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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 coN-

tact opNemeN met de uitgever via iNFo@Film-

kraNt.Nl |  de FilmkraNt wordt u mede aaNge-

bodeN door uw Filmtheater. 

R e d a c t i o n e e L  “kijk, als we dichter-
bij komen kunnen we zelfs de mieren op de ven-
sterbank zien.” ik loop met regisseur tsai ming- 
liang door de catacomben van de galeries cine-
ma waar zes van zijn kortere installatiefilms 
tentoongesteld zijn. ‘walker’ heet de expositie, 
naar de eerste in de reeks wandelfilms geba-
seerd op het leven van de chinese monnik xuan 
zhang die langs de zijderoute naar india reisde 
en het boeddhisme naar china bracht. in brus-
sel zijn er nu zes verzameld, waaronder walker, 
de eerste uit de reeks waarin we tsai’s vaste ac-
teur in monnikenrood stapvoets door de straten 
van hong kong zien lopen. de meest recente, xi 
you, a journey to the west, ging in berlijn in 
première en is ook een rol voor de Franse acteur 
denis lavant weggelegd. tsai’s monnik is nog 
lang niet thuis.

de langgerekte gangen hebben met hun 
poortjes, doorkijkjes en strategisch opgestelde 
schermen wel iets van een walk-through film-
strip. als je te dicht bij het beeld komt loop je 
bovendien het risico om een schaduw op het 
doek te werpen en zo onderdeel van de film te 
worden.

daarom doet tsai als hij de mier heeft aange-
wezen snel weer een stapje terug.

tsai ming-liang is een van de grootste film-
kunstenaars van onze tijd. in de jaren negentig 
was hij met films als the river en what time is 
it there? een van de grondleggers van wat nu 
‘slow cinema’ heet. maar tsai ging verder. hij 
onderzocht niet alleen de grootsteedse ver-
vreemding van onze omgeving, maar ook de 
vervreemding van het lichaam, en lijkt nu in zijn 
zoektocht bij het thema van spirituele ver-
vreemding aangekomen. zijn films winnen prij-
zen en worden wereldwijd bewonderd, maar in 
taipei loopt hij met stapels bioscoopkaartjes in 
zijn zak door winkelcentra en boekwinkels om 
publiek voor zijn films te vinden.

het bioscooppubliek is passief. en hij hoopt 
in musea en galeries een nieuw publiek te vin-
den. dat actief is. en naar de films toe wil lopen.

maar het blijft ingewikkeld. 
in brussel kun je naast het slapende gezicht 

van denis lavant staan, dat als een bergkam 
over het filmdoek uitgespreid ligt. je kunt pro-
beren om net zo langzaam te lopen als lee 
kang- sheng’s monnik. maar zelfs de regisseur 
zelf wil niet tussen zijn film en de toeschouwer 
komen.

eerder dit jaar zag ik journey to the west op 
het immense scherm van cinema international 
in berlijn. het is een sublieme film. op het grote 
doek is pas goed te zien hoe grappig en geestig 
en geniaal de scènes gekadreerd zijn. en dat 
traagheid op een filmdoek een ander tempo 
heeft dan de snelheid van je eigen leven. een 
open deur die tijdens een filmvertoning een 
openbaring kan worden.

daNa liNsseN
twitter @daNaliNsseN

La belle et la bête  
opent Imagine  

Festival 
lees de festivalspecial vanaf 2 april k filmkrant.nl
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de volgeNde FilmkraNt verschijNt op doNderdag 1 mei

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)

artIkeLen 
k 11 Claire Denis over Les salauds ‘Het zijn allemaal 
klootzakken’ k 15 Boekverfilmingen Obscene 
magere hein k 21 Lucia de B. 21ste eeuwse heksen
jacht k 22 Heisa over Noah De spagaat van Darren 
Aronofsky k 44 Lust als last Waarom wordt 
vrouwe  lijke lust na drie feministische revoluties zo 
vaak afgestraft in films?

recensIes 
k 9 Tom à la ferme Hitchcock tussen de mais 
k 20 Kill Your Darlings Het duistere verleden 
van de Beat dichters k 23 The Missing Picture 

Cinematografisch geweten van Cambodja
k 24 Spies & Glistrup Onsmakelijke vrijbuiters 
Viva la liberta! Open inrichting Italië k 25 La jaula 
de oro El Dorado in het noorden Happily Ever After 
Waar bleef het sprookje? k 27 Supernova Het 
leven mocht weleens losbarsten The Immigrant 
Wow, die immigranten hadden het moeilijk  
k 28 Sexy Money Lady Mechanic Yves Saint 
Laurent Mode is intimiderend Pim & Pom: het grote 
avontuur Dansje met slingers k 29 Snowpiercer 
Moord op de Oriënt Express A Weekend in Paris 
Huwelijksrenovatie k 41 True Detective Er rot iets 
in de staat Louisiana The Big Parade De Grote 
Oorlog, deel 2 k 42 Bring me the Head of Alfredo 
Garcia Peckinpahs perverse zwarte gat Veronica 
Mars Voor de verstokte fan k 43 If… We don’t need 
no education! At Any Price Tot in de hemel groeien

#364

daniel radcliffe 
over kill Your darlings: ‘binnen dertig seconden 

stonden we keihard te janken’ k 18

FILMs  
GeMIst  
In 2013?
Word donateur van de  
Filmkrant en ontvang het 
gloednieuwe Filmjaarboek!

