezing) | Raining 
Stones zo 8, 12.30 | Sweet Sixteen 
di 24, 19.20 | The Wind That 
Shakes the Barley zo 29, 12.10 | 
Gay Film Night | Five Dances di 
17, 21.00 | Blinde Muur | Nieuwe 
serie films vanaf do 12 | Europese 
Dag van de Korte Film | za 21 | 
Friday Movie | Broken vr 6 en vr 
13, 16.00 | Jagten vr 20 en vr 10 
jan, 16.00 

bussum
k Filmhuis Bussum Brediusweg 
1 | 035-6938694 | filmhuisbus-
sum.nl
Blackbird do 12 en vr 13, 19.00 | 
zo 15 en di 17, 20.00 | vr 20, 21.30 | 
Blood Ties zo 1 en za 7, 15.45 | vr 6, 
21.15 | zo 8, 20.00 | Borgman do 5, 
vr 6 en za 14, 21.30 | zo 8, 20.30 | 
do 12, 21.15 | vr 13, 18.45 | Buiten-
kampers vr 6, 19.00 | za 7, 21.30 | 
ma 9, 20.00 | wo 11, 20.30 | vr 13, 
11.00 | za 14, 16.00 | wo 18, 14.30 | 

Child’s Pose vr 27, 10.45 | za 28, 
18.45 | zo 29, 20.00 | Doe Maar: 
Dit is alles do 12 en vr 13, 21.30 | 
za 14 en do 19, 21.15 | wo 18, 20.30 | 
vr 20, 15.45 | Dummy Jim vr 27, 
16.00 | za 28, 19.00 | Elle s’ en va 
zo 1, 16.00 | ma 2 en wo 4, 20.00 | 
Gabrielle do 5 en vr 6, 18.45 | vr 6, 
11.00 | za 7, 19.00 | vr 13 en zo 15, 
16.00 | za 14, 15.45 | di 17, 14.00 | 
wo 18, 20.00 | La grande bellezza 
di 3, 20.00 | do 5 en za 7, 21.15 | vr 
6, 15.45 | Just the Wind do 19, vr 
20 en za 21, 19.00 | vr 20, 11.00 | za 
21, 16.00 | zo 22, 20.30 | Like 
Father, Like Son do 12, za 14 en za 
21, 18.45 | vr 13, 10.45 en 21.15 | zo 
15 en zo 22, 15.45 | do 19, 21.30 | vr 
20, 21.15 | A Long Story do 5, 
19.00 | vr 6 en zo 8, 16.00 | za 7, 
18.45 | di 10, 20.00 | De nieuwe 
wildernis zo 1, wo 11 en ma 16, 
20.00 | wo 4, 14.45 | wo 4, zo 15 en 
zo 29, 20.30 | vr 6 en vr 20, 10.45 | 
za 7, zo 22 en zo 28, 16.00 | zo 8 en 
vr 13, 15.45 | za 14, 19.00 | di 17, 
14.15 | vr 20, 18.45 | za 21, 21.15 | vr 
27, 11.00 | Omar za 28, 15.45 en 
21.15 | zo 29, 16.00 | Short Term 12 
zo 1, 20.30 | Twenty Feet From 
Stardom do 26, 16.00 | vr 27, 
21.30 | ma 30, 20.30 | The Young 
and Prodigious T.S. Spivet (3D) 
do 19 en vr 27, 18.45 | vr 20, 16.00 | 
za 21, do 26 en zo 29, 15.45 | zo 22 
en ma 23, 20.00 | za 28, 21.30 | 
Specials | Buitenkampers ma 9, 
20.00 | Pride And Prejudi-
ce-avond wo 11, 19.30 | Europese 
Dag van de Korte Film | za 21 | 
Centrum voor Jeugd en Gezin | 
Planes (3D) vr 27, 15.45 | 3e 
Kerstdag | Double Feature vr 27, 
19.00 | Klassiekers | Le fabuleux 
destin d’Amélie Poulain ma 23, 
20.30 | Jeux d’enfants ma 9, 
20.30 | Sneak Preview | verras-
sende voorpremière di 3, di 10 en 
di 17, 20.30 

capelle a/d Ijssel
k Isalatheater Stadsplein 5 | 
010-4586300 | isalatheater.nl | 
Aanvang: 20.00
Gloria di 10 | Hoe duur was de 
suiker vr 27 | De nieuwe wildernis 
di 17 | Smoorverliefd di 3 

delft
k Filmhuis Lumen Doelenplein 5 
| 015-2140226 | filmhuis-lumen.nl
Avant l’ hiver vanaf do 19 | Finn 
vanaf do 12 | Gerhard Richter 
Painting vanaf do 28 nov | Inside 
Llewyn Davis vanaf do 5 | Like 
Father, Like Son vanaf do 26 | The 
Lunchbox vanaf do 12 | Michael 
Kohlhaas vanaf do 5 | Short Term 
12 vanaf do 12 | The Young and 
Prodigious T.S. Spivet vanaf do 
12 | Breaking Ground on tour | 4 
korte films do 28 nov | Noors Film 
Festival | Babycall vr 29 | Com-
pany Orheim za 30 | Kon-Tiki za 
30 | Max Manus za 30 | O’Horten 
vr 29 | Filmlezing | The making of 
film: acteren ma 2 | Maîtres du 
cinema | Les amants du Pont-
Neuf ma 23 | Sans toit ni loi ma 9 
| Movies that Matter | Kinshasa 
Kids do 12 | Klassieker | La dolce 
vita ma 16 | TEDx | TEDx Cinema 
di 17 | Deutsches Kino | Berg Fi-
del - eine Schule für alle do 19 | 
Kerst High Tea | Breakfast at 
Tiffany’s do 26 | Last Minute 
Lumen | Verrassingsfilms di 31 

de verwijzingen 
naar heersende 
corruptie ver-
dwijnen geleide-
lijk uit beeld om 
plaats te maken 
voor een trefze-
ker neergezette 
psychologische 
studie van de ver-
knipte moeder- 
zoonverhouding.
»»»»»
leo bankersen over 
child’s pose in de 
Filmkrant

Leve de 
western
de western dood? ja, de tra-
ditionele western met schiet-
grage cowboys en gevederde 
indianen, maar in een nieuw 
jasje duikt het genre steeds 
weer op. tarantino’s django 
unchained kan moeilijk als 
iets anders dan een western 
worden betiteld. hoog tijd dus 
om de oude en de moderne 
western onder de loep te ne-
men. Filmdocent jan Salden 
doet het in filmhuis de lieve 
vrouw in amersfoort op vier 
dinsdagavonden in december. 
onder de titel ‘I’m a poor lo-
nesome cowboy: de terugkeer 
van de western’ ontrafelt hij 
het genre. uiteraard begint hij 

met de klassieke amerikaanse 
western (3 dec). Na zijn lezing 
wordt red river van howard 
hawks uit 1948 vertoond. met, 
hoe kan het anders, john 
wayne. de europese western-
variant - de spaghettiwes-
terns van Sergio leone - komt 
een week later aan bod. Na de 
lezing wordt For a Few dollars 
more (1965) vertoond. op 16 
dec. gaat het over de moderne 

amerikaanse western en is 
django unchained te zien. de 
reeks besluit op 23 dec. met 
de ‘western iconografie’. 
daarin gaat het over de in-
vloed van de westernbeeldtaal 
op andere genres. als voor-
beeld dient de film drive van 
Nicolas winding refn. hierin 
is het traditionele western-
paard ingeruild voor een auto.

lIevevrouw.Nl

rialto in 
december 
Rialto Klassiek
Vanaf 3 december | Il grido 
(michelangelo antonioni, 
1957) hoogtepunt uit antoni-
oni’s neorealistische periode, 
vaak vergeleken met Fellini’s 
la strada en de Sica’s Fiet-
sendieven. Il grido gaat over 
fabrieksarbeider aldo die een 
verhouding heeft met een ge-
trouwde vrouw. Samen heb-
ben ze een dochter. als haar 
man overlijdt, denkt aldo ein-
delijk met haar te kunnen 
trouwen. maar ze blijkt al 
maanden een verhouding te 
hebben met een ander. hij be-
gint met zijn dochter een doel-
loze tocht van stad naar stad, 
van vrouw naar vrouw.

Vanaf 15 december | ed wood 
(tim burton, 1994) met twee 
oscars bekroonde, tragikomi-

sche biografische film over re-
gisseur edward d. wood jr., 
maker van cultfilms als plan 9 
From outer Space, glen or 
glenda en the bride of the 
monster. de film belicht voor-
al de periode waarin hij de ge-
noemde films maakte, zijn 
voorkeur voor travestie en zijn 
ontroerende vriendschap met 
de dan uitgerangeerde acteur 
bela lugosi.

meer informatie
www.rIaltoFIlm.Nl

adVertOrial

Il grido

For a Few dollars more
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delfzijl
k Filmliga Eemsmond Cen-
trum De Molenberg Molenberg 
11 | 0596-852584 | filmligadelfzijl.
nl | Aanvang: 20.00
Camille Claudel 1915 di 17 | Glo-
ria vr 27 | Smoorverliefd di 3 

den bosch
k Verkadefabriek Boschdijk-
straat 45 | 073-6818160 | verkade-
fabriek.nl
Premières | Amazonia vanaf wo 
18 | Avant l’ hiver vanaf do 19 | 
The Butler vanaf do 5 | Finn vanaf 
wo 18 | Inside Llewyn Davis vanaf 
do 5 | The Lunchbox vanaf do 12 | 
Mandela: Long Walk to Freedom 
vanaf do 19 | Nymphomaniac (I) 
vanaf do 26 | Samsara vanaf do 19 
| De superheld vanaf do 5 | Sneak 
Preview | Verrassende voorpre-
mière elke di, 21.15 | FilmOntbijt | 
elke zo, 11.00 (ontbijt) en 12.00 
(film) | Ciné Premières en route | 
Avant l’ hiver zo 8 | Grand Cen-
tral zo 15 | Je fais le mort zo 22 | La 
tendresse zo 1 | Klassieker | La 
dolce vita zo 1 | Movies that 
Matter | Kinshasa Kids zo 8 | 
Filmconcert | Visages d’enfants 
za 14, 20.30 | Filmcursus Déjà vu 
| Vol enthousiasme graaft docent 
Mark Meuldijk onder de opper-
vlakte van een aantal (première)
films do 5 | Documentairesalon | 
Buitenkampers zo 15 (Hetty 
Naaijkens aanwezig) | Film & Ar-
chitectuur | Film/documentaire 
met inleiding, talkshow of nage-
sprek ma 16 

den haag
k Filmhuis Den Haag Spui 191 | 
070-3656030/3459900 | film-
huisdenhaag.nl
Premières | Avant l’hiver vanaf 
do 19 | Dr. Zhivago vanaf do 26 | 
In the Fog vanaf do 12 | The 
Lunchbox vanaf do 12 | Modern 
Times vanaf do 19 | Nymphoma-
niac (I) vanaf do 26 | Samsara 
vanaf do 19 | Tanta Aqua vanaf do 
5 | La Tendresse vanaf do 5 | Go 
Short voorfilm | A Different Per-
spective vanaf zo 1 | Ken Loach 
retrospectief | do 28 nov t/m wo 
18 met o.a. Cathy Come Home, 
Kes en Raining Stones | BNG 

Bank Workspace 12 | De Vissio-
nair vanaf zo 1 | Cinemum | Met 
je baby naar de bios elke vr, 13.00 | 
Sneak Preview | Amongst 
Friends ma 16, 21.15 | Gay Film 
Night | Five Dances ma 23, 19.30 | 
Charlie Chaplin retrospectief | 
do 19 t/m wo 1 jan met o.a. City 
Lights, Goldrush, The Kid en 
Modern Times | Uit kasten & 
kluizen | Bijzonder programma 
over het Haagse video collectief 
Meatball zo 8, 16.00 | Movies 
that Matter | Kinshasa Kids zo 
15, 14.00 (met na afloop een na-
gesprek) 
k Nutshuis Riviervismarkt 5 | 
070-3459090 | nutshuis.nl
Ai Weiwei: Never Sorry do 12, 
20.00 | We Need to Talk about 
Kevin do 5, 20.00 | Kamera Kul-
tura | Programma rond het medi-
um film do 19, 18.00 - 22.30 
k Pathé Buitenhof Buitenhof 20 
| 0900-1458 | pathe.nl | Titels zijn 
onder voorbehoud, raadpleeg 
verder de website
Nieuwe films | The Butler vanaf 
do 5 | The Hobbit: Desolation of 
Smaug vanaf wo 11 | Inside Lle-
wyn Davis vanaf do 5 | Mandela: 
Long Walk to Freedom vanaf do 
19 | Soof vanaf do 12 | Walking 
with Dinosaurs vanaf do 19 | Met 
Opera | Fallstaff za 14 | Muziek | 
Berliner Philharmoniker with 
Lang-Lang di 31 

den helder
k Cinema 7skoop Julianaplein 
43 | 0223-610941 | cinema7skoop.
nl | Aanvang: 20.30
Michael Kohlhaas do 12 t/m ma 
16 | De nieuwe wildernis do 19 
t/m ma 23 | La vie d’Adèle do 28 
nov  t/m ma 2 | Wolf do 5 t/m ma 9 

deventer
k Filmhuis De Keizer Keizer-
straat 78 | 0570-618822 | filmhuis-
dekeizer.nl 
Avant l’hiver do 19, wo 25, do 26 
en wo 1 jan 20.30 | vr 20 en za 21, 
19.00 | zo 22 en ma 30, 20.00 | di 
24, 11.30 en 17.15 | vr 27 en za 28, 
19.30 | zo 29 16.15 | Camille Clau-
del 1915 vr 20, 14.30 | zo 22, 20.30 
| ma 23, 11.00 | di 24, 17.45 | Inside 
Llewyn Davis do 5, zo 8, di 10, wo 
11, zo 15 en wo 18, 20.00 | vr 6, za 

7, vr 20 en za 21, 21.30 | ma 9, do 
12, ma 16 en d1 24, 20.30 | di 10 en 
di 17, 17.15 | za 14, 19.00 | di 17, 
14.00 | zo 22, 16.45 | Just the 
Wind vr 6 en za 7, 21.15 | zo 8 en 
wo 11, 20.30 | di 10, 14.30 | Land 
van aankomst do 12, 20.00 | Like 
Father, Like Son vr 6 en di 10, 
14.00 | vr 6, za 7 en vr 13, 19.00 | 
zo 8 en zo 15, 16.15 | wo 11 en wo 18, 
17.15 | za 14, 21.15 | di 17, 20.00 | 
Mandela: Long Walk to Freedom 
do 19, ma 23, di 24, wo 25 en zo 29 
20.00 | vr 20, 14.00 | vr 20 en za 
21, 19.30 | zo 22, 16.15 | di 24, vr 27 
en di 31, 11.00 | wo 1 jan , 17.15 | 
Met jou heb ik geleerd zo 15, 16.45 
| De nieuwe wildernis do 5 20.30 | 
vr 6, 14.30 | vr 6, za 7, vr 13 en za 
14, 19.30 | zo 8 en zo 20, 16.45 | di 
10, wo 11 en wo 18, 17.45 | ma 23, 
ma 30 en di 31 11.30 | Short Term 
12 vr 13 en di 17, 14.30 | vr 13 en za 
14, 21.30 | zo 15 en wo 18, 20.30 | di 
17, 17.45 | Cinemum | De nieuwe 
wildernis vr 6, 10.30 | Horron-
acht | 1408 za 7, 23.59 | Ken Lo-
ach retrospectief | Ae Fond Kiss 
ma 9, 20.00 | Land of Freedom 
ma 16, 20.00 | Raining Stones ma 
23, 20.30 | Humorfestival | Ass-
crack Stage-hack: Hopelijk hila-
risch ma 30, 20.30 | Brasserie Ro-
mantiek vr 27 en za 28, 21.15 | The 
Lunchbox do 26 en wo 1 jan, 
20.00 | vr 27 en za 28, 21.30 | 
Thanks for Sharing vr 27 en za 
28, 19.00 | zo 29, 20.30 | ma 30, 
11.00 | wo 1 jan, 17.45 | Rondeel 
Cinema | The Human Scale di 17, 
20.30 | Sneak Preview | Koekmag 
Sneak do 10, 20.30
k De Kleine Keizerin/Openba-
re Bibliotheek Brink 70 | 0570-
675700 | obdeventer.nl /dekleine-
keizerin
Themafilms | Raadpleeg de web-
site voor het programma | Keuze-
film COC | Elke eerste en laatste 
vrijdag van de maand gratis toe-
gang voor leden Openbare Biblio-
theek en leden van het filmhuis 
De keizer 

diemen
k Filmtheater De Omval Oud-
diemerlaan 104 | 020-6001897 | 
theaterdeomval.nl | Aanvang: 
20.00
Chez nous do 5 en di 10 | Gloria 
do 28 nov | Jeune & jolie do 19 | De 

nieuwe wildernis do 12 | Ontbijt-
Bios | De nieuwe wildernis zo 15, 
11.00 

doesburg
k Filmhuis | Het Meulenhuus
Bergstraat 48 | 0313-482336 | 
filmhuis-doesburg.nl | Aanvang: 
20.00 
Matterhorn zo 8 en wo 11 | Oh Boy 
zo 1 en wo 4 | Violeta Went to He-
aven vr 6 | Wadjda zo 15 en wo 18 

doetinchem
k Filmhuis/Gruitpoort Hof-
straat 2 | 0314-340943 | gruit-
poort.nl 
Mr. Morgan’s Last Love do 5, za 
7, ma 9 en di 10, 20.30 | di 10, 
14.00 | De nieuwe wildernis ma 2, 
di 3, di 24, do 26, za 28 en ma 30, 
20.30 | di 3 en di 24, 14.00 | Still 
Mine do 12, za 14, ma 16 en di 17, 
20.30 | di 17, 14.00 | La vie d’ Adè-
le do 19, za 21 en ma 23, 20.30 