elke maand alle nieuwe films, 
interviews, opinies & achter
gronden in de Filmkrant. Word 
donateur en ontvang als wel
komst geschenk het Filmjaar boek 
2013/2014, dat in april ver schijnt. 
Bent u zelf al donateur en brengt 
u een nieuwe donateur aan? dan 
ontvangt u beiden het 
welkomstgeschenk.* 

het Filmjaarboek bevat beschrijvingen en uit-
gebreide credits van alle Nederlandse bio-
scoopreleases van 2013. van gravity tot de 
nieuwe wildernis. van Nymphomaniac tot Ne 
me quitte pas. van la grande bellezza tot the 
act of killing. daarnaast beschouwt het Film-
jaarboek de spraakmaakendste trends en ont-
wikkelingen in een aantal dossierartikelen en 
bevat het een overzicht van de belangrijkste 
filmprijzen, bezoekcijfers en adressen van film- 
en dvd-distributeurs. het Filmjaarboek is een 
onmisbare bron van informatie voor iedere 
rechtgeaarde filmliefhebber en is zowel profes-
sioneel als thuis te gebruiken.

*stort ¤ 30,- (of meer) op rekeningnummer 
43.86.55.370 t.n.v. stichting Fuurland te am-
sterdam, o.v.v. ‘nieuwe donateur’ en uw adres-
gegevens. deze aanbieding geldt zolang de 
voorraad strekt. met dank aan stichting Film-
uitgaven.
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the missing picture k
 
23

IntervIews 
k 6 Xavier dolan over kill Your darlings 
Gevaarlijk spel op homofoob platteland
k 12 Femke Wolting en tommy Pallotta 
over last Hijack ‘iedereen wilde piraat 
zijn’ k 14 Volker Schöndorff over diplo
matie ‘de consul bluft, liegt, charmeert’

rubrIeken
k 3 Redactioneel k 5 Filmnieuws k 5 Niet te 
missen k 5 Column Ebele Wybenga over de 
schuldige kijker k 11 Op ooghoogte Mark Cousins 
over Derek Jarman k 23 Kort Alle andere films 
k 30 Agenda plus evenementen, pers en sterren 
k 39 Boeken Meer Verhoeven k 45 World Wide 
Angle Adrian Martin: We hebben het zo ver gered 
k 45 Actie! Op de set van Werkbespreking

Niet te missen!
De vijf mustsee films van deze maand 
1 The Missing Picture k 23 
2 Tom à la ferme k 9  
3 La jaula de oro k 25
4 Les salauds k 10
5 Snowpiercer k 29

filmkrant.nl
 
Elke maand is er veel meer Filmkrant dan er in de 
Filmkrant past. Zie filmkrant.nl voor nieuws, rubrie-
ken en extra lange interviews en recensies. 

k Artplex Utrecht
Twee maanden geleden werd het Artplex weggestemd door 
de Utrechtse gemeenteraad. Nu komt distributeur Pim Her-
meling (Wild Bunch) met een panklaar alternatief. Zijn 
arthousebioscoop heeft zeven zalen, biedt onderdak aan 
onder andere ‘t Hoogt en het Nederlands Film Festival, en 
kost een fractie van het eerder geplande gebouw. Als er snel 
knopen worden doorgehakt, kunnen de deuren in september 
2016 open.

De Kade moet het heten. Met zeven zalen en 750 stoelen. 
Daarnaast bevat het gebouw horeca, een restaurant, studio’s 
voor de HKU, werkplekken voor zzp-ers en flexibele kan-
toorruimtes voor festivals die gedurende het jaar krimpen en 
groeien in personeel. “We hebben nu zo’n drieduizend vier-
kante meter ingetekenD”, vertelt Hermeling. “Maar we zijn in 
gesprek met de POS, Projectorganisatie Stationsgebied, om 
te onderzoeken of er nog meer mogelijk is.”

Met de plannen voor een arthousebioscoop loopt Herme-
ling al twaalf jaar rond. Hij woonde toentertijd in Utrecht, 
was al actief in de filmbranche en deed mee aan een onder-
zoek dat uitmondde in een rapport met de titel Het Filmhuis 
voorbij. “Daar bleek de potentie van Utrecht op filmgebied 
uit. In Utrecht ligt het gemiddelde bioscoopbezoek op 2,7 
keer per jaar terwijl dat in andere grote steden op 5 ligt. Ik heb 
er in 2002 niks mee gedaan omdat er werd gewerkt aan het 
Artplex. Maar nu dat niet doorgaat, ben ik als ondernemer 
wel gek als ik niet in het gat spring.”

Het Artplex, waar zeven jaar over gesteggeld is, werd op 14 
januari weggestemd. De dag daarna zat Hermeling aan tafel 
met de partijen die hij als partners in het project wil betrek-
ken. Naast zijn eigen Wild Bunch zijn dat de distributeurs 
Cinéart, Lumière en Cinemien. En verder: de HKU, filmhuis ‘t 
Hoogt, het Nederlands Film Festival en Dutch Game Garden.

De begroting voor het Artplex stond geraamd op zestig 
miljoen euro. Hermeling zegt minder dan een tiende van dat 
bedrag nodig te hebben “voor het pand an sich”, waar het 
jonge Amsterdamse bureau Allard Architecture voor 
tekende. “We kunnen het neerzetten voor vijf miljoen euro. 
Het is een realistisch en behapbaar plan, alles is doorgere-
kend. De investeerders staan inmiddels ook klaar.”

k EYE herdenkt Grote Oorlog
Honderd jaar geleden werd Frans Ferdinand van Oostenrijk 
vermoord op een straathoek in Sarajevo. Het was het start-
schot voor vier jaar oorlog in Europa. Het resultaat: miljoe-
nen doden en verminkten, een verwoest continent en ver-
zuurde internationale verhoudingen die de opmaat vormden 
voor de Tweede Wereldoorlog. Een eeuw na 1914 wordt de 
Grote Oorlog herdacht in EYE met drie speciale vertoningen 
van All Quiet on the Western Front.