drachten
k Filmhuis Drachten/De Bios
Noorderdwarsvaart 25/0512-
543806 (filmhuisdrachten.nl) | 
Aanvang: 20.00 | Raadpleeg de 
website voor het volledige pro-
gramma
Blue Jasmine ma 2 | Borgman ma 
16 | Kapringen ma 9 

eindhoven
k Pathé Eindhoven Dommel-
straat 27 | 0900-1458 | pathe.nl | 
Titels zijn onder voorbehoud, 
raadpleeg verder de website
Nieuwe films | 47 Ronin vanaf do 
26 | Bro’s Before Ho’s vanaf do 5 | 
The Butler vanaf do 5 | The Hob-
bit: Desolation of Smaug vanaf 
wo 11 | Soof vanaf do 12 | Walking 
with Dinosaurs vanaf do 19 | Met 
Opera | Fallstaff za 14 | Ballet | 
Sleeping Beauty (recorded) zo 22 
k Plaza Futura/Natlab Kastan-
jelaan 500 | 040-2946848 | pla-
zafutura.nl
Verwachte films in december | 
Amazonia (3D) | Avant l’hiver | 
Finn | Il futuro | In Bloom | Inside 
Llewis Davis | The Lunchbox | 
Mandela: Long Walk to Freedom 
| Nymphomaniac (I) 
k Filmhuis De Zwarte Doos
TU/e terrein | 040-2475348 of 
040-2474900 (di t/m do) | de-
zwartedoos.nl.nl | Aanvang: 
20.00 
The Bling Ring ma 9 en di 10 | 
Gravity (3D) ma 16 t/m wo 18 | 
Mud ma 2 t/m wo 4 | Wolf ma 25 
t/m wo 27 nov | Filmlezing | Kij-
ken is een Kunst wo 11

emmeloord
k  Filmhuis Movieskoop Cine-
ma’s Beursstraat 3 | 0527-699868 
| filmhuisemmeloord.nl | movies-
koop.nl | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma

emmen
k Filmhuis Emmen Westeinde 
70 | 0591-668250 | filmhuisem-
men.nl | Aanvang: ma 20.15 en wo 
19.00
The Act of Killing ma 9 en wo 11 | 
Blue Jasmine ma 16 en wo 18 | 
Gloria ma 2 en wo 4 

enschede
k Concordia K & C Cinema
Oude Markt 15-17 | 053-4311089 | 
concordia.nl | Raadpleeg de web-
site voor het actuele programma

goes
k ’t Beest Beestenmarkt 3 | 0113- 
228142 | tbeest.nl | Aanvang: 20.30
Camille Claudel 1915 di 10 en wo 
11 | Gloria do 5 en vr 6 | Jeune & 
jolie di 3 en wo 4 | De nieuwe wil-
dernis do 12, vr 13, di 17 en wo 18 

gouda
k Filmhuis Lethmaetstraat 45 | 
0182-522200 | filmhuisgouda.nl
Blue Jasmine zo 1, di 3 en di 17, 
20.30 | za 21, 19.00 | za 28, 21.45 | 
Breakfast at Tiffany’s zo 15, 
11.00 | vr 20, 15.30 | do 26, 20.30 | 
zo 29, 16.00 | Doe Maar: Dit is 
alles zo 1, 16.00 | vr 6, 21.45 | za 7, 
20.30 | zo 8, 11.00 | Elle s’en va vr 
6, 15.30 | zo 8 en wo 11, 20.30 | di 
10, 14.00 | za 14, 19.00 | La gran-
de bellezza do 12, zo 22, ma 23 en 
di 24, 20.30 | vr 13, 15.30 | zo 15, 
16.00 | di 17, 14.00 | Like Father, 
Like Son do 19 en zo 29, 20.30 | zo 
22, 16.00 | di 24, 14.00 | vr 27, 
15.30 | Michael Kohlhaas za 14 en 
vr 20, 21.45 | zo 15, 20.30 | vr 27, 
19.00 | De nieuwe wildernis ma 2, 
20.30 | vr 20 en za 28, 19.00 | zo 
29, 11.00 | Twenty Feet From 
Stardom za 21 en vr 27, 21.45 | zo 
22, 11.00 | ma 30, 20.30 | La vie 
d’Adèle do 5, di 10, ma 16 en wo 
18, 20.30 | za 7, 21.45 | vr 13, 19.00 
| What Maisie Knew zo 1, 11.00 | 
di 3, 14.00 | wo 4 en ma 9, 20.30 | 
vr 6, 19.00 | zo 8, 16.00 

grave
k Filmcafé/Palazzo Theater
Maasstraat 12 | Reserveren via 
website | filmcafegrave.nl | Aan-
vang: 20.15
Camille Claudel 1915 di 17 en wo 
18 | Hoe duur was de suiker di 3 
en wo 4 | Prisoners di 10 en wo 11 

groningen
k ForumImages Hereplein 73 | 
050-3120433 | forumimages.nl | 
Raadpleeg de website voor exacte 
data en aanvangstijden
Premières | Avant l’hiver vanaf 
do 19 | Dr. Zhivago vanaf do 26 | 
Finn vanaf wo 11 | The Fog vanaf 
do 12 | Grand Central vanaf do 28 
nov | Inside Llewyn Davis vanaf 
do 5 | The Lunchbox vanaf do 12 | 
Mandela: Long walk to freedom 
vanaf do 19 (o.v.b.) | Nymphoma-
niac (I) vanaf do 26 | Samsara 
vanaf do 19 (o.v.b.) | Twenty Feet 
From Stardom vanaf do 28 nov | 
Film met inleiding | Anna Kare-
nina do 19 | Stories We Tell ma 16 
| Two Mothers do 28 nov | IDFA’s 
Favourites | diverse titels zo 1 | 
Ciné-club | Jules et Jim ma 16 | 
Michael Kohlhaas ma 2 | Cine-
maDiner | Midnight in Paris do 
26 | Tampopo di 17 
k Pathé Groningen Gedempte 
Zuiderdiep 78 | 0900-1458 | pathe.
nl | Titels zijn onder voorbehoud, 
raadpleeg verder de website
Nieuwe films | Bro’s Before Ho’s 
vanaf do 5 | The Butler vanaf do 5 | 
The Hobbit: Desolation of Sm-
aug vanaf wo 11 | Soof vanaf do 12 

grand central 
schetst met visu-
ele precisie een 
wereld die nog 
weinig in films te 
zien is geweest. 
de film voert ons 
niet alleen de 
kerncentrales in, 
maar opent ook 
andere deuren, of 
beter gezegd 
ogen.
»»»»»
dana linssen in de 
Filmkrant

Niet praten maar filmen
“laat je niet tegenhouden, 
door niemand”, zegt een meis-
je op een promofilmpje voor 
Shoot Your Shot#, de film-
competitie voor jongeren tus-
sen 12 en 15 jaar uit haarlem 
en omgeving. het meisje, dat 
vorig jaar meedeed aan de 
competitie, heeft groot gelijk. 
wie filmmaker wil worden, 
moet in de eerste plaats wils-
kracht en doorzettingsvermo-
gen hebben. zonder dat komt 
zelfs het grootste talent niet 
ver. Shoot your Shot# geeft 
jongeren al negen jaar de kans 
om in een filmpje van maxi-
maal vijf minuten hun talent te 
tonen. aan de negende editie 

van Shoot your Shot# doen 
zo’n zestig jongeren mee, die 
de weg naar het maken van 
een filmpje enige tijd geleden 
begonnen met een inspireren-
de workshop onder leiding van 
michel ten horn (de ont-
maagding van eva van end). 
daarna gingen zij aan de slag. 
om van het door hen gedraai-
de materiaal filmpjes te ma-
ken, kregen ze tussendoor een 
montageworkshop aangebo-
den. op 2 december worden 
uit de filmpjes er vijftien gese-
lecteerd voor de finale op 15 
december in de Filmschuur in 
haarlem. een jury met onder 
meer filmmaker joost van 

ginkel (170 hz) bepaalt dan 
de winnaar. Naast bakken toe-
juichingen en eeuwige roem 
krijgt de winnaar een filmcur-
sus bij open Studio en een 
plek in de movieSquad-jury op 
het filmfestival rotterdam. 
ook zal zijn filmpje op 23 de-
cember op het moviezone 
Film Festival in eye Filmmuse-
um te zien zijn. dat festival 
vertoont films van jongeren, 
die de kans krijgen om met 
filmprofessionals over het vak 
en hun ambities te praten.

ShootyourShot.Nl

Shoot your shot
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| Walking with Dinosaurs vanaf 
do 19 | Met Opera | Fallstaff za 14 
| Ballet | Sleeping Beauty (recor-
ded) zo 22 
k RKZ Bios Emmastraat 15-s101 
| 050-5262482 | rkzbios.nl | Aan-
vang: 20.30 | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma
k Vera Zienema Oosterstraat 44 
| 050-3134681 | vera-groningen.nl 
| Aanvang: 21.00 | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

haarlem
k Filmschuur Lange Begijne-
straat 9 | 023-5173910 | film-
schuur.nl
Premières | Avant l’ hiver vanaf 
do 19 | Inside Llewyn Davis vanaf 
do 5 | Land van aankomst za 7 | 
The Lunchbox vanaf do 12 | 
Nymphomaniac (I) vanaf do 26 | 
Samsara vanaf za 21 | Live docu-
mentaire | #Alleman - hommage 
aan Alleman van Bert Haanstra za 
30 nov | Shoot Your Shot | Filna-
le filmcompetitie Shoot Your 
Shot #9 zo 15 | Nymphomaniac 
Marathon | Nymphomaniac (I) 
en Nymphomaniac (II) do 26 | 
Klassiekers | Les amantes de 
Pont-Neuf ma 16 | Breakfast at 
Tiffany’s ma 9 | Dr. Zhivago ma 
30 | Modern Times ma 23 | Sans 
toit ni loi (Vagabond) ma 2 

hardenberg
k Filmhuis Hardenberg Bad-
huisplein 3 | 0523-280353 | film-
huishardenberg.nl | Aanvang: 
20.00 | Raadpleeg de website voor 
het actuele programma

harderwijk
k Filmhuis Harderwijk/Catha-
rinakapel Klooster 1 | 0341-
428899 | filmhuisharderwijk.nl
Behind the Candelabra za 14 en 
ma 16, 20.15 | di 17, 14.00 | Blan-
canieves za 28 en ma 30, 20.15 | 
Blue Jasmine za 21 en ma 23, 20.15 
| di 24, 14.00 | De nieuwe wilder-
nis zo 8, 20.15 | di 10, 14.00 | NO za 
7 en ma 9, 20.15 | Una pistola en 
cada mano za 30, 20.15 | di 3, 
14.00 | Filmcursus | Lachen in het 
donker - humor in de film ma 26, 
20.15 (deel 1) | ma 2, 20.15 (deel 2) 

heemskerk
k Fh Heemskerk/Gebouw de 
Cirkel Cirkel 1 | 0251-214720 | 
filmhuisheemskerk.nl | Aanvang: 
20.00
Anna Karenina zo 15 | Haute 
Cuisine zo 1 | Lore zo 8 

heerenveen
k Filmhuis Heerenveen/De 
Bios Burgemeester Cuperusplein 
53 | 0513-654468 | filmhuisheeren-
veen.nl | Aanvang: 20.30 | Raad-
pleeg de website voor het volledige 
programma
Blue Jasmine di 3 | Borgman di 17 
| Kapringen di 10 

heerlen
k Filmhuis De Spiegel De Bon-
gerd 18 | 5e verdieping Glaspaleis | 
045-5772209 | filmhuisdespiegel.
nl | Aanvang 20.00
28 Hotel Rooms ma 23, 20.00 | 

Blancanieves zo 1, 14.00 | ma 2, 
20.00 | Borgman do 5 t/m za 7 en 
ma 9, 20.00 | zo 8, 14.00 | À coeur 
ouvert ma 30, 20.00 | Forget Me 
Not ma 16, 20.00 | Foxfire zo 8, 
14.00 | Like Father, Like Son vr 27 
en za 28, 20.00 | zo 29 en ma 30, 
14.00 | Prince Avalanche do 19 en 
vr 20, 20.00 | Safety Not Gua-
ranteed za 21, 20.00 | zo 22, 14.00 
| La vie d’ Adèle do 12 t/m za 14, 
20.00 | zo 15 en ma 16, 14.00 

helmond
k Filmhuis Frans-Joseph van 
Thielpark 6 | 0492-529009 | di 
t/m do van 9.00 tot 17.00 | film-
huis-helmond.nl
Blackfish vr 6, 14.00 | di 10, za 14 
en ma 16, 21.30 | vr 13, 19.30 | zo 
15, 15.00 | Borgman vr 6, 15.45 | za 
7, 21.30 | di 10 en di 17, 19.30 | di 17, 
14.00 | Elle s’en va zo 1, 15.00 | ma 
2, 19.30 | di 3, 21.30 | Greetings 
from Tim Buckley vr 20 en di 24, 
21.30 | za 21, 14.00 | Gabrielle do 
12, 20.00 | vr 13, 14.00 | za 14 en 

ma 16, 19.30 | zo 15, 19.00 | di 17, 
21.45 | Io sono Li ma 2, 21.45 | di 3, 
14.00 | Just the Wind vr 20 en ma 
23, 19.30 | za 21, 22.00 | zo 22, 
19.00 | di 24, 14.00 | Short Term 
12 vr 27, ma 30 en za 4 jan, 19.30 | 
za 28, 21.45 | zo 29, 19.00 | Still 
Mine zo 1, 19.00 | di 3, 19.30 | La 
vie d’Adèle do 5, vr 6 en ma 9, 
19.30 | zo 8, 15.00 | di 10, 14.00 | 
What Maisie Knew do 19, 20.00 | 
vr 20, 14.00 | zo 22 en zo 29, 15.00 
| ma 23 en ma 30, 21.30 | di 24, 
19.30 | The Young and Prodi-
gious T.S. Spivet do 26, 20.00 | vr 
27, 14.00 en 21.30 | za 28, 19.30 | 
Special | Horrorfying Shorts vr 
13, 21.30 | Kader 2013 | Filmfesti-
val waar lokale filmmakers en vi-
deokunstenaars hun nieuwste au-
diovisuele creaties kunnen laten 
zien za 7, 15.00 | zo 8, 18.30 

hengelo
k Filmhuis Hengelo Beursstr 44 
| 074-2556789 | filmhuishengelo.nl 
| Aanvang: 20.15
Bankroet za, 20.15 | The Bling 
Ring vr 27 en za 28, 20.15 | Borg-
man vr 13 en wo 18, 20.15 | Gloria 
do 12 en za 14, 20.15 | vr 20, 16.00 | 
The Help vr 6 en wo 11, 20.15 | 
Mud wo 4, 20.15 | De nieuwe wil-
dernis vr 27 en vr 3 jan, 14.00 | 
Die Wand do 19 t/m za 21, 20.15 

hilversum
k Filmtheater Herenplein 5 | 
035-6235466 | filmtheaterhilver-
sum.nl | Raadpleeg de website voor 
het actuele programma

hoogeveen
k Luxor-Theater Grote Kerk-
straat 32 | 0528-234350 | filmhuis-
hoogeveen.nl | Aanvang: 20.30
Los amantes pasajeros di 10 en 
ma 16 | A Late Quartet ma 2 

hoorn
k Cinema Oostereiland Kren-
tentuin 25 | 0229-232296 | cine-
maoostereiland.nl | Aanvang: 
20.30 | Raadpleeg de website voor 
het actuele programma

kampen
k Filmhuis Burgwal 84 | Reserve-
ren via website | filmhuiskampen.
nl | Aanvang: 20.30, zondagfilm: 
16.00
Camille Claudel 1915 do 5 en vr 6 
| Meisje met negen pruiken vr 27 
en za 28 | Le passé do 19 en vr 20 | 
La vie d’Adèle vr 13 en za 14 

leeuwarden
k Slieker Film Wilhelminaplein 
92 | reserveringen 058-2050320 
(tijdens kassa-uren) | sliekerfilm.
nl | Raadpleeg de website voor het 
volledige programma 
Blackbird vanaf do 12 | Nog te 
zien | La grande bellezza | Hava 
Nagila | Jeune & jolie | La vie 
d’Adèle | What Maisie Knew | 
Opera op het witte doek | Atys 
zo 15, 11.00 

lelystad
k Filmtheater/Agora Agorabaan 
12 | 0320-239239 | agora-lelystad.
nl | Aanvang: 20.15

Gloria di 3 | Jeune & jolie ma 9 | 
Lovelace ma 23 | Le passé di 17 

leusden
k De Filmtuin De Smidse 1b | 
033-4953107 | detuininleusden.nl
Boven is het stil zo 22, 15.30 | 
Monsieur Lazhar ma 16 en di 17, 
20.00 | Tambien la Lluvia di 10, 
20.00 

lisse
k Filmhuis/Cultureel Centrum 
’t Poelhuys Vivaldistraat 4 | 
0252-213458 | filmhuis-lisse.nl | 
Aanvang: 20.30 | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

maastricht
k Lumière Bogaardenstraat 40b 
| 043-3214080 | lumiere.nl | Raad-
pleeg de website voor het actuele 
programma

middelburg
k Cinema Middelburg Achter de 
Houttuinen 30 | 0118-613482 | 
cinemamiddelburg.nl 
Blackfish vr 20, 19.00 | zo 22, 
13.45 | Cherchez Hortense wo 18, 
20.00 | Doctor Zhivago zo 29, 
15.00 | Elle s’en va do 5, ma 9 en 
do 12, 20.00 | za 7, 19.00 | vr13, 
15.00 | za14, 21.30 | Gabrielle vr 
13, 15.00 | za 14, 19.00 | ma 16, do 
19 en ma 23, 20.00 | vr 20, 21.30 | 
Hava Nagila, The Movie vr 6, 
15.00 | vr 6, 21.30 | wo 11, 20.00 | 
De nieuwe wildernis vr 6, 19.00 | 
za 7, di 10 en di 17, 20.00 | vr 13, 
21.30 | zo 15, 15.00 | Night Train 
to Lisbon vr 27 en za 28 | ma 30 en 
wo 1 dec, 20.00 | What Maisie 
Knew vr 20, 14.00 | za 21, vr 27 en 
za 28, 21.30 | zo 22, 15.30 | vr 27, 
15.00 | Zondig in Zeeland zo 8, 
20.00 | Movies that Matter | 
Kinshasa Kids di 24, 15.00 

middelharnis
k Fh Middelharnis (Het Diek-
huus) Beneden Zandpad 7 | 0187-
482400 | Aanvang: 20.00 | cul-
tuurpleingo.nl | twitter: @het-
diekhuus 
Amour do 5 | Boven is het stil do 
19 | Du vent mes mollets do 12 | 
Jagten do 21 nov | Violeta Went 
to Heaven do 28 nov 