De lijst met films gemaakt is over de Tweede Wereldoorlog 
is groot — het zal iets te maken hebben met de nazi’s als ver-
beelding van het ultieme kwaad. Over de Eerste Wereldoor-
log zijn veel minder films gemaakt. Eigenlijk hebben filmma-
kers pas na de eeuwwende weer aandacht gekregen voor wat 
in veel landen de Grote Oorlog heet. 

All Quiet on the Western Front (1930), in EYE te zien op 18, 
22 en 27 maart, valt in de categorie anti-oorlogsfilm. Het is 
voor het eerst in 25 jaar dat de verfilming van Erich Maria 
Remarques roman Im Westen nichts Neues weer in Amster-
dam te zien is. De film vertelt het verhaal van een groep 
schooljongens die door hun docent wordt overgehaald ten 
strijde te trekken. Al snel wordt duidelijk dat aan deze oorlog 
geen eer en glorie te behalen valt. Slechts één van de jongens 
overleeft de oorlog, totaal gedesillusioneerd.

De film won in 1930 twee Oscars — voor Beste Film en 
Beste Regie. Het was een enorme hit, maar was tegelijk tij-
dens de jaren dertig streng verboden in Duitsland en Oosten-
rijk. Universal restaureerde het origineel in 2012 ter ere van 
haar honderdjarige bestaan. Het is deze opgepoetste kopie 
die nu vertoond wordt. (Zie ook pagina 41 voor films over de 
Grote Oorlog)

Edo dijkstErhuis
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en wéér knalt de zweep. je hebt als bioscoop-
bezoeker al veel te verduren gehad. je keek toe 
hoe de sadistische slavenhouder zijn slaaf so-
lomon Northup dwong om slavin patsy zweep-
slagen te geven. dat was al een onmenselijk 
filmmoment. maar de regisseur geeft je geen 
respijt. je hebt gezien hoe de zweepslagen 
patsy’s rug open striemen. je gelooft niet dat 
er meer en diepere wonden bij kunnen komen. 
maar dan neemt de slavenhouder – verder aan-
gevuurd door zijn vrouw – de zweep over – en 
slaat door. en door. wat doe je als kijker, in je 
fluwelen stoel, popcorn en cola bij de hand? 
blijf je het gierende onrecht in z’n volledigheid 
aanzien of scherm je met gesloten ogen je geest 
af? en als je blijft kijken, wat moet je dan voe-
len? ik had over het zweepslagmoment gelezen 
in een recensie van 12 years a slave, de oscar-
winnende film van regisseur steve mcQueen en 
zag ertegen op. de scène markeert het verschil 
tussen een film kijken en een film ondergaan. in 
12 years a slave word je ook als kijker geketend. 
het is geen heldenverhaal met momenten van 
beproeving die worden gebalanceerd met mo-
menten van vervulling: de film is één grote be-
klemming. even bruut als het onderwerp.

Na een eerdere film van steve mcQueen, 
shame, over een New yorker met een seksver-
slaving, had ik een uur nodig om de sfeer van de 
film af te schudden. het perspectief van de kij-
ker valt in shame grotendeels samen met dat 
van de hoofdpersoon. de camera wijkt niet van 
zijn schouder. het is een dadersperspectief. 
Natuurlijk ben je niet bij machte de keuzes van 
de protagonist te veranderen, maar je bent tot 
zijn blik veroordeeld. volgens traditionele hol-
lywoodwetten volgt er op misdaad straf, op vin-
dingrijkheid beloning en op iets verontrustends 
een verlichtende grap. in de films van steve 
mcQueen blijft dat achterwege.

in het geval van 12 years a slave en shame 
beleef je een maatschappelijk of historisch be-
langrijk onderwerp. het meedogenloos in beeld 
brengen van de gevolgen van onderdrukking of 
verslaving is daarbij een middel. maar wat als 
een gewichtig onderwerp ontbreekt? dan krijg 
je een zuiver sadistische film, zonder legitima-
tie. zoals Funny games van michael haneke. 
de regisseur suggereert dat als je niet wegloopt 
of stopt met kijken je toegeeft te genieten van 
zinloos geweld als een vorm entertainment. ik 
heb hem nog niet durven kijken. 

ebele wybeNga

De  
schuLDIGe 
kIjker

12 years a slave

volg de filmkrant ook op facebook  

facebook.com/filmkrant (scan de qr code) 

en via twitter @filmkrant

c o l o f o n  de filmkrant is een uitgave van stichting 

fuurland |  Prinsengracht 770 |  1017 le amsterdam | 020 6230121 | 

info@filmkrant.nl |  www.filmkrant.nl  oPrichters Jan heiJs & 

henk rabbers  ZakeliJke leiding & advertentie-acquisitie Jan 

doense |  Jan@filmkrant.nl  hoofdredactie dana linssen  eind-

redactie mariska graveland, ronald rovers  redactie Joost 

broeren, Jos van der burg |  redactie@filmkrant.nl  bureau & 

agenda ilonka bunda |  agenda@filmkrant.nl  vorm  geving bart 

oosterhoorn | bart@filmkrant.nl  cover last hiJack van femke 

wolting en tommy Pallotta  website henk rabbers  fotografie 

bob brons hoff, fabriZio maltese  verder werd aan dit nummer 

meegewerkt door leo bankersen, mark cousins, edo diJkster-

huis, kees driessen, Jan Pieter ekker, gerlinda heywegen, boyd 

van hoeiJ, fritZ de Jong, ivo de kock, adrian martin, Janna 

reinsma, nicole santé, tyPex, barend de voogd, andré waarden-

burg, ebele wybenga, laura van Zuylen  drukwerk diJkman 

Print bv, diemen
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Xavier Dolan over Tom à la ferme