Nieuwegein
k FTN/Wolff Nieuwegein
Passage 102 | 030-6045678 | 
filmtheaternieuwegein.tk | Aan-
vang: 20.15
La vie d’ Adèle di 10 | What Mai-
sie Knew di 17 

Nijmegen
k Lux Mariënburg 38-39 | 
0900-5894636 | lux-nijmegen.nl
Premières | 69: Liefde, sex, seni-
or vanaf do 12 | Amazinia (3D) 
vanaf wo 18 | Avant l’ hiver vanaf 
do 19 | The Butler vanaf do 5 | 
Finn’s kerst vanaf wo 11 | In 
Bloom vanaf do 19 | Inside Lle-
wyn Davis vanaf do 5 | In the Fog 
vanaf do 12 | The Lunchbox vanaf 
do 12 | Mandela: Long Walk to 
Freedom vanaf do 19 | Nympho-
maniac (I) vanaf do 26 | Samsara 

meyjes is wel zo 
slim om die gekte 
niet alleen bij een 
verbitterde een-
ling als paul te 
zoeken. ook in de 
liefde, zoals hier 
met een oedipale 
twist tussen ou-
der en kind (clai-
re), of door blin-
de ambitie (Ser-
ge, babette) kan 
iemand grip op de 
realiteit verlie-
zen.
»»»»»
ronald rovers over het 
diner in de Filmkrant

Europese 
korte films
dat er volgend jaar europese 
verkiezingen zijn, ontgaat ook 
de filmwereld niet. het filmfes-
tival rotterdam besteedt in de 
komende editie (22 januari 
t/m 2 februari) met een speci-
aal programma aandacht aan 
europa. hebben filmmakers 
iets over europa te zeggen? 
kunnen we iets van hun films 
leren over europa? deze vra-
gen komen ongetwijfeld aan 
bod in het programma. wie al-
vast wil warmlopen voor de 
discussie over europa en de 

europese cinema, moet op 21 
december De Europese dag 
van de korte film bezoeken 
in lux in Nijmegen, lantaren-
venster in rotterdam, chassé 
cinema in breda, de balie in 
amsterdam, eye of Filmhuis 
bussum. deze filmtheaters 
besteden op die dag aandacht 
aan europese korte films met 
een ruim zeventig minuten du-
rende compilatie van vijf euro-
pese korte films. de films lo-
pen uiteen van roadmovie tot 
jazz-animatie, van documen-
taire tot artfilm. eye vertoont 
naast deze compilatie ook op 
deze dag vóór elke lange film 
een korte film. Initiatiefne-
mers en stimulators achter de 
europese dag van de korte 
film zijn eye, het Nijmeegse 

festival voor de korte film go 
Short! en het filmfestival rot-
terdam. ze sluiten aan bij het 
Franse initiatief van twee jaar 
geleden om een dag van de 
korte film te organiseren. In 
Frankrijk was het een succes, 
waarna Short circuit, het net-
werk van niet-commerciële 
distributeurs van europese 
korte films, de krachten bun-
delden. het streven is dat zo-
veel mogelijk europese landen 
meedoen aan de europese 
dag van de korte film. de teller 
staat nu op veertien landen, 
waaronder dit jaar dus voor 
het eerst ook Nederland.

goShort.Nl |  eyeFIlm.Nl |  

FIlmFeStIvalrotterdam.com

kinshasa 
kids in mtm 
on tour
movies that matter on tour 
presenteert in december de 
opzwepende, muzikale speel-
film kinshasa kids. In de chao-
tische hoofdstad van congo le-
ven zo’n dertigduizend kinde-
ren op straat omdat hun ou-
ders ze van hekserij beschuldi-
gen. een aantal van hen besluit 
het tij te keren door de muziek-
band the devil does Not exist 
te beginnen. de excentrieke 
impresario bebson helpt ze ‘to 
rock kinshasa!’. vrij van senti-
mentaliteit viert kinshasa kids 
de veerkracht en levenslust 
van de jonge personages, allen 
amateuracteurs. de belgische 
regisseur marc-henri wajn-

berg vond ze in de straten van 
kinshasa. de film toert in de-
cember door 14 steden in heel 
Nederland. regisseur wajn-
berg is op 2 december aanwe-
zig voor een Q&a na afloop van 
de vertoning in Filmtheater lu-
mière, maastricht.

kijk voor meer informatie op 
www.movIeSthatmatter.Nl

adVertOrial
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vanaf do 19 | Tanta agua vanaf do 
5 | La tendresse vanaf do 5 | Rode 
loper voorpremière | Finn’s 
kerst za 7, 15.00 | Roze Borrel | 
Five Dances zo 8, 14.15 | Indo-
FilmCafé | On Mother’s Head zo 
8, 19.30 | Deep End Film | ma 9, 
21.30 (raadpleeg t.z.t. de website 
voor de titel) | Ken Loach retros-
pectief | Riff Raff di 10, 19.30 | 
Ladybird Ladybird di 17, 19.30 | 
LuxDocs | Houdt God van vrou-
wen? wo 11, 19.30 | Filmkring | di 
12 en di 17, 12.00 (raadpleeg t.z.t. 
de website voor de titel) | Film-
Flirt met diner | The Lunchbox 
do 12, 18.00 | LuxClassics | Be-
wogen koper ma 30, 19.30 (met 
inleiding) | West Side Story ma 
16, 19.30 (met inleiding) | Film-
Cursus | Cursus première + na-
bespreking ma 16, 19.30 | Euro-
pese Dag van de Korte Film | za 
21 | Beeldspraak | Kerstspecial zo 
22, 15.00 | KerstFilmOntbijt | 
The Butler of The Lunchbox wo 
25 en do 26, 11.00 | KerstFilmDi-
ner | The Butler of The Lunchbox 
wo 25 en do 26, 16.45 en 17.15 | 
Nymphomaniac Marathon | 
Nymphomaniac (I) en Nympho-
maniac (II) do 26 | Special | Dr 
Zhivago vr 27, 14.00 

Noorwolde
k Cinema Paradiso/SWW ’t 
Vlechtwerk Mandehof 13 | 0521-
320003 | sww.eu | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

oirschot
k Filmclub/Rabotheater De 
Enck De Loop 67 | 0499-572691 | 
deenck.nl
O Brother, Where Art Thou? di 17 

oldenzaal
k Filmhuis/Stadstheater De 
Bond Molenstraat 25 | 0541-
511094 | filmhuisoldenzaal.nl

The Hobbit, an Unexpected 
Journey zo 8, 15.00 | Reality di 3 
en wo 4, 20.00 | Song for Marion 
di 17 en wo 18, 20.00 

oosterhout
k Filmtheater De Bussel Toren-
plein 12 | 0162-428600 | Reserve-
ren: filmtheaterdebussel.nl | Aan-
vang: 20.15, zo 14.00 | Raadpleeg 
de website voor het actuele pro-
gramma

oosterwolde
k Cinema Paradiso/Fletcher 
Hotel De Zon Stationsstraat 1 | 
Info en reserveren: kunstwerf.com 
| Raadpleeg de website voor het ac-
tuele programma

oss
k Cultuurpodium Groene En-
gel Kruisstraat 15 | 0412-405504 | 
groene-engel.nl
Alceste à bicyclette zo 1 t/m di 3, 
20.30 | ma 2, 16.00 | Jeune & jolie 
zo 8 en ma 9, 20.30 | ma 9, 14.00 | 
Mariage à Mendoza zo 15 t/m di 
17, 20.30 | ma 16, 16.00 | De nieu-
we wildernis zo 22 t/m ma 23, 
14.00 en 20.30 | di 24, 14.00 | Pu-
tin’s Kiss di 10, 20.30 

oudenbosch
k Filmtheater Fanfare Pagne-
vaartweg 109 (Markland College) | 
0165-314503 | filmtheaterfanfare.
nl | Aanvang: 20.15
Fruitvale Station do 19 (voorpre-
mière) | Gabrielle do 5 | Hoe duur 
was de suiker do 28 nov | La vie 
d’Adèle do 12 | Verwacht | Het di-
ner | Like Father, Like Son | Paris 
Texas (met lezing) 

purmerend
k Filmhuis Purmerend Kerk-
straat 11 | 0299-416506 (reserve-
ringen via internet) | filmhuispur-

merend.nl | Aanvang: 20.30 | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma

roermond
k ECI Cultuurfabriek ECI 13 | 
0475-317171 | ecicultuurfabriek.nl
Alceste à bicyclette zo 1, 16.45 | di 
3, 20.15 | Blood Ties vr 6, 21.45 | 
zo 8, 14.15 | di 10 en do 12, 20.15 | 
za 14, 21.30 | zo 15, 16.30 | wo 18, 
20.00 | Gloria zo 1, 16.30 | wo 4, 
20.15 | The Grandmaster vr 6, za 
7, wo 11 en za 14, 20.00 | zo 15, 
14.15 | zo 22 en zo 29, 16.00 | za 28, 
19.30 | Greetings From Tim 
Buckley zo 1, 14.15 | di 3, 20.00 | 
Jimmy P. do 5, wo 11 en wo 18, 
20.15 | vr 6, 19.30 | za 7, 21.45 | zo 
8, 14.00 | vr 13, 21.30 | zo 15, 16.45 
| Love & Fungi do 19, vr 27 en za 
28, 20.15 | vr 20 en za 21, 19.30 | zo 
22 en zo 29, 14.15 | Michael Kohl-
haas zo 1, 14.00 | wo 4, do 5, di 10 
en vr 13, 20.00 | za 7, 19.30 | zo 8, 
16.30 | di 17, 20.15 | De nieuwe 
wildernis do 12 en di 17, 20.00 | vr 
13 en za 14, 19.30 | zo 15, zo 22 en 
zo 29, 14.00 | vr 20 en za 21, 21.30 | 
vr 27 en za 28, 21.45 | Renoir do 19 
t/m za 21, 20.00 | zo 22 en zo 29, 
16.15 | vr 27, 19.30 

rotterdam
k Lantaren Venster Otto Reuch-
linweg 996 (gebouw New Orleans, 
Wilhelmina Pier) | 010-2772277 | 
lantarenvenster.nl | Aanvang: 
19.30
Premières | Avant l’ hiver vanaf 
do 19 | In Bloom vanaf do 19 | In-
side Llewyn Davis vanaf do 5 | 
The Lunchbox vanaf do 12 | Man-
dela: Long Walk to Freedom van-
af do 19 | Nymphomaniac (I) van-
af do 26 | Samsara vanaf do 19 | 
Tanta agua vanaf do 5 | La tend-
resse vanaf do 5 | Nymphomani-
ac Marathon | Nymphomaniac 
(I) do 26, 19.00 en aansluitend 
Nymphomaniac (II) | Docs | 69: 
liefde, sex, senior vanaf do 12 | 

Land van aankomst vanaf zo 1 
(één week) | Sneak Preview | ver-
rassende voorpremière elke ma, 
21.30 | Ken Loach retrospectief | 
Ae Fond Kiss ma 9, 19.15 | Kes ma 
2, 19.15 | Ladybird Ladybird ma 
23, 19.15 | My Name is Joe ma 16, 
19.15 | Sweet Sixteen ma 30, 19.15 
| Beefcake | Five Dances di 3, 
21.30 | Rotterdams Open Doek | 
Presentatie van Rotterdams film-
talent di 10, 19.30 | Europese Dag 
van de Korte Film | za 21, 16.45 | 
k Pathé De Kuip Cor Kieboom-
plein 501 | 0900-1458 | pathe.nl | 
Titels zijn onder voorbehoud, 
raadpleeg verder de website
Nieuwe films | 47 Ronin vanaf do 
26 | Bro’s Before Ho’s vanaf do 5 | 
The Butler vanaf do 5 | The Hob-
bit: Desolation of Smaug vanaf 
wo 11 | Saving Mr. Banks vanaf do 
12 | Soof vanaf do 12 | Walking 
with Dinosaurs vanaf do 19 

Schagen
k Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) 
| 0224-213162 | filmtheaterdeluxe.
nl | Aanvang: do 20.00/vr 21.00
Behind the Candelabra do 5 en vr 
6 | Gloria do 19 en vr 20 | Jeune & 
jolie do 12 en vr 13 

Schiedam
k Wenneker Cinema Vijgen-
steeg 2 | 010-4733000 | wenneker-
cinema.nl | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma

Schiermonnikoog
k  Cinema Paradiso/Filmhuis 
aan Zee Torenstreek 18-A 
(Dorpshuis) | 0519-531456 | uit-
zinnig.nl | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma

Schijndel
k Filmclub Schijndel/City 
Theater Hoofdstraat 145 | 073-
5474837 | schijndelfilm.nl | Aan-
vang: 20.30
A Late Quartet di 3 
k Het Gasthuis Lidwinahof 70
Themafilm boekverfilming di 10, 
20.00 | Themafilm Wereldcine-
ma: Tibet di 17, 20.00 

Sittard
k Filmhuis Het Domein Kapit-
telstraat 6 | 046-4514384 | film-
huishetdomein.nl | Aanvang: 
20.00, matinee 15.00 
Blancanieves di 3 | Camille Clau-
del 1915 zo 15 en ma 16 | Just the 
Wind zo 22 en ma 23 | A Late 
Quartet vr 6, za 7 en di 10 | Meisje 
met negen pruiken zo 1 en ma 2 | 
Morgan’s Last Love zo 8, ma 9 en 
ma 16 | De nieuwe wildernis vr 13, 
za 14 en di 17 | Short Term 12 zo 29 
en ma 30 | What Maisie Knew vr 
20 en za 21 

Sneek
k Filmhuis Sneek/CineSneek
Leeuwenburg 12 | 058-2165619 | 
filmhuissneek.nl | Aanvang: 20.00 
| Raadpleeg de website voor het 
volledige programma
Blue Jasmine wo 4 | Borgman wo 
18 | Kapringen wo 11 

Soest
k Filmhuis Artishock Steen-
hoffstraat 46a | 06-43870112 | 
artishock-soest.nl | Aanvang: 
20.15
Behind the Candelabra wo 4 en 
ma 9 | Meisje met negen pruiken 
wo 11 en ma 16 | Mr. Morgan’s 
Last Love ma 2 | Still Mine zo 29 
en ma 30 | What Maisie Knew wo 
18 en ma 23 

Stadskanaal
k  Filmliga Stadskanaal Menis-
tenplein 9 | 0599-610777 | smoky.
nl | Aanvang: 20.15
Borgman di 10 | Mud di 3 | The 
Sapphires di 17 

Stiens
k  Cinema Paradiso/Dorpshuis 
De Skalm Pyter Jurjensstrjitte 17 | 
058-2575220 | regiostiens.nl /
filmhuis | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma

tiel
k Filmtheater Agnietenhof
St. Agnietenstraat 2 | 0344-
673500 | agnietenhof.nl | Raad-
pleeg de website voor actuele in-
formatie 

tilburg
k Cinecitta Louis Bouwmeester-
plein 1 (tijdelijk) | 06-83698775 | 
cinecitta.nl 
Premieres | Avant l’Hiver vanaf 
do 19 | Inside Llewyn Davis vanaf 
do 5 | Nog te zien | La grande bel-
lezza | La vie d’Adele | Cinecitta 
extra | Avant l’hiver di 17 14.00 | 
The Butler di 3 14.00 | Mandela: 
Long Walk to Freedom di 10 
14.00 | Film en Levensbeschou-
wing | The Piano di 17 19.00 | 
Movies that Matter | Kinshasa 
Kids vr 27 16.00 | Land van aan-
komst wo 11 15.00 (regisseur Paul 
Scheffer aanwezig) 

uden
k Filmhuis De Pul Kapelstraat 
13 | 0413-265091 | filmpul.com 
Blue Jasmine do 28 nov, 20.00 | vr 
29 nov, 10.00 | Jeune & jolie do 
12, 20.00 | De nieuwe wildernis 
do 19, 20.00 | vr 20, 10.00 | Mo-
viedinner | Shokuzai zo 29, 15.00 
en 19.00 | Boekverfilming | Mi-
chael Kohlhaas do 5, 20.00

utrecht
k ’t Hoogt Hoogt 4 | 030- 
2328388 | hoogt.nl
Nieuwe films | 69: Liefde, sex, 
senior vanaf do 12 | In Bloom van-
af do 19 | In the Fog vanaf do 12 | 
The Lunchbox vanaf do 12 | 
Samsara vanaf do 19 | La tend-
resse vanaf do 5 | Zorg voor El-
kaar | Tous ensemble di 3 | Groe-
ne Maandag | Land van aan-
komst ma 9 (met debat) | Upload 
Cinema | wo 11 | Architects in 
the Picture | Le cabanon en het 
appartement van Le Corbusier 
di 17 | Het huis van Jean Prouve 
zo 15 | Roze Maandag | Five Dan-
ces ma 16 
k Louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug 1 | 030-2320452 | 
hartlooper.nl | Raadpleeg de web-

omar demoni-
seert niemand — 
ook officier rami 
is maar een aapje 
in het pijnlijke, 
absurde conflict 
— maar ontmas-
kert op subtiele 
wijze een de-
structief sys-
teem. een sys-
teem waar ter-
reur een dagelijk-
se realiteit is, een 
virus dat ieder-
een besmet.
»»»»»
Ivo de kock in de 
Filmkrant