GevaarLIjk speL op  
hoMoFoob pLatteLanD

Net 25 geworden in maart en al vier 
speelfilms geregisseerd hebben, niet 
veel mensen zullen dat de FransCana
dese Xavier Dolan nadoen. Zijn Tom à la 
ferme, waarin de voormalige kindacteur 
wederom ook de titelrol voor zijn reke
ning neemt, speelt zich af op het homo
fobe platteland van Québec. Voor de 
stijl van zijn thriller liet hij zich inspire
ren door een film uit een ander plat 
landje: Spoorloos van George Sluizer.

door boyd vaN hoeij



Xavier Dolan over Tom à la ferme

GevaarLIjk speL op  
hoMoFoob pLatteLanD

De vierde film van Dolan is in vele opzichten een nieuw 
begin, na zijn eerste drie films als regisseur, J’ai tué ma 
mère, Les amours imaginaires en Laurence Anyways, die 
samen een losse trilogie over onmogelijke liefde vor-
men. Voor het eerst verfilmde hij het werk van iemand 
anders, in dit geval een toneelstuk van zijn landgenoot 
Michel Marc Bouchard, die ook samen met Dolan het 
scenario schreef. 

Alhoewel er nu ook weer een soort van onmogelijke 
liefde in het verhaal zit, omdat de vriend van hoofdper-
soon Tom net overleden is, gaat de film eerder over ho-
mofobie op het platteland. De moeder van de dode, die 
niet eens van Toms bestaan of de homoseksualiteit van 
haar zoon op de hoogte was, wordt in bescherming ge-
nomen door haar oudste zoon, Francis, die Tom mee-
trekt in een gevaarlijk rollenspel waarin Francis’ agressi-
viteit en homofobie een gevaarlijk erotische lading lijken 
te krijgen.

 “Natuurlijk wilde ik deze film maken omdat Tom een 
mooie rol om te spelen was”, zegt Dolan in Venetië, waar 
de film vorig jaar in competitie meedraaide en uiteinde-
lijk de Fipresciprijs van de internationale filmkritiek 
zou wegkapen. “Maar als er geen passende rol voor me 
is, zoals in Laurence Anyways, dan is dat ook prima. Het 
gaat mij toch vooral om het verhaal en de spanning die 
er in zit. In het geval van Tom à la ferme was dat de vraag 
wat er kan, zal of moet gebeuren als je twee personages, 
de een homo en de ander niet, samenbrengt in een om-
geving waar homofobie, agressiviteit en onverdraag-
zaamheid overheersen, waar ze verder geen kant op 
kunnen en waar beiden, de stadsmens en de boerenkin-
kel, over de schreef zouden kunnen gaan.”

“Het was voor mij meteen duidelijk toen ik het to-
neelstuk zag dat dit verhaal eigenlijk helemaal geen fa-
miliedrama was maar meer een soort van thriller”, legt 
de regisseur uit. “Ik zag meteen een heleboel beelden 
voor me; het was als toneelstuk al een heel filmisch ver-
haal. En het idee om een thriller over homofobie te ma-
ken trok me erg aan, die zie je namelijk niet elke dag.”

Technisch gezien haalt Dolan flink wat nieuwe truc-
jes uit de kast, waaronder een verandering van beeld-
formaat op een aantal cruciale momenten: “Dat kwam 
pas tijdens de montage. Ik zocht naar een manier om 
het publiek nog duidelijker met de personages mee te 
laten leven, om hen zich net als hen in het nauw gedre-
ven te laten voelen. De beeldbreedte veranderen is een 
simpele maar heel effectieve visuele truc om dat voor 
elkaar te krijgen.”

Ook de muziek, van Fransman Gabriel Yared, die een 
Oscar won voor zijn soundtrack van The English Pa-

tient, speelt een belangrijke rol, alhoewel Dolan toe-
geeft dat het oorspronkelijk de bedoeling was om een 
film zonder soundtrack te maken: “Mijn inspiratiebron 
voor de stijl van Tom à la ferme was Spoorloos (in het 
Frans is de titel het Hitchcock-achtige L’homme qui 
voulait savoir – De man die wilde weten), iets heel een-
voudigs, de esthetiek van alledag, zonder dolly shots of 
kunstlicht. Ik wilde bewust geen gestileerde, opge-
poetste prachtbeelden, geen In the Mood for Love of 
Chungking Express. En het idee was oorspronkelijk ook 
om helemaal geen muziek te gebruiken. Maar tijdens de 
montage voelde de film te naakt aan en heb ik gepro-
beerd om er temp music onder te zetten omdat ik iets 
miste. Al snel had ik de hele film dichtgeplamuurd met 
muziek van Philip Glass en Hans Zimmer.” 