Museum
bezoek in 
filmzaal
je kunt natuurlijk naar lon-
den vliegen om in het british 
museum de spectaculaire ten-
toonstelling over pompeïte 
gaan zien, maar het kan een 
stuk goedkoper op 15 decem-
ber om 15.00 uur in melkweg 
cinema. te zien is dan film 
pompeii live From the british 
museum, waarin british mu-
seum directeur Neil 
macgregor de kijker mee-
neemt op een tour door de 
tentoonstelling. de expositie 
geeft inzicht in het leven vóór 
de uitbarsting van de vesuvi-
us in 79 na chr. en de tragedie 
erna in pompeï en het kleine 
kuststadje herculaneun. de 

twee welvarende stadjes wer-
den bedolven onder een vier 
meter dikke laag vulkaanstof 
en stenen. macgregors rond-
leiding wordt afgewisseld met 
de visies van experts, meesle-
pende muziek, gedichten, en 
verhalen van ooggetuigen. en 
natuurlijk zijn er fysieke over-
blijfselen te zien die de  
tragedie voelbaar maken. af-
drukken van in elkaar ver-
strengelde lichamen, een lan-
taarn, die mensen gebruikten 
op hun vlucht voor de vul-
kaanuitbarsting, die de zon 
volkomen verduisterde, huis-

raad en andere spullen. de 
letterkundige en politicus pli-
nius de jongere, die als ze-
ventienjarige jongen de uit-
barsting overleefde, schreef 
later dit over de ramp: “de een 
treurde om zijn lot, de ander 
over dat van zijn familie. Som-
migen wilden sterven, ande-
ren staken hun handen op 
naar de goden. maar de mees-
ten waren ervan overtuigd dat 
er nu geen goden meer waren, 
en dat de laatste eindeloze 
nacht, waarover we hadden 
gehoord, over de wereld was 
gekomen.” melkweg.Nl

pompeii live From the british museum
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site voor het wekelijkse programma
k Springhaver 1 en 2 Springweg 
50 | 030-2313789 | Raadpleeg de 
wekelijkse filmladder en Uitloper

veendam
k Filmhuis vanBeresteyn
Museumplein 5a | 0598-317730 | 
vanberesteyn.nl | Aanvang: 20.00
Blue Jasmine ma 2 | De nieuwe 
wildernis ma 23 | Die Welt ma 9 
(met inleiding) | What Maisie 
Knew ma 16 

veenendaal
k Filmhuis Veenendaal Kees 
Stipplein 72 (Spectrum) | Alleen 
info 0318-582669 | filmhuisveen-
endaal.nl | Aanvang: 19.30 | Raad-
pleeg de website voor het actuele 
programma

venlo
k Filmtheater De Nieuwe 
Scene Nieuwstraat 13 | 077- 
3518183 | nieuwescene.nl 
Camille Claudel 1915 do 5 t/m za 
7, 19.15 | zo 8 t/m wo 11, 21.15 | Elle 
s’en va do 19 t/m za 21, 21.35 | zo 22 
en  ma 23, 19.15 | La grande bellez-
za do 26 t/m za 28, 19.15 | zo 29 en 
ma 30, 20.45 | Greetings From 
Tim Buckley do 28 nov t/m za 30 
nov, 21.35 | zo 1 t/m wo 4, 19.15 | 
How to Describe a Cloud do 26 
t/m za 28, 21.50 | zo 29 en ma 30, 
19.15 | Michael Kohlhaas do 12 
t/m za 14, 21.05 | zo 15 t/m za 21, 
19.15 | zo 22 en ma 23, 21.20 | What 
Maisie Knew do 5 t/m za 7, 21.15 | 
zo 8 t/m za 14, 19.15 | zo 15 t/m wo 
18, 21.35 | Workers do 28 nov t/m 
za 30 nov, 19.15 | zo 1 t/m wo 4, 
21.15 | Seniorenmatinee | Elle s’en 
va vr 20, 14.30 | La grande bellez-
za vr 27, 14.30 | Greetings From 
Tim Buckley vr 29 nov, 14.30 | Mi-
chael Kohlhaas vr 13, 14.30 | 
What Maisie Knew vr 6, 14.30

vlissingen
k Cine City Spuikomweg 1 | Zie 
de bioscoopladder en de agenda in 
de dagbladen

wageningen
k Filmhuis Movie W Generaal 
Foulkesweg 42a (’t Venster) | mo-
vie-w.nl 
Alceste à bicyclette do 26 t/m zo 
29, 20.30 | zo 29, 16.00 | Blanca-
nieves vr 6, za 7, do 12, vr 13 en zo 
15, 20.30 | Camille Claudel 1915 
zo 1, 16.00 | wo 4, 20.30 | Gloria 
zo 1 en di 3, 20.30 | Just the Wind 
do 5, zo 8, di 10 en wo 12, 20.30 | 
Short Term 12 za 14, di 17, do 19 
t/m za 21 en zo 22, 20.30 | zo 22, 
16.00 | Filmconcert | Thief of 
Bagdad zo 15, 16.00 (met live pia-
no) 
k Heerenstraattheater Molen-
straat 1b | 0317-414029 | heeren-
straattheater.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

wassenaar
k Filmhuis Langstraat 40 | 070-
5113397 | obvw.nl /filmhuis-was-
senaar
Becoming Traviata vr 20, 20.00 | 
za 22, 15.15 | Camille Claudel 1915 
zo 1, 15.15 | wo 4, ma 9 en wo 11, 
20.00 | di 10, 14.00 | Chez nous za 
21, ma 23, za 28 en ma 30, 20.00 | 
di 24 en di 31, 13.30 | do 26, 13.00 | 
zo 29, 15.15 | Nieuwe tieten za 7, 
20.00 | zo 15, 15.15 | De nieuwe 
wildernis ma 2, vr 6, za 14, ma 16 
en wo 18, 20.00 | di 3 en di 17, 
14.00 | zo 8, 15.15 | vr 27, 15.30 | La 
Traviata vr 27, 20.00 | Filmcon-
cert | Witte sneeuw vr 13, 20.00 

weesp
k Theater City Of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458093 | 

wesopa.nl | Aanvang: 20.30
Behind the Candelabra do 5 | 
Meisje met negen pruiken do 12 | 
What Maisie Knew do 19 

winterswijk
k Filmhuis/Servicetheater 
Skopein Meddosestr 4-8 | 054-
3521515 | filmhuiswinterswijk.nl | 
Aanvang: 21.00
Borgman di 3 | Still Mine di 10 | 
What Maisie Knew di 17 

woerden
k AnnexCinema Rosmolenlaan 1 
| 0348-436510 | annexcinema.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma

zaandam
k Filmtheater De Fabriek Jan 
Sijbrandsteeg 12 | 075-6311993, re - 
serveren via belbios | de-fabriek.nl
About Time do 19 t/m ma 23, vr 
27 t/m zo 29 en di 31 | Camille 
Claudel 1915 vr 29 nov, za 30 nov 
en wo 4 | Doe Maar: Dit is alles vr 
20 t/m zo 22 en di 24 | Gloria do 
28 nov t/m ma 2, wo 4 t/m zo 8, di 
10 en vr 13 t/m ma 16 | Hoe duur 
was de suiker do 5 t/m zo 8, wo 11 
t/m zo 15, di 17 en wo 18 | Jeune & 
jolie do 28 nov, vr 29 nov, zo 1 en 
di 3 | A Long Story do 26 t/m ma 
30 | Mr. Morgan’s Last Love do 12 
t/m ma 16, wo 18 t/m zo 22 en di 
24 | De nieuwe wildernis do 28 
nov t/m zo 1 | Short Term 12 do 26 
t/m ma 30 | Stories We Tell za 30 
nov en ma 2 | La vie d’ Adèle do 19 
t/m ma 23, vr 27 t/m zo 29 en di 31 
| Wolf za 7, zo 8, wo 11, do 12, za 
14, zo 15 en di 17 | DocuVrijdag | 
The Only Son vr 6 | Amnesty 
Presenteert | Le havre vr 13 (met 
sprekers) 

zaltbommel
k Filmtheater Cinemaarten In 
Theater de Poorterij Nieuwstraat 3 
| Reserveren via e-mail cinemaar-
ten@planet.nl | Aanvang: 20.15
Het diner di 17, 20.15 | Prince 
Avalanche di 3, 20.15 | La vie d’ 
Adèle di 10, 19.30 

zevenaar
k Filmhuis Zevenaar Witten-
burgstr 14 | 0316-331527 | Reserve-
ringen 0316-344250 (na 19.00) | 
filmhuiszevenaar.nl | Aanvang: 
20.15

Les beaux jours di 3, wo 4, 14.30 | 
Blancanieves ma 2 t/m wo 4, 
20.15 | Becoming Traviata zo 22, 
14.30 | Camille Claudel 1915 ma 
2, 14.30 | di 3, 10.30 | Chez nous vr 
13, ma 16, wo 18, 14.30 | za 14 t/m 
di 17, 20.15 | La double vie de 
Véronique zo 1, 14.30 | Hoe duur 
was de suiker di 24, 10.30 | do 19, 
vr 20, ma 23, di 24, 14.30 | do 19, 
vr 20, zo 22 t/m di 24, do 26, wo 1 
jan, 20.15 | In Darkness zo 1, 20.15 
| Michael Kohlhaas zo 8, wo 11, 
20.15 | De nieuwe wildernis  di 10, 
10.30 | do 5, vr 6, zo 8, ma 9, di 17, 
14.30| do 5, 20.15 | Short Term 12 
di 17, 10.30 | do 12, vr 13, wo 18, 
20.15 | La vie d’Adèle di 10 t/m do 
12, 14.30 | vr 6, za 7, ma 9, 20.15 | 
What Maisie Knew vr 27 t/m ma 
30, 20.15

zierikzee
k Filmtheater Zierikzee Korte 
Nobelstraat 37-39 | 0111-411223 | 
fizi.nl | Raadpleeg de website voor 
het actuele programma

zoetermeer
k Fth Cine Utopia/bioscoop 
Utopolis Oostwaarts 70 | 079-
3300366 | cine-utopiazoetermeer.
nl | Aanvang: 20.00
Boven is het stil di 10 | L’ écume 
des jours di 17 | Ginger & Rosa di 
26 nov | Quartet di 3, 20.00 

zutphen
k Filmtheater Luxor Houtmarkt 
64 | 0575-513750 | filmtheater-
luxor.nl
Alceste à bicyclette do 5, zo 8 en 
di 10, 20.30 | vr 6, 17.00 | Cher-
chez Hortense do 12 en vr 13, 
20.30 | za 14, 18.30 | Do Not Dis-
turb za 14, 21.00 | ma 16, 20.30 | 
Dr. Zhivago zo 29, 20.00 | Elle 
s’en va do 26 en ma 30, 20.30 | vr 
27, 17.00 | za 28, 21.00 | Gabrielle 
vr 20, 20.30 | Greetings From Tim 
Buckley za 7, 21.00 | ma 9, 20.30 | 
Hava nagila vr 27, 20.30 | za 28 en 
wo 1 jan, 18.30 | zo 29, 15.00 | In 
Another Country vr 6 en wo 11, 
20.30 | za 7, 18.30 | di 10, 14.30 | 
Infancia clandestina zo 1 en di 3, 
20.30 | Jeune & jolie vr 13, 17.00 | 
zo 15 en wo 18, 20.30 | Michael 
Kohlhaas do 19 en zo 22, 20.30 | 
za 21, 18.30 | di 24, 14.30 | De 
nieuwe wildernis vr 20 en zo 29, 
17.00 | za 21, zo 22 en do 26, 15.30 | 
di 31, 14.30 | wo 1 jan, 20.30 | Still 
Mine di 3, 14.30 | Stories We Tell 
za 21, 21.00 | ma 23 en di 24, 20.30 
| Tabu ma 2, 20.30 | Ken Loach 
retrospectief | Ae Fond Kiss zo 
15, 15.30 | The Navigators zo 1, 
15.30 (met inleiding) 

zwolle
k Filmtheater Fraterhuis Blij-
markt 25 | Reserveren via website | 
filmtheaterfraterhuis.nl
Avant l’hiver do 19 en wo 25, 
20.30 | vr 20 t/m zo 22, 19.00 | ma 
23, do 26 en vr 27, 18.30 | di 24, 
13.45 | za 28. 19.30 | zo 29, 15.45 | 
ma 30, 12.30 | di 31, 15.30 | wo 1 
jan, 19.15 | The Butler do 5, ma 9, 
wo 11, do 12, ma 16 en za 28, 19.45 | 
vr 6, 15.30 | vr 6, za 7, za 14, ma 23, 
vr 27 en ma 30, 19.00 | za 7, za 14, 
za 21 en wo 25, 16.30 | zo 8, di 10, 
zo 15, di 17 en do 19, 14.00 | zo 8, 
19.30 | vr 13, 21.00 | wo 18 en wo 1 

het is een bij vla-
gen zeer span-
nende film, maar 
zorgeloos amuse-
ment wordt het 
nooit. na ruim 
twee uur meele-
ven met kapitein 
phillips ben je als 
kijker al bijna net 
zo uitgeput als de 
onfortuinlijke ge-
zagvoerder.
»»»»»
mark van den tempel 
over captain philips in de 
Filmkrant

Les van JeanLuc Godard 
behoefte om je kennis van de 
filmgeschiedenis bij te spijke-
ren? mark cousins geweldige 
vijftiendelige serie the Story 
of Film: an odyssey is al enige 
tijd met Nederlandse onderti-
tels op dvd verkrijgbaar. dat 
geldt nog steeds niet voor die 
andere geweldige filmgeschie-
denisles: jean-luc godards 
histoire(s) du cinéma. de 
achtdelige serie (266 minu-
ten) is nog steeds niet uitge-
bracht in Nederland. het is al 
heel wat dat de serie, die go-
dard tussen 1988 en 1998 
maakte, sinds een paar jaar te 
koop is met engelse onderti-
tels. het maakt deze filmge-
schiedenisles in elk geval ook 
toegankelijk voor wie niet 
vloeiend het Frans beheerst. 
wie zich wil onderdompelen in 
godards visie moet 12 en 13 
december naar eye gaan voor 
de engels ondertitelde verto-
ning van histoire(s) du ciné-
ma op het grote doek. In de se-

rie geeft godard zijn visie op 
de filmgeschiedenis, die hij 
omschrijft als een manier om 
“iets over jezelf en de wereld 
te ontdekken.” het gaat hem 
altijd over de relatie tussen 
film en de wereld. de moderne 
cinema begint voor godard 
in1945 met roberto rosselli-
ni’s roma, città aperta (“de 
enige echte verzetsfilm”). 
dertig jaar later is het eind-
punt al bereikt met de dood 

van pier paolo pasolini. televi-
sie (‘tv is de middelmaat’) be-
tekende volgens godard de 
doodsteek van de cinema. zo 
kennen we godard: nooit te 
beroerd om een stellige uit-
spraak te doen. maar ook voor 
wie zijn apodictische opvattin-
gen niet onderschrijft, is his-
toire(s) du cinéma zeer de 
moeite waard. alleen al de 
honderden filmfragmenten, 
door godard vaak van sarcas-
tisch commentaar voorzien, 
zijn een feest voor het oog. 

eyeFIlm.Nl

beeld voor 
beeld 2013
Culturele diversiteit in beeld
het internationale documen-
taire filmfestival beeld voor 
beeld (18-22 december) vindt 
dit jaar voor het eerst plaats in 
eye in amsterdam. het festi-
val opent met de Nederlandse 
première van de cambodjaan-
se film a river changes cour-
se. de met prijzen overladen 
film van regisseuse kalyanee 
mam, cameravrouw voor de 
oscarwinnende documentaire 
Inside job, is een intieme kijk 
in het leven van drie cambod-
jaanse families die bedreigd 
worden in hun traditionele le-
ven. de regisseuse is aanwe-
zig voor een uitgebreid nage-
sprek. 
hoofdthema dit jaar is beel-
den uit de west, met unieke 
films uit de archieven van eye 

en beeld en geluid over en uit 
Suriname en de Nederlandse 
antillen. daarnaast vele inter-
nationale premières, waaron-
der de wereldpremière van 
authenticized, een film van 
marijn kraak, reimer van tui-
nen en karel poortman over 
de exotische beeldindustrie 
die is ontstaan rondom de 
himba in Namibië.

meer informatie
www.beeldvoorbeeld.Nl

adVertOrial

a river changes course

histoire(s) du cinéma
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jan, 18.45 | zo 22, 14.30 | di 24, 
18.00 | do 26, 16.15 | zo 29, 18.30 | 
di 31, 15.00 | Diana do 5 en ma 6, 
14.00 | zo 8 en zo 29, 11.45 | wo 11, 
14.30 | vr 13 en vr 20, 15.30 | zo 15, 
11.15 | ma 23 en do 26, 13.45 | ma 
30, 16.30 | Het Diner do 5 en wo 
18, 14.30 | za 7, za 14 en za 21, 17.15 
| zo 8, 18.15 | wo 11, 14.00 | vr 13, 
16.00 | zo 15, 11.45 | zo 22, 21.00 | 
vr 27, 12.30 | za 28, 18.00 | wo 1 jan, 
16.30 | Houdt God van Vrouwen? 
zo 15, 16.30 | wo 18, 20.30 (regis-
seur en hoofdpersoon aanwezig 
voor vragen na afloop) | Inside 
Llewyn Davis do 5, wo 11 en ma 
16, 20.30 | vr 6, wo 18, ma 30 en 
wo 1 jan, 21.15 | za 7, vr 13, za 14, vr 
20, za 21, ma 23, di 24 en zo 29, 
21.30 | zo 8, 17.00 | ma 9 en di 17, 
14.30 | di 10, 21.00 | do 12 en do 
26, 14.30 | zo 15, 19.30 | zo 22, 
11.45 | vr 27, 16.30 | The Lunchbox 
do 12, 20.30 | vr 13, 19.00 | za 14, 
19.15 | zo 15 en zo 22, 17.00 | ma 16 
en do 19, 14.30 | di 17 en wo 25, 
19.45 | wo 18, 18.30 | vr 20, za 21 en 
di 24, 19.30 | ma 23, 16.30 | Man-
dela: Long Walk To Freedom do 
19, 19.45 | vr 20 en za 21, 21.00 | zo 
22, 19.30 | ma 23, za 24, do 26 en 
vr 27, 20.30 | wo 25 en wo 1 jan, 
16.15 | za 28, 16.30 | zo 29, 18.30 | 
ma 30, 18.15 | De nieuwe wilder-
nis za 7, 15.00 | zo 8 en zo 15, 14.30 
| za 14, 15.15 | zo 22 en zo 29, 11.15 | 
vr 27 en ma 30, 12.00 | Nympho-
maniac (I) do 26, 19.00 | vr 27, za 
28, ma 30 en wo 1 jan, 21.30 | zo 
29, 21.00 | Omar vr 6 en za 7, 19.15 
| ma 9, 14.00 | di 10, 19.00 | 
Samsara vr 20, 16.00 | zo 22, di 
24 en zo 29, 16.30 | vr 27, 14.00 | di 
31, 13.00 | Tijdbommen zo 8, 
16.30 (na afloop Q&A met film-
maker en hoofdpersoon) | The 
Young And Prodigious T.S. Spi-
vet vr 6, 21.30 (3D) | za 7 en za 14, 
21.15 | zo 8 en zo 15, 20.15 (3D) | do 
12, 14.30 (3D) | Zwart ijs di 10 en 

di 17, 20.30 | vr 13, 19.30 (na af-
loop gesprek met filmmaker) | 
Nymphomaniac Marathon | 
Nymphomaniac (I) do 26, 19.00 
en Nymphomaniac (II) do 26, 
21.30 | Verwacht | Hava Nagila – 
The Movie | Nymphomaniac (II) | 
Philomena | Twenty Feet From 
Stardom | Venus In Fur | Tati on 
tour | Mon oncle vr 6, 16.00 | ma 
9, 20.30 | di 10, 14.30 | Fraterhuis 

Academie | Lezing: Filmaspecten 
– Begintitels za 28, 11.00-14.00 
(aanmelden via kantoor@
filmtheaterfraterhuis.nl) | Café 
Zinnema | The World’s End za 
28, 22.30

Jeugdfilm
Overzicht van vertonin-
gen van kinder- en 
jeugd films in de Neder-
landse filmtheaters en 
filmhuizen. Adressen 
van de betreffende thea-
ters zijn te vinden in het 
eerste deel van deze 
agendarubriek.

alkmaar
k Provadja Kleine Anna en de 
lange oom (3+) za 30 nov en zo 1 , 
14.00 | De superheld (7+) za 30 
nov en zo 1 , 15.15 

almere
k Het nieuwe filmhuis/De 
nieuwe bibliotheek De sneeuw-
koningin 6+ ma 23 en za 28, 14.00 
| Turbo (3D) 6+ ma 30 en za 4 jan, 
14.00 | Waar is Knoester? 5+ di 
24 en do 2 jan, 14.00 

alphen a/d rijn
k Parkfilmhuis Chimpanzee 7+ 
ma 23 en ma 30, 15.15 | vr 27, 19.30 
| vr 3 jan, 13.30 | Kirikou en de 
mannen en de vrouwen 6+ ma 23, 
vr 27 en do 2 jan, 13.30 | Nono het 
zigzag kind 10+ vr 27, do 2 jan en 
vr 3 jan, 15.15 

amersfoort
k Fth De Lieve Vrouw Finn 8+ 
vanaf za 7 | Nog te zien | Otto is 
een neushoorn 5+ | Zarafa 6+ 

amsterdam
k Eye Filmmuseum Amazonia 
6+ vanaf do 19 (elke za, zo en wo 
en in de kerstvakantie dagelijks) 
Finn 8+ vanaf wo 11 (elke za, zo en 
wo en in de kerstvakantie dage-
lijks) | De superheld 7+ vanaf za 7 
(elke za, zo en wo en in de kerst-
vakantie dagelijks) De wonder-
lijke wereld van de poppenfilm | 
Verzamelprogramma met bijzon-
der poppenanimatiefilms vanaf 
zo 22 elke zo, 11.00 (dagelijks in de 
kerstvakantie) | Marionetten-
speler Henk Boerwinkel | Meta-
morfosen vr 27, 14.00 en 19.15
k Het Ketelhuis Finn 8+ vanaf 

Zolang Jeunet 
zich beweegt in 
de verwonderde 
belevingswereld 
van het door Kyle 
catlett als een 
charmante wijs-
neus gespeelde 
jongetje, is t.S. 
Spivet een hart-
verwarmende fa-
milievertelling.
»»»»»
Fritz de jong over the 
young and prodigious 
t.S. Spivet in de 
Filmkrant

Noors Film
festival
hoe zou het met bent hamer 
zijn? de gedachte aan de 
Noorse filmmaker komt op 
omdat Filmhuis lumen in delft 
29 en 30 november een Noors 
Filmfestival  organiseert. bent 
hamer zette met het droogko-
mische eggs (1995) en kit-
chen Stories (2003) de Noor-
se cinema op de internationa-
le kaart. denk aan het werk 
van alex van warmerdam, 
maar dan milder. met zijn 
amerikaanse charles bukow-
ski-verfilming Factotum 
(2005) bewees de regisseur 
dat hij beter op Noorse bodem 
gedijt. het bleef dan ook bij 
een eenmalig amerikaans 
avontuur. zes jaar geleden le-
verde dat met o’horten, over 
een treinconducteur die de 
laatste dag voor zijn pensioen 
in curieuze avonturen verzeild 
raakt, weer een droogkomi-
sche Noorse film op. daarna 

maakte hamer drie jaar gele-
den nog een film, die niet in 
Nederland is uitgebracht. 
Sindsdien is het stil. Is hij uit-
gefilmd? op het Noors Film-
festival in lumen is hamers 
o’horten één van de vijf films 
in het programma. recentere 
films zijn kon-tiki (johachim 
rönning, espen Sandberg, 
2012), over de reis van thor 
heyerdal in 1947 op een vlot 
van zuid-amerika naar poly-
nesië, en company orheim 
(arild andresen, 2012) over de 
spanningen tussen een tiener 
en zijn vader in de jaren tach-
tig. onbekend in Nederland is 

babycall (pal Sletaune, 2011) 
een thriller met Noomi rapace 
(millennium-trilogie) als een 
moeder die door de babyfoon 
rare geluiden hoort komen uit 
de slaapkamer van haar zoon-
tje. onbekend in Nederland is 
ook max manus (van dezelfde 
makers als kon-tiki, 2008). 
de film gaat over de verzets-
daden in de tweede wereld-
oorlog van de Noorse oorlogs-
held max manus, die, nadat de 
grond in Noorwegen hem te 
heet onder de voeten werd, 
vanuit Schotland verzetsda-
den pleegde.

FIlmhuIS-lumeN.Nl

FIlMsteRRen 
Blackbird | jason buxton   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Blackfish | gabriela cowperthwaite   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Carrie | kimberly peirce   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Child’s Pose | calin peter Netzer   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

The Counselor | ridley Scott   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Diana | oliver hirschbiegel   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Het diner | menno meyjes   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

The Fifth Estate | bill condon   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Grand central | rebecca zlotowski   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

La grande bellezza | paolo Sorrentino   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

The Hunger Games : Catching Fire | Francis lawrence  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Like Father, Like Son | hirokazu kore-eda   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Mannenharten | mark de cloe   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Omar | hany abu-assad   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Otto is een neushoorn | kenneth kainz   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Thor: The Dark World | alan taylor   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

The Young and Prodigious T.S. Spivet | jean-pierre jeunet  »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

The World’s End | edgar wright   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»
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do 19 | Mees Kees op kamp 6+ 
vanaf do 12 | Nog te zien | De 
krekel 3+ | Midden in de winter-
nacht 6+ | Turbo 6+ | Verschrik-
kelijke ikke 2 8+ | Zarafa 6+ 
k Pathé Tuschinski Finn 8+ 
vanaf wo 11 | Frozen (3D) 6+ vanaf 
wo 11 | The Hobbit: Desolation of 
Smaug 12+ vanaf wo 11 | Mees 
Kees op kamp 6+ vanaf wo 11 
k Rialto Nog te zien | Otto is een 
neushoorn 5+ | De superheld 7+ 
vanaf za 7 

bergen
k Fth CineBergen/Zwarte 
Schuur Turbo 6+ zo 29, 15.30 | 
Zarafa 6+ zo 22, 15.30 

breda
k Chassé Cinema Amazonia 
(3D) 6+ zo 22 t/m di 24, vr 27 en 
ma 30, 12.30 | Finn 6+ za 7, 14.15 
(voorpremière) | wo 11 (première), 
zo 15, wo 18, zo 22 t/m di 24, vr 27, 
zo 29 en ma 30, 14.30 | Otto is een 
neushoorn 5+ zo 1, wo 4, zo 8, wo 
11, zo 15, wo 18, zo 22 t/m di 24, vr 
27, zo 29 en ma 30, 14.15 | De 
wereld van Sophie 12+ zo 1 en wo 
4, 14.30 | Peuterochtend (met 
knutselen) | Kikker en zijn 
vriendjes 2+ vr 27, 10.00 | Knofje 
3+ ma 30, 10.00 

bussum
k Filmhuis Bussum Bennie 
Stout 6+ zo 1, 13.30 | wo 4, 14.30 | 
Kerst bij de lieveheersbeestjes 4+ 
za 7, zo 8, za 14, zo 15, za 21 en zo 
22, 13.30 | Planes (3D) 6+ do 26, 
za 28 en zo 29, 13.00 | vr 27, 15.45 | 
Waar is Knoester? 5+ za 14, zo 15, 
za 21 en zo 22, 13.00 | wo 18, 14.45 | 
do 26, za 28 en zo 29, 13.30 | Zara-
fa 6+ zo 1, za 7 en zo 8, 13.00 | wo 
11, 14.45 

delft
k Filmhuis Lumen Finn 8+ 
vanaf wo 11 | The Young and 
Prodigious T.S. Spivet 8+ vanaf 
do 12 | Nog te zien | Ice Dragon 
8+ t/m wo 4 | Otto is een neus-
hoorn 5+ t/m wo 1 jan 

delfzijl
k Filmliga Eemsmond Cen-
trum De Molenberg De sneeuw-
koningin 6+ vr 27, 14.00 

den bosch
k Verkadefabriek Amazonia 6+ 
vanaf wo 18 | Finn 8+ vanaf wo 18 | 
De superheld 6+ vanaf do 5 

den haag
k Filmhuis Amazonia 6+ zo 1, za 
7, zo 8, za 14, zo 15, za 21, zo 22, za 
28 en zo 29, 15.00 | The Eagle 
Hunter’s Son 8+ zo 1, za 7, zo 8, za 
14 en zo 15, 13.00 | Otto is een 
neushoorn (3D) 5+ zo 1, za 7, zo 8, 
za 14, zo 15, za 21, zo 22, za 28 en 
zo 29, 15.00 | Zarafa 6+ zo 1, za 7, 
zo 8, za 14 en zo 15, 15.00 | Peu-
terfilm | Kerst bij de lieveheers-
beestjes 4+ vanaf zo 1, elke vr en 
wo, 13.00 
k Pathé Buitenhof Finn 8+ 
vanaf wo 11 | Free Birds 6+ vanaf 
wo 11 | Frozen (3D) 6+ vanaf wo 11 
| The Hobbit: Desolation of Sm-

aug 12+ vanaf wo 11 | Mees Kees 
op kamp 6+ vanaf wo 11 

deventer
k Fh de Keizer Finn 8+ zo 8, wo 
11, wo 18, zo 22 t/m wo 24, vr 27 
t/m di 31 14.00 | Humorfestival | 
Otto is een neushoorn (3D) 5+ zo 
8, wo 11, wo 18, zo 22 t/m di 24, vr 
27 t/m di 31, 14.30 

diemen
k Filmtheater De Omval De 
club van Sinterklaas en de Pie-
tenschool 5+ wo 4, 14.00 

doetinchem
k Filmhuis/Gruitpoort Bennie 
Stout 6+ zo 1 en wo 4, 14.30 | De 
groeten van Mike! 8+ za 21 en za 
28, 14.30 

eindhoven
k Pathé Eindhoven Free Birds 
6+ vanaf wo 11 | Frozen (3D) 6+ 
vanaf wo 11 | The Hobbit: Desola-
tion of Smaug 12+ vanaf wo 11 | 
Mees Kees op kamp 6+ vanaf wo 
11 | Tarzan 6+ vanaf wo 18 

gouda
k Filmhuis De krekel 3+ zo 22 en 
zo 29, 13.30 | Raaf, de kleine rover 
4+ do 26, do 2 jan en zo 5 jan, 
13.30 

groningen
k Pathé Groningen Free Birds 
6+ vanaf wo 11 | Frozen (3D) 6+ 
vanaf wo 11 | The Hobbit: Desola-
tion of Smaug 12+ vanaf wo 11 | 
Mees Kees op kamp 6+ vanaf wo 
11 | Tarzan 6+ vanaf wo 18 

haarlem
k Filmschuur Amazonia(3D) 
6+ vanaf za 21 | Finn 8+ vanaf za 
14 

harderwijk
k Filmhuis De vampierzusjes 
8+ zo 8, 11.30 

helmond
k Filmhuis Dunderklumpen 4+ 
zo 1, 12.00 | wo 4, 15.00 | Sinter-
klaas en het gevaar van de 
snoepfabriek 6+ wo 4, 13.00 | 
Zarafa 6+ zo 29, 12.00 | ma 30, 
14.00 

hengelo
k Filmhuis Hengelo De nieuwe 
wildernis 6+ vr 27 en vr 3 jan, 
14.00 

middelburg
k Cinema Middelburg De krekel 
3+ vr 27, 14.00; ma 30, 14.00; do 
2, 14.00; vr 3, 14.00

oldenzaal
k Filmhuis/Stadstheater De 
Bond The Hobbit, an Unexpec-
ted Journey 12+ zo 8, 15.00 

oudenbosch
k Filmtheater Fanfare Planes 
6+ zo 8, 14.00 | Turbo 6+ zo 22, 
14.00 | Verwacht | Midden in de 
winternacht 6+ | Otto is een 
neushoorn 5+ 

rotterdam
k Lantaren Venster Amazonia 
6+ vanaf wo 18 elke za, zo en wo 
en dagelijks in de kerstvakantie | 
Finn 8+ za 7, 14.30 (voorpremiè-
re) | Vanaf wo 11 elke za , zo en wo 
en dagelijks in de kerstvakantie | 
Midden in de winternacht 6+ 
elke za , zo en wo en dagelijks in 
de kerstvakantie
k Pathé De Kuip Finn 8+ vanaf 
wo 11 | Free Birds 6+ vanaf wo 11 | 
Frozen (3D) 6+ vanaf wo 11 | The 
Hobbit: Desolation of Smaug 
12+ vanaf wo 11 | Mees Kees op 
kamp 6+ vanaf wo 11 | Tarzan 6+ 
vanaf wo 18 

Soest
k Filmhuis Artishock Iep! 6+ vr 
6, 16.00 

utrecht
k Fth ’t Hoogt Pettson & Fin-
dus 4+ vanaf za 21 | Nog te zien | 
Otto is een neushoorn 5+ 

veendam
k Filmhuis vanBeresteyn Sin-
terklaas en de pepernotenchaos 
5+ zo 1 dec, 14.00 

wassenaar
k Filmhuis De club van Sinter-
klaas en het geheim van de speel-
goeddokter 4+ zo 1, 13.15 | vr 6, 
15.30 | Jasper & Julia en de dap-
pere ridders (3D) 6+ zo 8 en zo 15, 
13.15 | wo 11 en wo 18, 15.00 | Jour-
ney to the Christmas Star 9+ ma 
23, 15.30 | di 31, 11.00 | Kerst in 
Smurfendorp 4+ di 24, 11.00 | 
Sint & Diego: De magische bron 
van Myra 5+ wo 4, 15.00 | Turbo 
(3D) 6+ zo 22 en zo 29,13.15 | vr 27, 
11.00 | ma 30, 15.30 

zaandam
k Fth De Fabriek De drie rovers 
6+ zo 1 | Waar is Knoester? 5+ zo 
8 (met knutselactiviteit), zo 15, zo 
22, do 26 en zo 29 

zevenaar
k Filmhuis Zevenaar De groe-
ten van Mike! 8+ do 26, vr 27, ma 
30, 14.30

zwolle
k Fth Het Fraterhuis Amazonia 
3D 6+ wo 18, zo 22, wo 25 en wo 1 
jan, 14.00 | za 21, 15.00 | ma 23, di 
24, do 26, vr 27 en ma 30, 16.00 | 
za 28, 14.15 | zo 29, 13.30 | De 
sneeuwkoningin 6+ za 28, 16.00 | 
zo 29 en ma 30, 14.00 | Waar is 
Knoester? 5+ ma 23 t/m wo 25, vr 
27, ma 30 en wo 1 jan, 14.30 | za 28, 
14.00 | di 31, 13.30 

een handbewe-
ging is genoeg om 
onderlinge ver-
houdingen duide-
lijk te maken en 
de verstrengelde 
takken van een 
boom op de ach-
tergrond kunnen 
een indruk geven 
van de verwarde 
emoties bij de 
personages op de 
voorgrond.
»»»»»
ronald rovers over like 
Father, like Son in de 
Filmkrant

het nIeuwe kIjken 
abonne
ment in 
opmars
wel eens geprobeerd van een abonnement af te 
komen? bij een sportschool bijvoorbeeld? dat 
gaat nooit zomaar mondeling bij de balie, dat 
moet per plechtig geformuleerde brief, nog net 
niet aangetekend. de nieuwe termijn is meestal 
nét ingegaan, je betaling voor de volgende peri-
ode nét afgeschreven. wil je van je telefoon-
abonnement af dan heeft de callcenter mede-
werker een lijst vragen voor je om je toch nog 
binnen te houden. vaak moet je lang zoeken op 
een website van een energieleverancier of ver-
zekeraar om informatie over opzeggen te vin-
den. veel mensen hebben moeten wachten op 
de ontmanteling van hun hyves pagina tot het 
netwerk definitief op zwart ging, zo ingewikkeld 
was het om ervan af te komen. een matig tijd-
schrift blijf je altijd langer ontvangen dan je lief 
is, stilzwijgende verlengingen en opzegtermij-
nen maken het de abonnee zo moeilijk mogelijk. 
hoe anders is het bij Netflix, de amerikaanse 
aanbieder van on demand films, series en 
tv-programma’s die in september in Nederland 
neerstreek. Netflix opzeggen is nog makkelijker 
dan lid worden. gewoon door op een goed vind-
baar knopje te klikken als je op hun webpagina 
inlogt: lidmaatschap opzeggen. ze wijzen je op 
dit knopje met een help page – ‘we zien je niet 
graag gaan, maar als je wilt opzeggen klik je 
hier’ – en een blogbericht, dat bovenaan de 
zoekresultaten verschijnen als je zoekt op ‘Net-
flix opzeggen’. dit lijkt minder bijzonder dan het 
is. er spreekt een groot vertrouwen uit in de ei-
gen dienst. het is een manier om consumenten 
zeer serieus te nemen. deze omgang met abon-
nementen is tekenend voor een nieuwe manier 
van consumeren die sterk in opmars is. het 
gaat niet meer in de eerste plaats om het bezit 
van spullen maar de toegang tot diensten en in-
formatie. afhankelijk van je behoefte neem je 
nieuwe abonnementen of zeg je diensten waar 
je weinig gebruik van maakt op. of het gaat om 
de elektrische autootjes van car2go, de groen-
tetas van de natuurwinkel, Spotify of Netflix. 
Slimme aanbieders weten dat een abonnement 
niet per definitie voor het leven is en een opzeg-
ging ook niet. dus in plaats van het mensen zo 
lastig mogelijk te maken om op te zeggen ma-
ken ze het kinderlijk eenvoudig. daarmee ver-
dienen ze het vertrouwen dat een grote rol 
speelt in de overweging om het knopje weer op 
‘aan’ te zetten. Netflix laat zien wat het ople-
vert: er zijn wereldwijd 40 miljoen abonnees, 
tien miljoen meer dan een jaar geleden.