 “Omdat de film een coproductie met Frankrijk was 
moest ik een Franse componist aanstellen en vroeg ik 
heel brutaal om Gabriel Yared. Ik geloof dat de produ-
centen liever hadden gewild dat ik om iemand zonder 
zeventien Oscars had gevraagd, maar hij zei ‘ja’ en ik 
ben heel blij met wat hij heeft gecomponeerd. Natuur-
lijk is zijn score overdadig en extravagant, maar dat wil-
de ik juist; de suspense, het geweld en de agressiviteit 
van de film klinken door in de muziek. Het heeft iets 
Hitchcock-achtigs en iets van Mahler, het doet denken 

aan de muziek van de psychoseksuele en psychoroman-
tische thrillers van Hitchcock. Yareds score heeft de 
film denk ik stukken beter gemaakt.”

Films worden natuurlijk constant herschreven, tij-
dens de scenariofase, op de set en daarna weer tijdens 
de montage. Toch werkt Dolan veel sneller dan bijna al 
zijn collega’s, een Ozon of Miike daargelaten. Maar over 
de vraag of hij een intuïtieve filmmaker is, moet Dolan 
lang nadenken. “Ik weet niet of dat een positief of nega-
tief iets is”, zegt hij uiteindelijk. “Ik volg tijdens het 
draaien wel heel duidelijk mijn instinct, ik kan het niet 
beter uitleggen. Draaiperiodes zijn natuurlijk heel strak 
gepland maar dat betekent niet dat ik altijd weet waar ik 
mee bezig ben of wat ik precies moet doen. Soms doe je 
iets en zie je dat het werkt, soms werkt het juist hele-
maal niet of kom je daar pas tijdens de montage achter. 
Shit happens tijdens het filmen, goede shit en slechte 
shit. We hebben helaas nooit veel geld dus hangt er dui-
delijk een prijskaartje aan bijvoorbeeld iets improvise-
ren met de acteurs. Maar soms opent dat wel deuren 
naar dingen die je anders nooit had gevonden, dus dat is 
een risico dat je soms gewoon moet durven nemen. En 
misschien gebruik je het wel helemaal niet, dat is dan 
jammer. Shit happens.”  o

receNsie op pagiNa 9
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a fi lm by Karin JungerSEXY 
MONEY

A musical documentary about Nigerian women who have been exploited as 

prostitutes in Europe and are now, full of hope, embarking on a new life. 

Vanaf 3 april in de fi lmtheaters
www.mokumfi lm.nl

       the

 Missing
Picture
 e en  f i lm  van  R i thy  Panh
 
 e en  f i lm  van  R i thy  Panh

86th AcAdemy AwArds

oscAr nominee
best foreign lAnguAge
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Tom op de boerderij. Het zou de titel van een vrolijk babyboekje kunnen zijn, maar 
de vierde film van Xavier Dolan is zeker niet voor de kleintjes. Dolan maakte van 
het gelijknamige toneelstuk van Michel Marc Bouchard over zelfhaat en homo
haat een broeierige thriller. door roNald rovers

The Hollywood Reporter vervloekte na de première in 
Venetië Dolans ‘egomaniakale exercitie’. Reden: hij zou 
teveel van zijn eigen kop houden en zijn narcistische ca-
mera alleen op zichzelf richten. Dat doet Dolan inder-
daad vaak, maar dat is ook juist het punt. Tom à la ferme 
gaat over kijken. Kijken naar jezelf en naar de ander en 
niet accepteren wat je ziet. 

Tom arriveert vanuit Montreal bij de boerderij uit de 
titel voor de begrafenis van zijn geliefde, Guillaume, een 
van twee boerenzonen. Guillaumes moeder weet echter 
niks van haar zoons homoseksualiteit, en zijn agressie-
ve oudere broer Francis (de beheerder van de boerderij) 
maakt Tom meteen hardhandig duidelijk dat dat zo 
moet blijven. Die spanning tussen Tom en Francis, die 
sadomasochistische  ondertonen krijgt, vormt het hart 
van de film. 

Tom is niet alleen geïntimideerd door de agressie van 
Francis maar ook door de kwetsbaarheid van de moeder 
en zijn wens om haar gevoelens te sparen. Francis wor-
stelt met z’n eigen frustraties vanwege zijn verveling 
over het leven op de boerderij. Hij wil weg. Maar ja, hij 
moet voor z’n moeder zorgen. Denkt hij. En zo lijkt het -  

niet nieuw bij Dolan gezien zijn debuut J’ai tué ma mère - 
net als in Hitchcocks Psycho toch weer de moeder die als 
een schaduw over alles hangt. Lijkt het, want Dolan gaat 
een stap verder. De echte schaduw komt niet van de 
moeder, maar van de sluimerende vraag wanneer liefde 
in macht verandert en iemand koesteren verandert in ie-
mand willen bezitten. 

Wegwezen, zou je zeggen, maar dat lukt Tom niet, 
zo als het landmeter K. in Kafka’s Het slot niet lukte om 
dichter bij het Slot te komen: er komt steeds weer iets 
tussen. In de dagen na de begrafenis wordt de leugen 
over Guillaume groter en gevaarlijker, terwijl iedereen, 
proef je, de waarheid kent. Was Guillaumes dood eigen-
lijk wel een ongeluk? Of kon hij de leugens niet meer 
verdragen? Knap hoe de film iemand die nergens te zien 
is tot een personage weet te maken. Door wat er aan de 
keukentafel gezegd en verzwegen wordt, verschijnen de 

contouren van de jongen die daar nooit meer zal aan-
schuiven. 

Die onderstroom van ontkenning en afkeuren die 
zich ook in de eenvoud van de titel verbergt, laat Dolan 
indirect ook zien. De opgeruimde kamers, het aange-
harkte erf en de stilte aan de keukentafel laten zien en 
horen wat er niet is maar wat er wel zou moeten zijn: 
een gesprek, gedeelde herinneringen, liefde. Om de rust 
niet te verstoren blijft de camera bijna angstig kijken 
naar wat die ziet, waardoor je je gaat afvragen wat die 
niet ziet. Als Tom in beeld is en Francis is in de buurt, 
voel je de dreiging. Eigenlijk voel je die altijd. En niet al-
leen van Francis. Met hun afkeuren dringt de hele we-
reld zich op.

Zo moet het ook met Guillaume zijn geweest. Mis-
schien verdroeg hij dat niet meer: het lawaai van al dat 
zwijgen. In wezen wordt het hele verhaal van Tom à la 
ferme verzwegen. En Tom doet eraan mee. Tot hij niet 
meer kan.

Tom à la ferme »»»»» caNada/FraNkrijk, 

2013 |  regie xavier dolaN |  met xavier dolaN, 

pierre-yves cardiNal, lise roy |  105 miNuteN | 

distributie ciNemieN |  te zieN vaNaF 17 april

hItchcock Tom à la ferme 

tussen De MaIs

 FilmkraNt.live verzorgt iN april iNleidiNgeN bij must see Tom à la ferme |  de lieve vrouw  

amersFoort, 28 april 19.15 uur door roNald rovers
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Er is geen verlossing aan het einde van Les salauds, de 
nieuwe film van Claire Denis. Het is geen feelgoodfilm. 
Hij heet niet voor niets ‘de klootzakken’. Want kloot-
zakken zijn het allemaal in dit noodlotsdrama dat Denis 
aan de broeierige familieverhoudingen in William Faul-
kners controversiële incestroman Sanctuary (1931) en 
de fatale schaduwen van de film noir ontleende. Ieder-
een is corrupt. De mannen en de vrouwen. Het ging ook 
over mannen en vrouwen in het gesprek dat Denis daags 
na de première vorig jaar op het Filmfestival Cannes 
met een klein groepje journalisten hield. Een van hen – 
een vrouw – gooide de knuppel in het hoenderhok.

Maar eerst nog even dit: Les salauds is ijzingwekkend 
goed. Een thriller die in het diepste eenzame zwart ge-
etst is dat de cinema kan voortbrengen. Hoe hard de re-
gen die de film opent ook in vuilgouden vegen de zon-
den weg probeert te wassen. Les salauds, dat Denis 
naast haar literaire en filmische inspiratiebronnen ook 
op waargebeurde misdaadgeschiedenissen baseerde, 
heeft de akelig feitelijke toon van een krantenbericht, 
maar ook de kosmische mystiek van een Griekse trage-
die.

Claire Denis had ook nog een opmerking vooraf, daar in 
Cannes. De film ontstond uit een keten van associaties 
na de dood van haar vader. “Deze film is eigenlijk meer 
een kreet. Dat realiseerde ik me toen hij af was. Ik kon 
me nauwelijks voorstellen dat iemand hem mooi zou 
kunnen vinden. Het was een schreeuw die eruit moest.”

Mooi is ook niet het woord. Al zit er een grote schoon-
heid in de droevige beeld- en geluidslagen (de ijle pijn-
schreien van haar vaste begeleidingsband Tindersticks 
klinken zoals de wind in tranen moet klinken, vlak 
voordat hij ze uiteen blaast). Maar zoals het noodlot on-
ontkoombaar is, zo is Les salauds dat ook. Het is een 
schreeuw die door je heen gaat. Als een geest. Als iets 
uit een andere dimensie.

Als deze film door een man was gemaakt, zouden we 
hem dan misogyn vinden? “Wat bedoelt u?”

Dat alle vrouwen zo gecompromitteerd zijn. “Het is 
ingewikkelder dan dat. Ik vind het te simpel om te zeg-
gen dat het misogyn is om passieve vrouwen te laten 
zien. Passiviteit kan ook een overlevingsstrategie zijn. 
Ik vind het te simpel om het concubinaat of prostitutie 
af te wijzen. Toen we Beau travail (1999) draaiden ont-
moetten we een vrouw die als prostituee werkte om een 
betere toekomst te krijgen. Dat werkt soms en vaak niet. 
Maar moet ik er daarom tegen zijn? Er zijn geen algeme-
ne oordelen.

“Bovendien: zijn de mannen in de film dan zo gewel-
dig? In tegendeel zou ik zeggen. Niemand is zonder 
smetten. Het zijn allemaal… Zelfs Marco is niet hele-
maal vrij van…”

Marco is Marco Silvestri. Kapitein op de grote vaart. Hij 
wordt naar huis geroepen omdat zijn beste vriend Jac-
ques, de man van zijn zus Sandra zelfmoord heeft ge-
pleegd en zijn nichtje Justine naakt, verward en gewond 
op straat is aangetroffen. Marco is de held van Les sa-
lauds, al is ook hij niet helemaal vrij van…

Denis: “Op een bepaalde manier is Marco een klassieke 
held. Je kunt op hem bouwen, je kunt hem vertrouwen, 
zo ziet hij er ook uit. Maar hij is ook heel egocentrisch. 
Hij is gescheiden. Zijn vrouw zorgt voor hun dochters. 
Hij kan doen wat hij wil. Hij leidt een jaloersmakend le-
ven op zee. Er wordt voor hem gezorgd. Een paar keer 
per jaar komt hij naar huis. Hij heeft geen verantwoor-
delijkheden. Maar dat werkt alleen als je een man bent.”