 ebele wybeNga
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C.I.C.A.E. Award 
Berlin International 

Film Festival
Filmfestival 

van Oostende

Beste Film 
Sarajevo Film 

Festival

Beste Film 
Hong Kong 

International Film 
Festival

BEKROOND EN VEELGEPREZEN DEBUUT

NANA EKVTIMISHVILI 
EN

VAN

SIMON GROSS

EKA & NATIA

19 DECEMBER IN DE FILMTHEATERS
3gtwww.imaginefi lm.nl

Info & tickets:
eyefi lm.nl

in december o.a.

The Quay Brothers’ Universum
Tentoonstelling & fi lmprogramma
Grote tentoonstelling over het werk van de Ameri-
kaanse gebroeders Quay. Met o.a. animatiefi lms, 
tekeningen en muziekensceneringen.
15/12 2013 t/m 16/3 2014

Ruskino 1913-2013
Een overzicht van 100 jaar Russische fi lms. Met o.a. 
een retrospectief rond Aleksej Balabanov, première 
In the Fog en Stalker.
Tot en met 19/12
 
Première Inside Llewyn Davis
Nieuwe fi lm van de gebroeders Coen over de Green-
wich Village-folkscene van de jaren zestig. Winnaar 
Grote Juryprijs in Cannes.
Vanaf 5/12
 
Beeld voor Beeld Festival
Een documentaire fi lmfestival over culturele diversi-
teit. Met tal van premières en Q&A’s met regisseurs.
18 t/m 21 dec
 
Playtime & Trafi c 70mm & 4K
Films van Jacques Tati. Zie voor exacte data en 
tijden: eyefi lm.nl 

Première Doctor Zhivago 4K
Met in de hoofdrollen Omar Sharif en Julie Christie.
Vanaf 25/12
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boeken

Een fraaie facsimile-uitgave 
van een Cursus Tekenfilm uit 
1946 maakt de droom voel-
baar die Marten Toonder 
koesterde voor een professi-
onele Nederlandse anima-
tie-industrie. door keeS drIeSSeN

Dit is er eentje voor de liefhebber – en dat 
ben ik. Een facsimile-uitgave van de Cursus 
Tekenfilm die Marten Toonder in 1945/46 
schreef voor uitgeverij Filminstituut Studio. 
De 51 losbladige lessen zijn ingescand, inclu-
sief de originele vlekken en tikfouten, wat 
het gevoel versterkt een historisch object in 
handen te hebben. Een object dat door strip-
maker en -kenner Jan-Willem de Vries in 
een gelimiteerde uitgave van tweehonderd 
stuks in eigen beheer is uitgegeven in een 
fraai afgewerkte doos – inclusief een verbor-
gen magneetje, dat de klep gesloten houdt.

Voorop de doos staat een zwart-wit af-
beelding van Tom Poes die uitkijkt over een 
nachtelijk landschap met een kasteel in de 
verte, met uitstekende licht- en schaduw-
werking. De plaat is afkomstig uit de teken-
film Tom Puss. Das Geheimnis der Grotte, 
waaraan Toonders animatiestudio werkte 

voor het Duitse Degeto tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.

Het kwam Toonder, tezamen met zijn 
werk voor De Telegraaf, na de oorlog op een 
veroordeling voor collaboratie te staan, maar 
de onvoltooide animatiefilm (te vinden op de 
dvd bij De Vries’ vorig jaar verschenen De 
Toonder animatiefilms) werd nooit afgele-
verd en behoedde, aldus zijn geestelijk vader, 
een groep jonge Hollanders voor dwangar-
beid in Duitsland.

Nazi’s
De Cursus Tekenfilm zelf gaat nauwelijks op 
de kwestie in, maar in een interview met het 
blad Filmwereld uit november 1945, dat is te 
vinden op een bijgeleverde cd met nog meer 
historische scans, pocht Toonder hoe Das 
Geheimnis der Grotte, waarin reuzen met 
laarzen het afleggen tegen reuzen met klom-
pen, feitelijk de nazi’s bespotte.

Toonders collaboratie stelde niet zo veel 
voor, zo kan de huidige consensus onder his-
torici worden omschreven. Zijn motivatie 
om de studio coûte que coûte open te houden 
had vooral een prozaïsche reden – Toonder 
had grote ambities op animatiegebied en 
wilde de voortschrijdende professionalise-
ring niet in gevaar brengen.

Daarom verscheen direct na de oorlog de 

Cursus Tekenfilm: er moest een nieuwe ge-
neratie animatoren worden opgeleid om zijn 
studio te versterken. Met als uiteindelijk 
doel: een avondvullende animatiefilm – op 
de dvd staan het productieplan en het door 
Toonders broer Jan Gerhard geschreven 
scenario voor de lange animatie Fortune Fair, 
een surrealistisch Bommel-verhaal uit 1949 
dat met zijn soldaten, bomaanslag en 
moorddadige machines nog duidelijk onder 
invloed staat van de oorlogsjaren.

Grottekeningen
Inmiddels weten we dat Fortune Fair nooit 
gemaakt zou worden en dat de film die in 
1983 wel werd gemaakt, Nederlands eerste 
lange animatiefilm Als je begrijpt wat ik be-
doel, Toonder nogal teleurstelde. Maar in 
1946 was hij optimistisch. De Cursus staat, 
naast nostalgisch aandoende teksten over 
camera’s, celluloid en handmatige synchro-
nisatie, vol grootspraak over het medium, 
waarin soms de latere literator doorsche-
mert. Verwijzend naar grottekeningen po-
neert Toonder: ‘De tekenfilm is zo oud als de 
mensheid!’, en dat – aangezien het wezen 
van cinema volgens hem illusie is – ‘de enige 
film die bestaat de tekenfilm is en dat ieder 
fotografisch product slechts een slappe en 
tot mislukking gedoemde poging is om hier-
toe te geraken’. Inspirerend vindt hij het sur-
realisme, maar ‘een surrealistisch schilderij 
is literair omdat zij een verklaring behoeft en 
is dus, artistiek gesproken, onmachtig. Een 
tekenfilm echter behoeft geen verklaring 
omdat haar actie zichzelf verklaart, zij is de 
surrealistische kunst der toekomst.’

Amerika
En Disney? ‘Zijn concessies aan de realiteit 
verminken zijn producten en voeren hem 
steeds verder af van het terrein der film.’ Dus: 
‘Zonder dan ook aan de enorme verdiensten 
van Disney voor de tekenfilm tekort te willen 
doen en met erkenning van zijn technische 
volmaaktheid, moet een objectief beschou-
wer constateren, dat de tekenfilm in Amerika 
is doodgelopen.’ Want: ‘Amerika is geestelijk 
te zeer misvormd door de daar heersende 
wansmaak, die door de fotografische wan-
producten is veroorzaakt.’

En dat bood, concludeerde Toonder in 
1946, mogelijkheden voor ons land. ‘Al met 
al is een matig optimisme ten aanzien van de 
toekomst der Nederlandse tekenfilm zeker 
gerechtvaardigd.’

Cursus Tekenfilm marteN tooNder (met 

INleIdINg door jaN-wIllem de vrIeS) |  2013, 

eIgeN beheer |  ¤ 64,95 |  te beStelleN vIa 

tooNdercompagNIe.Nl

de droom van Cursus Tekenfilm 
marten toonder

Boeken koRt
On-af over de zIN vaN oNaFhaNkelIjkheId IN 

cultuur eN medIa |  haNS maarteN vaN deN 

brINk (red.) |  2013 |  NIeuw amSterdam | ¤ 12,50

Deze collectie essays, met bijdragen van 
o.a. filosoof/schrijver Ger Groot en regis-
seurs Jos de Putter en Coco Schrijber, ont-
lokt in eerste instantie een sceptische blik; 
de bundel is mede mogelijk gemaakt door 
het Mediafonds en de selectie auteurs mist 
een jonge stem. Bij het lezen van zinsneden 
als ‘valer grijs dan het cultuurbesef van de 
Bussemakertjes’ – Coco Schrijber in haar 
essay Mr. Shawn Must Die – vrees je opeens 
het ergste: als dit maar geen nurks en min-
achtend antwoord wordt op de aangekon-
digde opheffing van het Mediafonds. Dit 
valt mee, sterker nog: de meeste essays zijn 
sterk. Alleen al voor het essay van de Putter 
is dit boek de moeite waard. Hij weet in-
zichtelijk, aan de hand van zijn eigen erva-
ringen in het Nederlandse medialandschap, 
een kleine reconstructie te maken van de 
indringende veranderingen die (film)ma-
kers hebben moeten ondergaan. Een voor-
beeld van zijn treffende (en poëtische) ma-
nier van vertellen, uit zijn essay Verschui-
vingen: “Maar er is nog veel meer veran-
derd, dat een veel grotere impact heeft op 
het filmklimaat en de positie van de maker 
dan de digitale revolutie; samenvattend zou 
je kunnen zeggen dat niemand meer zijn 
hoofd stoot.” 

On Directing johN badham | 2013 |  mIchael 

wIeSe productIoNS |  ¤ 21,99 

Regisseur John Badham staat waarschijn-
lijk niet bekend als Amerika’s meest fijnzin-
nige regisseur, met ‘popcornfilms’ als Blue 
Thunder (1983) en Short Circuit (1986) op 
zijn naam. In On Directing put hij veel uit zijn 
eigen filmavonturen, maar – gelukkig, zou je 
bijna zeggen – ook veel uit de wijsheid van 
anderen. Dat levert bijvoorbeeld dit bijna 
zen-achtige, gouden devies van Sidney Lu-
met op: “I talk to every actor after every 
take.” Naast zijn eigen nuchtere, praktische 
visie op filmmaken en zijn grote ontvanke-
lijkheid voor digitaal, maken de vele citaten 
van andere acteurs en regisseurs dit boek een 
schat aan tips en kennis.

On Story ScreeNwrIterS aNd theIr craFt | 

barbara morgaN eN maya perez (redacteurS) | 

2013 |  INtellect |  ¤ 19,95

Dit boek valt op in het overvloedige aan-
bod aan boeken over schrijven voor film. 
Morgan en Perez komen van het Austin Film 
Festival en weten waar ze het over hebben; 
ook hun kunde als redacteurs is opvallend: 
zowel presentatie, inhoud en verloop zijn 
een verademing.

SameNStellINg jaSper de bruIN, INterNatIoNal 

theatre & FIlm bookS |  leIdSepleIN 26, 1017 pt 

amSterdam | t 020 6226489 |  www.theatre aNd-

FIlmbookS.com

das geheimnis der grotte
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LEES HET
VANDAAG!

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

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

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

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

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

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

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

Paul Ruven & Marian Batavier het gouden
FILMIDEE
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thuiskijken

De beste films die deze 
maand internationaal op 
dvd en blu-ray verschij-
nen, samengesteld door 
Boudisque (boudisque.nl)
 

Bullet Ballet
De Britse distributeur Third 
Window brengt alle films 
van de Japanse horrorauteur 
Shinya Tsukamoto in geres-
taureerde versies (opnieuw) 
uit. Tetsuo en de opvolgers 
zijn nog altijd zijn bekendste 
films, maar dit misdaaddra-
ma over zelfmoord en wraak 
mag er ook zijn. 

blu-ray, regIo b |  

thIrd wINdow FIlmS

Museum Hours
Jem Cohens hoogtepunt van 
het Previously Unreleased- 
programma in EYE afgelopen 
zomer is een film over ont-
moetingen: tussen kunst en 
het leven, tussen het came-
ra-oog en het menselijke oog, 
tussen schilderijen die terug-
kijken en beelden die buiten 
de Weense mu seum muren 
leven.  blu-ray, regIo a | 

 cINema guIld

Schalken the Painter
Niet de kunst maar de kun-
stenaar staat centraal in 
deze horrorfilm uit 1979. 
Destijds geproduceerd voor 
de BBC maar nu opgeduikeld 
voor de Flipside dvd-reeks 
van het British Film Institu-
te, dat ‘weird and wonderful 
British films’ wil redden van 
de obscuriteit. 

dvd+blu-ray, regIo 2/b |  

bFI FlIpSIde

 Investigation of a Citizen 
Above Suspicion
De Italiaanse meester van de 
misdaadfilm Elio Petri op de 
toppen van zijn kunnen. Een 
hoofdcommissaris ver-
moordt zijn maîtresse, om 
de misdaad vervolgens zelf 
te onderzoeken. Een absur-
distisch, kafkaësk relaas 
over bureaucratie. 

dvd+blu-ray, regIo 1/a | 

crIterIoN

Nashville
De blauwdruk voor wat later 
Altmanesque is gaan heten: 
de mozaïekfilm. Liefst vier-
entwintig personages cirke-
len om elkaar in Altmans 
panorama van de  innig ver-
vlochten Amerikaanse poli-
tieke en entertainmentwe-
relden: van countryzanger 
tot serveerster en verslagge-
ver.  dvd+blu-ray, regIo 1/a | 

 crIterIoN

iMpoRt

Kenji Mizoguchi’s acht ‘late films’ uit de jaren vijftig zijn een 
schitterende kennismaking met de filmmaker die prostitutie 
de film binnen bracht.  door roNald roverS

In het laatste shot van Kenji Mizoguchi’s 
laatste film Akasen Chitai probeert een timi-
de jonge vrouw passerende klanten bij een 
bordeel naar binnen te praten. Ze wil niet 
maar ze moet wel, want in het Japan van 1956 
is ze als alleenstaande vrouw anders aan de 
goden overgeleverd. Een gerespecteerde 
geisha is ze al lang niet meer. Het verhaal gaat 
dat deze film kort na de succesvolle bio-
scooprelease zelfs van invloed was op het be-
sluit om prostitutie in Japan te verbieden.

Dat laatste shot is typisch voor de acht 
‘late Mizoguchi’s’ uit de jaren vijftig die het 
Britse Eureka! nu op blu-ray uitbrengt. De 
hebzucht en het verlangen van de één bete-
kenen de val of zelfs de ondergang van de an-
der. Vaak zijn dat vrouwen. Die aandacht 
voor vrouwen was niet uniek want die vind je 
in de jaren vijftig ook bij Naruse en Ozu en in 
de Verenigde Staten bij Sirk. Maar Mizo-
guchi’s focus op hoeren is uitzonderlijk. Die 
had te maken met zijn fascinatie voor de ro-
mans van Kafu Nagai, maar je zou het ook 
kunnen zien als een overdrijving van wat er 
volgens hem allemaal mis was met Japan.

Want het niveau van een beschaving valt 
ongetwijfeld af te lezen aan hoe die met z’n 
hoeren omgaat. Vrouwen moesten zich inko-
pen bij bordelen en waren daarna jaren bezig 

om die schulden af te betalen. Akasen Chitai 
laat zonder te dramatiseren vooral dat zien: 
hoe een groepje vrouwen in een bordeel dag 
in dag uit de ene schuld met de andere pro-
beert af te lossen en ondertussen ouder en 
minder gewild wordt. En toch zijn Mizo-
guchi’s ‘gevallen vrouwen’ niet alleen slacht-
offers. Soms kiezen ze bewust voor prostitu-
tie en bijna altijd zijn het weerbare persona-
ges. Maar hoe sterk en doortastend ze ook 
zijn, tegen een patriarchaal systeem dat hen 
opzadelt met nauwelijks af te lossen finan- 
ciële en sociale lasten kunnen ze niet op.

Zilveren Leeuw
Bij elk van de acht films op deze blu-rays zit 
een begeleidend commentaar van Tony 
Rayns, gerespecteerd orakel als het om Azia-
tische films gaat. De grofkorrelige interviews 
zijn al in 2007 opgenomen voor een set dvd’s. 
Maakt niet uit: Ryans verschaft waardevolle 
achtergronden. Hij legt uit dat we geneigd 
zijn het late werk van een kunstenaar als het 
summum van z’n carrière te beschouwen, 
maar bij Mizoguchi klopt dat niet, zegt 
Rayns, ook al worden Sansho Dayu en Ugetsu 
Monogatari tot de wereldtop gerekend. Mi-
zoguchi had bij die latere films nogal last van 
buitenstaanders die invloed kregen op de 

producties. Zelf zag hij zijn artistieke ver-
mogen vooral in de films die hij in de jaren 
dertig maakte, omdat die meer met vorm 
speelden, zoals Osaka Elegy met het eind-
shot van een vrouw die in close-up recht op 
de camera afloopt en zo parmantig de toe-
komst tegemoet gaat.

Pikant detail was dat Mizoguchi nogal 
verbolgen was over de Gouden Leeuw die 
Kurosawa in 1951 voor Rashomon kreeg en 
die de Japanse film internationale bekend-
heid bracht. Dat hij twee jaar later met Uget-
su Monogatari een Zilveren Leeuw won, kal-
meerde hem niet. De jury verklaarde toen 
geen Gouden Leeuw uit te willen reiken om-
dat geen enkele film in competitie die prijs 
waard zou zijn. 

Ondanks zijn eigen onvrede, en ook al be-
schouwden de Japanners Mizoguchi’s films 
na de oorlog als een cinéma de papa, waren 
dit toch de films die hem buiten Japan erken-
ning brachten. Tegenwoordig leunt die repu-
tatie vooral ook op zijn vroegere films, waar-
in hij met lange takes en sociaalrealisme Ja-
pan laat zien als een land dat gebouwd is op 
de uitbuiting van zwakkeren. Welk land niet, 
kun je zeggen, maar niet elk land had in de 
eerste helft van de twintigste eeuw een film-
maker die dat zo elegant en toch zo indrin-
gend kon laten zien.

Late Mizoguchi »»»»» japaN, 1951-1956 | 

regIe keNjI mIzoguchI |  op blu-ray, Import 

regIo b (eureka!)

Kenji Mizoguchi

me love you 
long time

akasen chitai
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Releases

Wie goed naar het oeuvre van David Cronenberg kijkt, ziet 
telkens duo’s: onofficiële tweeluiken die elkaar spiegelen of 
parallellen trekken en die samen meer zijn dan de som der 
delen.  door jooSt broereN

In een interview met het horrortijdschrift 
Rue Morgue vertelde David Cronenberg in 
2011 dat hij een tegenhanger van The Fly 
(1986) had geschreven. Geen vervolgfilm in 
de traditionele zin van het woord, maar een 
‘parallel verhaal’. Die film is nog niet ge-
maakt, maar als het er ooit van komt is het 
niet voor het eerst dat Cronenberg op deze 
manier te werk gaat.

Sterker nog: in dit licht bekeken zit zijn 
oeuvre vol met parallelfilms. Films die niet 
letterlijk in dezelfde wereld spelen of het-
zelfde verhaal voortzetten – Cronenberg 
maakte nooit in zijn carrière een echte sequel 
– maar die niettemin op elkaar reageren, el-
kaar verrijken, een thema verdiepen. Het 
past bij de regisseur, wiens sterk formalisti-
sche werk bol staat van de Doppelgängers en 
in wiens films de scheidslijn tussen werke-
lijkheid en fantasie regelmatig wordt opge-
rekt. Hier volgt, ter ere van de rondreizende 
Cronenberg-expositie, die uiteraard aan-
vangt in Cronenbergs thuisstad Toronto (zie 
pagina 52), een greep uit zijn parallelle films 
– aan de hand van de door Cronenberg en in-
teractieve pionier Lance Weiler zelf aange-

dragen driedeling Body/Mind /Change. Om 
die parallellen te trekken moeten we wel het 
einde van de films soms weggeven. 

body
Dead Ringers (1988) eN M Butterfly (1993)

Zoals vaker begint de parallel in dit tweeluik 
met de hoofdrolspeler. Twee keer werkte 
Cronenberg samen met acteur Jeremy Irons. 
Of misschien moeten we het als drie keer tel-
len: in Dead Ringers speelt Irons immers de 
identieke tweeling Beverly en Elliot Mantle, 
briljante gynaecologen die zozeer in elkaars 
levens geïntegreerd zijn dat ze zich regelma-
tig voor elkaar uitgeven. Tot hun relatie met 
actrice Claire Niveau (Geneviève Bujold) de 
synergie doorbreekt en de twee daaraan on-
derdoor gaan.

Net als Dead Ringers is ook M Butterfly los-
jes gebaseerd op ware gebeurtenissen, een 
zeldzaamheid in Cronenbergs eigenzinnige 
oeuvre vol mutanten en net-niet-herkenbare 
werelden. De in China gestationeerde diplo-
maat René Gallimard (Irons) valt voor opera-
zangeres Song Liling (John Lone). Decennia-
lang hebben de twee een affaire, terwijl Song 
staatsgeheimen aan René ontfutselt – en al 
die tijd heeft hij niet door dat Song eigenlijk 
een man is. Waar Gallimard in de toneelversie 
(net als de echt bestaande diplomaat die aan 
het verhaal ten grondslag lag) seksueel oner-
varen was bij aanvang van de relatie, geeft 
Cronenberg hem een echtgenote, en ver-
sterkt daarmee de persoonlijkheidssplitsing 
die in Gallimard plaatsvindt op het moment 
dat uitkomt dat Song een man is.

Aan het oppervlak zijn de films lijnrecht 
tegenovergesteld – het in koelblauwe tinten 
vastgelegde Toronto van Dead Ringers tegen-

over het warmgetinte Peking in M Butterfly. 
Maar onder dat oppervlak spiegelen ze el-
kaar voortdurend. In de gespleten hoofdper-
soon – de tweeling die niet van elkaar ge-
scheiden kan worden; de diplomaat die aan 
de splitsing van zijn seksualiteit bezwijkt. In 
de fatale vrouw, die niet helemaal vrouw 
blijkt te zijn – Niveau heeft een misvorming 
aan de baarmoeder en kan dus niet zwanger 
worden; Song is een man, al belet dat haar er 
niet van tóch een kind met René te krijgen. 
En beide films eindigen met een theatrale 
zelfmoord, die de splitsing van de persoon-
lijkheid pas echt definitief maakt.

mind
Videodrome eN The Dead Zone (beIde 1983)

Opnieuw lijken de tegenstellingen tussen 
deze twee films, die in hetzelfde jaar werden 
uitgebracht, niet groter te kunnen zijn. Het 
volstrekt eigenzinnige Videodrome tegen-
over de wat conventionele Stephen King- 
verfilming The Dead Zone, dat is Cronen-

berg-de-mutantenauteur versus Cronen-
berg-het-werkpaard. Maar leg de twee naast 
elkaar, en The Dead Zone verandert in de bra-
ve versie van Videodrome, met in de basis 
hetzelfde verhaal en vergelijkbare thematiek, 
maar gestript van de perverse seks en gemu-
teerde mens/machine-hybrides waar de 
‘Baron of Blood’ inmiddels bekend om 
stond. Cronenberg die laat zien dat hij ook 
binnen de lijntjes kan kleuren.

In beide films is een hoofdrol weggelegd 
voor de hallucinaties van de hoofdpersoon. 
In Videodrome is het Max Renn (James 
Woods), directeur van de vunzige kabelzen-
der Civic TV, die na blootstelling aan het 
martelprogramma Videodrome ten onder 
gaat aan visioenen vol seks en geweld. In The 
Dead Zone is het leraar Johnny Smith (Chris-
topher Walken) die wanneer hij ontwaakt uit 
een coma van vijf jaar ontdekt dat hij door 
mensen bij de hand te pakken hun toekomst 
of verleden kan zien. Voor beide mannen lij-
ken deze visioenen hun ingeboren aard 
steeds meer te versterken: de hardvochtige 
kapitalist Renn wordt gaandeweg de film 
steeds sadistischer; de zachtaardige Smith 

Elf hoogtepunten uit het 
aanbod voor thuiskijkers 
in december, beschik-
baar op dvd, blu-ray of 
video on demand.

Treme, seizoen 4
Het laatste seizoen van Da-
vid Simons opvolger van The 
Wire telt weliswaar slechts 
vijf afleveringen, maar zal de 
reeks ongetwijfeld tot een 
waardig einde brengen. De 
serie speelt in de tijd van 
Obama’s verkiezing. Zal de 
eerste zwarte president van 
de VS iets veranderen aan de 
situatie in post-Katrina 
New Orleans?  vod |  hbo

Before Midnight
Ze zijn terug: de Romeo en 
Julia van de Generatie X, 
Jesse en Celine. Na de toe-
vallige ontmoetingen van 
Before Sunrise en Before 
Sunset leefden ze nog lang 
en gelukkig. Of toch niet? In 
dit derde deel onderzoekt 
Richard Linklater de roman-
tische pijn van de relatie die 
in stand bleef. 

dvd, blu-ray |  a-FIlm

Blancanieves
Alweer Sneeuwwitje? Al-
weer zwart-wit? Het lijkt 
wel een trend. Maar zoals in 
Blancanieves de bevolking 
van Sevilla onweerstaanbaar 
door het stierengevecht 
wordt aangetrokken, zo zui-
gen ook de betoverende ope-
ningsbeelden de kijker deze 
wonderlijke film binnen. 

dvd, vod |  a-FIlm

The Bling Ring
Een 21ste-eeuws sprookje 
over vijf prinsesjes die op 
jacht gaan naar glazen muil-
tjes. Niet dat ze die verloren 
hebben, maar ze weten wel 
waar ze te vinden zijn: in de 
inloopkast van Paris Hilton. 
Sofia Coppola zag terecht 
dat deze ware gebeurtenis 
een cruciaal verhaal van 
deze tijd is. 

dvd, blu-ray, vod |  a-FIlm

Le passé
Asghar Farhadi gelooft niet 
in vooruitgang en niet in 
verlossing. Hij maakte er een 
zware, fatalistische film 
over, ooit bedacht als ver-
volg op zijn A Separation. 
Een film vol slechte vrouwen 
en mannen die hun slachtof-
fer zijn; een tragisch moza-
iek over de schaduwen van 
het verleden. 

dvd |  pIaS/cINéart

Thuiskijken Special: David Cronenberg

als twee druppels water

the dead zone

m butterfly



de Filmkrant  
#360 december 2013  51

steeds megalomaner in zijn pogingen goed te 
doen. Maar beiden gaan er fysiek aan onder-
door, alsof de visioenen hen van binnenuit 
opvreten.

De parallellen tussen de films worden ver-
sterkt door de details die Cronenberg toe-
voegt. Wanneer Smith aan het slot van The 
Dead Zone een aanslag pleegt op politicus 
Greg Stillson (een aalgladde Martin Sheen), 
in een poging de atoomoorlog te voorkomen 
die Stillson zal beginnen, wordt zijn aanslag 
verijdeld doordat hij in zijn hand wordt ge-
schoten — de hand van Renn, die aan het slot 
van Videodrome vergroeid is met het pistool 
waarmee hij zichzelf van het leven berooft. 

change
A History of Violence (2005) eN Eastern 
Promises (2007)

Het meest in het oog springende koppel on-
der Cronenbergs parallelfilms. Opnieuw 
plaatst Cronenberg dezelfde hoofdrolspeler 
(Viggo Mortensen ditmaal) tegen een lijn-
recht tegenovergestelde achtergrond: van 
het Amerikaanse dorpje waar timide fami-
lieman Tom Stall zijn diner runt naar het 
grootstedelijke Londen waar de Russische 
maffiachauffeur Nikolai Luzhin zijn lugubere 
werk doet.

De verhaallijnen van de twee films spiege-

len elkaar even sterk als de locaties. In A His-
tory of Violence blijkt Stall, ogenschijnlijk 
een brave huisvader, een onvermoed verle-
den als gewelddadige gangster te hebben – 
een verleden dat hem nu inhaalt. In Eastern 
Promises heeft Luzhin juist onvermoede 
goede bedoelingen, als blijkt dat hij under-
cover werkt voor de Britse politie. Beide 
films stellen de tegenstelling tussen het fa-
milieleven en het geweld centraal — de echte 
familie versus de maffiafamilie. Waar Stall 
extreem geweld moet gebruiken om zijn bra-
ve familieleven in stand te houden, wijst Lu-
zhin het familieleven dat hij voor het grijpen 
heeft juist af om zijn strijd tegen het geweld 
voort te kunnen zetten.

Voor beide mannen begint hun helletocht 
met een aanslag op hun leven, uitgevoerd in 
een benauwde ruimte: de mannen die Stall in 
zijn diner neerschiet komen voor hem, en 
Luzhin weet zich ternauwernood het vege 
leven te redden in een beroemd geworden 
sauna-scène.

De twee films eindigen beide met een scè-
ne van een familiemaaltijd. Het eten dat op 
tafel staat is zelfs vrijwel identiek: aardap-
pelpuree, geroosterd vlees, doperwten. Maar 
waar Stall na zijn helletocht weer voorzichtig 
door zijn familie wordt omarmd, staat Lu-
zhin er buiten: hij zit eenzaam in het protse-
rige restaurant dat hij dankzij zijn maffiapro-
motie nu te bestieren heeft. De familie die hij 
had kunnen hebben, eet zonder hem.  o

Behind the Candelabra
Het fijne van Steven Soder-
bergh is dat hij zo goed is. De 
‘filmische thrillseeker’ die 
alle genres bespeelde wuift 
zijn filmcarrière uit met deze 
virtuoze biopic van gla-
mourpianist Liberace, die al 
zijn eerdere preoccupaties 
met schijn en wezen omvat. 

dvd, blu-ray |  dutch 

FIlmworkS

Mud
Wanneer twee tieners in de 
rivierdelta’s van Arkansas op 
de charismatische Mud 
stuiten, raken ze steeds die-
per betrokken bij de intriges 
rond deze man. De enigma-
tische Mud is het zoveelste 
intrigerende karakter op rij 
voor voormalig romcom- 
blondje Matthew McCon-
aughey.  dvd, blu-ray | 

 de FIlmFreak/ImagINe

De nieuwe wildernis
Deze natuurfilm presenteert 
de exotica van Flevoland als 
ontwapenende dierenpro-
paganda en werd de onver-
wachte kaskraker van het 
najaar: bij het ter perse gaan 
van deze krant stond de tel-
ler op ruim een half miljoen 
bioscoopbezoekers. 

dvd, blu-ray |  dutch 

FIlmworkS

Free the Mind
Professor Richard Davidson 
probeert de menselijke geest 
te temmen in zijn op ooster-
se meditatietechnieken ge-
baseerde werk, onder andere 
met twee Amerikaanse oor-
logsveteranen met posttrau-
matische stressstoornis en 
een jongetje met ADHD en 
angststoornissen. 

dvd |  de FIlmFreak/ 

IdFa’S delIcateSSeN

Oh Willy!
Betoverende stop-motion 
animatiefilm waarin een 
volledige wereld is opge-
bouwd uit stoffen materia-
len, van een gebreide tele-
foon tot de vilten hoofdper-
soon Willy. Het knapste is 
dat je dat direct vergeet en 
het verhaal van Willy, wiens 
moeder sterft, in gezogen 
wordt. 

dvd |  de FIlmFreak

Safety Not Guaranteed
Verrassend geslaagde high 
concept-komedie, mede 
dankzij de inbreng van 
doorbrekende komediester 
Aubrey Plaza (Parks & Re-
creation). Drie journalisten 
gaan op onderzoek uit nadat 
een man een contactadver-
tentie plaatst voor mensen 
die met hem mee willen in 
zijn tijdmachine. 

dvd, blu-ray |  a-FIlm

facebook 
als prothese
De David Cronenberg Experience – 
pagina 52 – krijgt een digitale tegen-
hanger in het multimediaproject Body/
Mind/Change van Lance Weiler, met 
Cronenberg zelf als eerste  
deelnemer.

Een cyborg worden: het is niet meer alleen 
weggelegd voor de mad professors uit de 
films van David Cronenberg. Techprofeet 
Lance Weiler, als Hollywoodvernieuwer vaak 
in één adem genoemd met George Lucas en 
Steve Jobs, kondigde een half jaar geleden in 
Filmmaker Magazine een verrassende sa-
menwerking aan. Body Mind Change Labs, 
een startup uit Silicon Valley, had een exclu-
sief patent verkregen op de technologie uit 
Cronenbergs films The Fly, Videodrome en 
eXistenZ. Binnenkort zou elk mens zich kun-
nen kruisen met een machine.

Eind oktober was het dan zover. Wie op 
zoek is naar zijn volle potentieel, kan zich op 
de website Body/Mind /Change aanmelden 
voor een ‘Personal On-Demand’ implantaat: 
een POD dat “99,999% gepersonaliseerde 
tips en aanbevelingen geeft.” Dat kan na-
tuurlijk alleen als de POD je beste vriend 
wordt. Je krijgt dan ook een spervuur aan 
psychologische vragen en tests voorgelegd. 
Wat is je beste herinnering? Wie of wat staat 
het dichtst bij je (een familielid, je werk, een 
herinnering uit je kindertijd)? En welke re-
actie roepen hallucinatoire beelden van een 
groepsorgie bij je op?

Ik heb mijn POD nog niet binnen, maar het 
registratieproces is overtuigend genoeg. 
Body/Mind /Change bouwt voort op de be-
lofte uit 2001: A Space Odyssey dat compu-
ters menselijk zijn, en op de belofte van de 
Big Data-hype dat statistische verbanden 
jouw werkelijke ‘ik’ blootleggen. POD dringt 
dieper door tot de ziel dan welke psycholoog 
of meditatiecursus ook. Met zijn tips en aan-
bevelingen is POD een soort Facebook, maar 
dan als aanhangsel van je lichaam.