… Marco is inderdaad het prototype van de klassieke 
held. Hij is degene die het leed van de wereld draagt. 
Niet per se omdat hij zo heldhaftig is, maar door de ma-
nier waarop hij ervoor kiest om in bepaalde situaties wel 
of niet te handelen, en hoe. Dat hij het leed draagt is 
geen keuze. Het is plicht.

Denis: “Marco heeft een droomleven. En dan opeens 
moet hij iets doen voor de familie. En hij doet het. Maar 
ik denk niet dat de film hem daarvoor beloont. Hij is aan 
het einde blut, geslagen en gebroken.”

Hij verricht een goede daad maar wordt wel gestraft? 
“Ik neem geen moreel standpunt in.”

De wraak is zinloos. “Natuurlijk. Misschien was alles al 
van meet af aan tot mislukken gedoemd. Of misschien 
was het te laat. Dat is zijn ‘hybris’.”

Hybris. Hoogmoed. Overmoed. Trots. Dat kernbegrip 
van de Griekse tragedie. Toch is het niet Marco wiens 
gezicht door hoogmoed wordt getekend. Dat is Edouard 
Laporte, de zakenman die iedereen in het verval stort.

Laporte is een glimlachende schurk. Een hyena. Een 
kwade genius die in de schaduw staat als het kwaad in 
de film zich voltrekt. Hij heeft het gezicht van acteur 
Michel Subor, eerder al te zien in Denis’ mysterieuze 
L’intrus (2004), terwijl ze voor Carlo Vincent Lindon 
castte, de berouwbare taxichauffeur uit haar Vendredi 
soir (2002). En meer dan enige andere film van haar is 
Les salauds een film van close-ups. Gezichten in het 
donker. Obscur-obscur. Die je, hoe dicht je er ook bij 
komt, nooit zult kunnen doorgronden. Waarom? Waar-
om? Waarom? Doen mensen de dingen die ze doen?

Denis: “Ik ben geshockeerd door het feit dat seksuele 
misdrijven tot in de meest wrede details in de media 
worden weergegeven. Ik ben verbaasd dat mensen liever 
lezen hoe een man drie vrouwen in een kamertje heeft 
opgesloten en ze geslagen en mishandeld heeft toen ze 
zwanger waren dan dat ze zich afvragen waarom ie-
mand dat doet. Ik ben verbijsterd dat we dit soort mis-
drijven, die ongetwijfeld zo oud zijn als de mensheid, 
tegenwoordig als een soort entertainment beschou-
wen.”

Ook uw film bevat akelig suggestieve beelden.“De 
structuur van de film is simpel. Blok na blok. Simpel. 
Alsof je een muur bouwt. Je kunt steen op steen stape-
len en je hoeft er niet per se cement tussen te doen om 
de muur toch overeind te houden. Ik heb een film zon-
der cement gemaakt. Samen met Marco ontdekken we 
het verhaal. We weten niet meer dan hij. Iemand vroeg 

Claire Denis en Les salauds

‘het zIjn aLLeMaaL kLootzakken’

Niemand komt er zonder kleerscheuren 
vanaf in Les salauds, de nieuwe film 
van Claire Denis. De broeierige familie
verhoudingen in het werk van William 
Faulkner, en de noodlottige schaduwen 
van de film noir waren haar belangrijk
ste inspiratiebronnen, vertelde ze vorig 
jaar op het Filmfestival Cannes.

door daNa liNsseN



me waarom ik de meest gruwelijke scène van de film pas 
aan het einde laat zien, en niet aan het begin, als een 
motor van het verhaal. Maar waarom zou je de moeite 
nemen om deze man terug te laten komen van zee, zijn 
levensverzekering opnemen, zijn auto verkopen, als al-
les van meet af aan bekend is? Bovendien is Les salauds 
misschien een perverse variant op een film noir, maar 
het is geen whodunnit.”

Toch zorgt de extreem elliptische structuur van Les sa-
lauds nog voor flink wat raadsels. Misschien is het meer 
een ‘whydunnit’ en een ‘howknowit’. Aan de basis van 
alle ontwikkelingen staan driehoeksverhoudingen. De-
nis heeft haar muur met ingewikkelde driehoekige ste-
nen gebouwd. Je hebt de vervreemde vriendschap tus-
sen Marco en Jacques, die met Marcos’ zuster Sandra is 
getrouwd. Er is de verstoorde drie-eenheid van het ge-
zin van Sandra, Jacques en hun dochter Justine. Er is 
een vreemde zakelijke relatie tussen Sandra, Jacques en 
Laporte. Na de terugkeer van Marco komt daar nog een 
driehoeksverhouding van Laporte, zijn maîtresse Rap-
haëlle en Marco bij. En langzamerhand wordt het web 
waarin Laporte Jacques en Justine gesponnen heeft 
ontrafeld. 

De eerste keer dat we het woord ‘salaud’, klootzak, de ti-
tel van de film horen is als Marco en Sandra terugkomen 
van de advocaat die hen vertelt hoe slecht de zaken er-
voor staan. Sandra vertelt over Laporte, “die klootzak 
heeft haar tot zijn seksobject gemaakt”, zegt ze. Maar we 
weten nog niet over welke klootzak ze het heeft. De 
tweede keer dat we het horen is als Marco Laporte met 
zijn zoontje Joseph in de auto ziet stappen. ‘Salaud’, 
herhaalt hij voor zichzelf. Het klinkt goed.