Voor wie staat te trappelen: Body/Mind /

Change is helaas nog toekomstmuziek. De 
kunst loopt weer eens een stap voor op de 
wetenschap. Weiler gebruikt het web om je 
onder te dompelen in een alternate reality 
game, met de journalistieke lancering in 
Filmmaker Magazine, een authentieke web-
site en social media als ondersteuning. De 
vorm is zo krachtig dat de bezoeker/speler/
kijker pas laat doorkrijgt dat het om fictie 
gaat en daardoor komt de achterliggende 
boodschap des te harder aan. Want al die be-
loftes zijn gebouwd op een illusie: dat tech-
nologie voor alles een oplossing biedt. De 
droom van de cyborg dreigt eerder uit te 
groeien tot een nachtmerrie – net als de dro-
men van Cronenbergs mad professors.

NIelS bakker

bodymindchange.ca |  zIe filmkrant.nl voor 

eeN proFIel vaN laNce weIler

existenz’s ‘gristle gun’

cronenberg op de expositie
a history of violence

meer cronenberg
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FiLMsLot

Het is een beetje zoals met eXistenZ, die film 
over een game in een game in een game die 
David Cronenberg in 1999 maakte. Bij het 
werk van de Canadese filmmaker weet je na-
melijk nooit of je erin zit, of er alleen maar 
van een afstandje naar kijkt. Het begon al 
met mijn aankomst op het vliegveld van 
Toronto waar ik eerst een kleine discussie 
had met de douanebeambte over de vraag of 
de gedroogde appelschijfjes in mijn koffer 
organisch waren of niet en dus wel of niet op 
het declaratieformulier moeten worden aan-
gegeven. Hij oordeelde van niet. Vervolgens 
staat er buiten het vliegveld een enorme wit-
te limousine te wachten waar die uit Cosmo-
polis drie keer in past. Welkom in Cronen-
bergland. Het is waarschijnlijk alleen maar 
een geestestoestand.

In Toronto werd eind oktober de grote 
tentoonstelling met bijbehorend retrospec-
tief ‘David Cronenberg: Evolution’ geopend. 
Het is alsof je een inloopversie van Edward 
Kienholz’ ‘The Beanery’ betreedt: een enor-
me Wunderkammer vol rekwisieten en arte-
facten uit Cronenbergs films. Je denkt soms 
dat je het geronnen bloed nog kunt ruiken.

Die tentoonstelling, waarvan het nog on-
duidelijk is of hij EYE ooit zal aandoen, inspi-
reerde de Filmkrant tot een kleine Cronen-
berg-special. In de rubriek Thuiskijken gaan 
we terug naar een aantal sleutelfilms, maar 
dan in het licht van zijn laatste online multi-
mediaproject ‘Body/Mind/Change’.

Reptielmutanten
Het lichaam-geest-probleem is een rode 
draad in zijn werk. Hoe werken de twee sa-
men? Hoe kan het dat een gezonde geest in 
een ziek lichaam toch moet sterven? Cronen-

berg is een materialist, dus gelooft niet in re-
incarnatie. Maar hij is ook niet tevreden met 
de verklaringen die biologie en psychologie 
ons tot nu toe hebben gegeven. Als een expe-
rimenteel filosoof zoekt hij uit hoe het wel 
zou kunnen. Met de filmset als laboratorium.

Niet alleen lichaam en geest botsen in zijn 
werk op elkaar. Hij is dol op dualiteiten en 
verdubbelingen. Denk maar aan alle twee-
lingen (Death Ringers, A Dangerous Method), 
dubbelgangers, tweekoppige reptielmutan-
ten of vreemde kruisingen tussen mens en 
dier (The Fly, Spider) of mens en machine 
(Crash, eXistenZ) die in zijn films opduiken. 
En dan werken zijn films vaak ook thema-
tisch nog als tweeluiken, zoals Joost Broeren 
op pagina 50 in ‘Als twee druppels water’ laat 
zien.

Props en prosthetics
Op de tentoonstelling in Toronto viel nog iets 
anders op. Dat heeft te maken met het mate-
riële karakter van zijn werk. Je vergeet het 
vaak als je een film zit te kijken, maar al die 
props en prosthetics zijn tot in het kleinste 
detail uitgevoerd. Het zijn echt kleine kunst-
werkjes. En er zijn weinig filmmakers waar-
bij het zo’n meerwaarde geeft om die eens in 
het echt te mogen bestuderen. Net zoals die 
objecten nu voor ons tot leven komen, ko-
men ze immers voor de mensen in zijn film 
tot leven. Vreemde dingen die opeens een ei-

gen leven blijken te leiden.
En er is nog iets anders. De scène uit Vi-

deo drome bijvoorbeeld waarin een televisie-
scherm opeens in een soort membraan ver-
andert waaruit een hand met een pistool te-
voorschijn komt – een van de beste scènes uit 
de filmgeschiedenis overigens – kennen we, 
hoe levensecht ook, toch alleen maar als een 
plat beeld. En opeens staat daar een replica 
van die tv. Het beeld is bevroren in de tijd. 
Maar het is alsof Cronenbergs hallucinaties 
naar onze eigen wereld zijn geteleporteerd.

Dat is een moment waarop je je bewust 
bent hoe elk filmbeeld, elke virtuele realiteit 
ook een afdruk of een echo nalaat in je eigen 
wereld. En wordt opeens de grens tussen 
film en werkelijkheid poreus. Het is niet al-
leen een limousine die jouw wereld komt 
binnenrijden, maar de Videodrome-sugges-
tie die in al Cronenbergs werk zit. Namelijk 
dat het kijken ernaar een zeker gevaar in-
houdt. Aan de vraag aan het einde van eXis-
tenZ of we nog in de game zitten, gaat een 
andere vraag vooraf, namelijk of we de game 
wel willen spelen. Of worden we door 
nieuwsgierigheid en impulsen gedreven die 
we helemaal niet onder controle hebben?

Implant
Niet alleen Body/Mind/Change speelt met 
die vraag. Het klinkt zo leuk. Schrijf je in 
voor je eigen implant. En met een beetje ge-

luk krijg je eind februari je eigen Cronenberg 
pod thuisgestuurd. Maar wat nou als er op-
eens twee mannen in witte jassen voor je 
deur staan die dat ding ook daadwerkelijk bij 
je willen implanteren? 

En je bent het je ook weer bewust bij de vi-
deo-installatie ‘Introduction to the Memory 
Personality’ van Jeremy Shaw die in de even-
eens door TIFF Bell Lightbox georganiseerde 
parallelle expositie ‘David Cronenberg: Trans-
formation’ staat en ook online te bekijken is 
als je je ‘Body/Mind/Change’-aanmelding 
hebt voltooid. Het is een prachtige hypnose 
video, een wereld van morfende Rohr-
schaghersenhelften. Daarin wil je graag ver-
dwalen. En als de voice-over zegt dat je met je 
ogen moet knipperen, knipper je met je ogen, 
en als hij vertelt hoeveel potentieel je in je on-
derbewuste hebt, denk je ook wat heerlijk, en 
als hij het over glimlachen heeft glimlach je. 

De wereld van Cronenberg is spannend en 
verleidelijk. Dat komt omdat hij in al zijn 
vreemdheid iets heel waarschijnlijks heeft. 
Maar hij zuigt je naar binnen. Betreden is op 
eigen risico. Zelfs production designer Carol 
Spier, verantwoordelijk voor de Cronen-
berg-look sinds The Dead Zone weet niet ze-
ker of ze zich bij ‘Body/Mind/Change’ durft 
aan te melden. “Het is te realistisch”, zegt ze. 
Maar ja, zij is dan ook het type met wie je in de 
lift een gesprek kunt hebben over de moge-
lijkheid van een gedroogde appel-pistool. Al 
is het niet echt Cronenbergiaans haast ze zich 
te zeggen, “want bij David komt alles uit het 
lichaam.” Maar dat het kan, daar twijfelt ze 
niet aan.  o

durf Je in het hoofd van 
cronenberg te kruipen?

Een grote David Cronenberg-tentoonstelling in Toronto 
inspireerde de Filmkrant tot een eigen virtuele variant. Via 
dvd, stream en een online multimediaproject kun je alvast de 
wereld van David Cronenberg betreden. Maar durf je het?  
 door daNa lINSSeN

videodrome david cronenberg experience

meer cronenberg
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woRLd widEANGLE

Tijdens de afgelopen Viennale (24 oktober - 
 6 november), had ik last van een opdringeri-
get ik: ik giechelde veel. Niet van die bevrij-
dende buik-lachen of uitroepen van bewon-
dering over briljante grappen. Het ging om 
details, vluchtige soms en nauwelijks waar te 
nemen, misschien zelfs per ongeluk vastge-
legd (maar liefdevol bewaard in de montage), 
die me parten speelden – en ik kon niet eens 
altijd zeggen waarom ze grappig waren.

Drie hedendaagse films – ongetwijfeld 
art house films of ‘festivalfilms’ – belichaam-
den mijn onregelmatige giechelaanvallen: 
Computer Chess (Andrew Bujalski, VS), Tip 
Top (Serge Bozon, Frankrijk) en The Strange 
Little Cat (Ramon Zürcher, Duitsland). Ze 
hebben bijna niets gemeen, behalve dat ze 
nauwkeurig en obsessief een bepaald soort 
humor onderzoeken.

Een soort humor dat niets van doen heeft 
met Chaplin of Keaton, en maar een beetje 
met Tati of Jerry Lewis (onderwerp van een 
groots Viennale/Australisch Filmmuseum 
retrospectief). Het heeft meer te maken met 
echte oddball auteurs van komedies zoals 
Luc Moullet, David Wain en Nanni Moretti. 
Maar in deze nieuwe komedies tellen plot en 
personages nog minder dan in die illustere 

voorgangers van offbeat humor.
Geen enkele filmtitel laat die trend beter 

zien dan The Strange Little Cat. Deze abso-
luut bizarre film is als een komische versie 
van Godards helse portret van opgepropt fa-
milieleven in Numéro deux (1975): interieur-
shots leveren een ongemakkelijke doorgang 
of een nauwe hoek, waar lichamen zich 
doorheen (proberen te) drukken. En niet al-
leen menselijke lichamen. Een typisch gie-
chelmoment: de kat (die een Oscar verdient) 
springt plotseling in het frame, op een tafel; 
ergens anders op die tafel, een paar seconden 
later, valt een glas. Totaal toevallig en bete-
kenisloos. Maar na ongeveer honderd van 
zulke details op een rij, shot na meedogen-
loos shot, ben je ofwel hulpeloos aan het gie-
chelen, of chagrijnig richting de uitgang aan 
het schuifelen.

Computer Chess is minder avant-garde, 
maar net zo hypnotisch. Als de enige be-
staansreden voor de Mumblecore-beweging 
was geweest om deze film werkelijkheid te 

laten worden, dan, eindelijk, zou ik die ver-
geven. Bujalski’s visie stamt van een waan-
zinnige verbondenheid met 1973: de (veelal) 
mannelijke nerds, de computer hardware (en 
software), de schaakspellen, en zelfs de 
lo-fi-videocamera’s en rechttoe-rechtaan 
perspectiefwisselingen (weer Numéro deux!) 
uit die saaie periode in de technologische re-
volutie. Wie had gedacht dat de blokkerige, 
met typemachine geschreven computertitels 
uit 1973 zo grappig konden zijn, los van wat 
de woorden betekenen? De waanzin van de 
film werkt aanstekelijk.

Tip Top herinnert aan de idiotere momen-
ten van Eugène Green, maar dan met de 
sombere Bressoniaanse stukken vervangen 
door eigenzinnige Chabrolparodieën (Cha-
brols scenarist Odile Barski wordt in de afti-
teling genoemd). Dezelfde geforceerde poli-
tieke incorrectheid (deze keer met raciale/
multicultirele thematiek), dezelfde vaag 
vernederende theatraliteit, (volgens Moul-
lets formule: iedere acteur moet stoop to 

conquer, moet zichzelf voor gek zetten). 
Misschien vermoeiend maar veel ervan 
werkt, omdat het steeds vreemder wordt: elk 
hoekig gebaar of zelfs scheelkijken van Isa-
belle Huppert, elk idioot danspasje en elke 
kinky seks pose, voert ons verder weg van 
welk incident ook dat ten grondslag lag aan 
het gebeuren.

Drie films die zo heerlijk maf zijn. Maar let 
op: dit woord moeten we opnieuw claimen. 
‘Maf’ is in het lexicon van filmcritici meestal 
noch een aardige noch een positieve term. 
Meestal verwijst het naar een gesloten, 
kwaadaardige geest en een verstopt 
smaaksysteem: alles wat afwijkt, ongeloof-
waardig of riskant is, wordt teruggebracht 
naar het verpletterende niveau van een 
waardeloos ding, een vergissing. Als critici 
een film maf noemen, is dat een beslissend 
gebaar van afkeuring: ik weiger om met deze 
film mee te gaan en hij zou niet moeten be-
staan.

Maar The Strange Little Cat, Computer 
Chess en Tip Top bestaan wel, en de Viennale 
was zo slim om ze wel te programmeren. Maf 
heeft een nieuwe waarde: zelfs een militante, 
scandaleuze waarde. Er zweeft een giechel 
door de Zeitgeist… o

De Australische filmcriticus Adrian Martin becommentari-
eert opvallende discussies en tendensen rond filmmakers.  
 door adrIaN martIN

het schandaal 
van mafheid
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actie!

Nadat iedereen zich aan hem heeft voorge-
steld, kijkt regisseur Mark de Cloe eens goed 
naar de vier figuranten die voor hem staan. 
De een krijgt een bos rozen in de handen ge-
drukt, de tweede een bos tulpen. “Marcel, jij 
mag de rabarber geven”, zegt hij dan. “Dat 
lijkt raar, maar dat is het niet. Jullie date is 
namelijk helemaal gek van rabarber, en jij 
hebt dat als enige uitgezocht. Maar wel voor-
zichtig graag. We hebben maar één bosje.”

In een dijkhuis onder de rook van Uitgeest 
is De Cloe bezig met de opnamen van Rabar-

ber, alweer zijn vijfde film in vijf jaar. Het is 
een Telefilm, net als De sterkste man van Ne-
derland, die over de hele wereld werd be-
kroond, onder meer met de Prix Europa 2011. 
In de jeugdfilm draait het om de 12-jarige 
Winnie en Siem, die elkaar hebben leren 
kennen omdat hun ouders verliefd op elkaar 
zijn geworden, en er vervolgens alles aan 
doen om de twee bij elkaar te houden.

In de scènes die vandaag worden opgeno-
men is het nog niet zo ver. Daarin is Winnie’s 
moeder nog op zoek naar een nieuwe man; ze 

heeft een contactadvertentie geplaatst. Er 
hebben vier mannen gereageerd. “Ik word dus 
afgewezen!’, zegt een van de vier edelfiguran-
ten quasi-verongelijkt. Een ander vraagt De 
Cloe of hij zijn trouwring af moet doen.

In het piepkleine halletje achter de voor-
deur wordt de camera in gereedheid ge-
bracht. Terwijl er met lampen wordt gescho-

ven staat Fockeline Ouwerkerk, die 
‘film-moeder’ Tosca speelt, al klaar om de 
bloemen in ontvangst te namen. 

Het is een enorme drukte in huis. Op de 
bank zitten de jonge hoofdrolspelers voor de 
televisie. Hoewel het enorme gevaarte aan-
staat, kijken ze niet; ze spelen met hun mo-
bieltjes. In de keuken hangt de vrouw des 
huizes met haar neus boven een pan soep. 
Die is niet voor de filmmakers, maar voor 
haar zoon die ziek in bed ligt.

Crewleden lopen af en aan, in klamme re-
genpakken. Om de vloer te beschermen te-
gen de nattigheid zijn een oud kleed en stuk-
ken karton neergelegd. “We zijn wel wat ge-
wend”, zegt de man des huizes. “Een paar 
jaar geleden is hier een spotje opgenomen 
voor Super De Boer. Toen moest alles eruit.” 

In de kamer staat een provisorische gri-
me-tafel, in een andere hoek staat Sabrina 
Kooij broeken te strijken; die zijn nat gewor-
den bij de ochtendopnamen, een flash-back, 
waarin Tosca’s ex-man Romeo (Tibor 
Lukacs) over de dijk moest fietsen. Door de 
stromende regen. Keer op keer opnieuw.

De vrouw des huizes is achter het raam 
gaan staan en kijkt aandachtig naar wat er nu 
weer gebeurt. “Er zitten twee navelklem-
strengen aan mijn sleutelbos die nog in de 
huisdeur zit”, zegt ze. “Is het erg als dat in 
beeld komt?” Ondertussen doet De Cloe 
voor wat voor brede lach hij wil zien op de 
gezichten van de mannen en doet suggesties 
hoe ze de boeketten het beste kunnen pre-
senteren.

Als hij onder een witte partytent achter de 
monitor heeft plaatsgenomen, nemen de 
mannen een voor een plaats op de deurmat. 
In rap tempo gaat de deur open, toveren ze 
hun mooiste lach én hun bloemen tevoor-
schijn, en gaat de deur weer dicht. De Cloe 
kijkt tevreden op zijn monitor. “Hebbes!” 
roept hij als de laatste zijn kunstje heeft ge-
daan. “Dank jullie wel!”

jaN pIeter ekker
Foto bob broNShoFF

 
Rabarber NederlaNd 2014 |  regIe mark de cloe | 

SceNarIo maarteN lebeNS |  productIe Nl FIlm |  

IN coproductIe met kro/Ncrv |  uItvoereNd 

produceNt NIelS bok |  camera jaN moeSkopS | 

moNtage moek de groot |  productIoN deSIgN  

erIc berNard |  kledINg margrIet procee |  make 

up joaN tjoN a hIe |  muzIek jorrIt kleIjNe eN 

alexaNder reumerS |  caStINg elSke FalkeNa & 

job caStelIjN |  met thor brauN, NINa wySS, 

FockelINe ouwerkerk, korNeel everS, marcuS 

aNtoNIuS |  90’,  kleur |  omroep kro/Ncrv |  te zIeN 

zoNdag 16 FebruarI 2014, 09.00 op NederlaNd 3 IN 

zapp@bIoS

op de foto: Nathalie Speckman (regie-assistent), mark de 
cloe (regisseur) en, met een bosje rabarber in zijn hand, 
edelfigurant marcel wesbonk. 
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