De titel van de film ontleende Denis aan The Bad Sleep 
Well (1960) van Akira Kurosawa, in Frankrijk uitge-
bracht als Les salauds dorment en paix. Denis: “Ik weet 
niet of de klootzakken in vrede slapen. Misschien liggen 
ze wel wakker ’s nachts. Misschien hebben ze geen ge-
weten. Maar ik hou van die zin. Het is een zin die vol 
woede en razernij is. Hij is heerlijk om uit te spreken.”

Is woede voor u een drijfveer? “Toen ik jong was dacht 
ik, misschien heel naïef, dat de seksuele revolutie van de 
wereld een betere plek zou maken. Dat mensen als ze 
open over hun gevoelens en verlangens konden praten 
gelukkiger zouden worden. Maar in plaats van daarvan 
zie je dat de interesse in seksualiteit niet gepaard gaat 
met een vergrote interesse in betere relaties tussen 
mensen, maar juist in waar het mis gaat, in smerige en 
perverse details, in sensationalisme, in seksuele slaver-
nij. Ik weet niet of dat een ontwikkeling is waar ik me 
thuis bij voel. Toen ik een meisje was dacht ik dat dat de 
wereld van het verleden was. En nu leven we in dat ver-
leden. Maar ik kan de schuld daarvoor niet aan de sek-
suele revolutie geven. Ik ben niet pessimistisch. Ik ben 
ook niet teleurgesteld. De wereld draait en het interes-
seert me om te zien hoe.”

In Les salauds is de wereld van Denis een boze droom. 
En net zoals de held in de Griekse tragedie niet alleen 
het leed op zijn schouders draagt, maar het ook op zich 
neemt om de oorzaak van het leed te achterhalen en 
doorgronden, zo doorleef je ook als toeschouwer het 
leed van deze film. Hoe kwetsbaar en fragiel het mense-
lijke bestaan ook mag worden voorgespiegeld, dit is een 
film die je voldoende ruimte biedt om in die beroete 
spiegel heel even een flits van iets anders te zien.

Een broos moment van transcendentie.
Een andere dimensie.

Het zwerft door de film in de gestalte van een naakt 
meisje. Een droom. Een nachtmerrie. Een visioen.

Gevraagd naar dat beeld zegt Denis: “Het is een soort 
visueel Leitmotif van de film. Misschien is zij nog het 
meest Faulkneriaans. Ze is jong en mooi en verschrik-
kelijk gewond. En toch is ze onaangedaan. Misschien is 
ze verdoofd. Maar ze loopt rechtop. Op zo’n moment is 
ze geen slachtoffer. Maar ik weet niet wat ze dan is. Ze is 
iets anders.”

En dan begint Stuart Staples te zingen. 

Put your love in me
Babe

I need you now and forever.
Put your heart and soul

Ev’rything you are has just got to be a part of me.
Tonight I wanna touch the stars.
Tonight I wanna be in heaven.
Put your love in me

Put your love in me.
Put your life in it

Er is pijn in dat meisje. En verlangen. En een leegte die 
wij zelfs met al ons medelijden niet kunnen vullen.

 

 

 

 

 

Les salauds »»»»  FraNkrijk, 2013 |  regie 

claire deNis |  100 miNuteN |  met viNceNt liNdoN, 

chiara mastroiaNNi, michel subor |  distributie 

FilmFreak |  te zieN vaNaF 24 april

Derek  
jarman
Mark Cousins (The Story of Film) 
schrijft maandelijks over film en beel
dassociaties. Deze maand over het 
goddelijke Dionysische beeld van 
Derek Jarman.

het is twintig jaar na de dood van engelands 
meest radicale filmmaker, derek jarman (1942-
1994). deze still uit zijn beste film the angelic 
conversation (1985), vertelt ons zoveel over 
hem. het feit dat het een knappe, ontklede jonge 
man is herinnert ons allereerst aan alle ho-
mo-erotiek in jarmans werk, wat in die tijd ge-
waagd was gezien de britse wetten die het ver-
kondigen van homoseksualiteit verboden.

en dan is er de textuur van het beeld. midden 
jaren tachtig wilden de meeste filmmakers op 
35mm draaien om hun beelden er niet korrelig, 
maar illusionistisch uit te laten zien. jarman 
daarentegen was dol op de filmkorrel, zoals een 
schilder van penseelstreken houdt, dus draaide 
hij the angelic conversation op 8mm en filmde 
dat materiaal daarna overnieuw op video. deze 
herbewerking manipuleerde hij verder door het 
videomateriaal zo te vertragen dat elk frame een 
hartslag werd. dat zorgde voor sensualiteit, 
maar voelde ook als een uitbreiding van het mo-
ment, als een daad van verering.

verering? worden radicale kunstenaars niet 
geacht om beeldenstormers te zijn, die het oude 
vernietigen, de standbeelden neerhalen, in 
plaats van dingen te verheerlijken? maar de pa-
radox in het engeland van de jaren tachtig was 
dat de rechtse regering de grote sloper was (van 
alle naoorlogse consensus en sociaaldemocra-
tie) waardoor opstandige kunstenaars datgene 
moesten doen wat conservatieven normaliter 
doen – namelijk ons herinneren aan datgene 
wat, in het verleden, waardevol was. in het geval 
van jarman waren dat solidariteit, landschap, 
gemeenschap, het goddelijke, shakespeare – 
the angelic conversation citeert rijkelijk uit 
shakespeares sonnetten.

ik heb het geluk om jarman te hebben ge-
kend, dus als ik naar dit beeld kijkt, dan zie ik 
niet zozeer een van zijn films, maar hem. de 
zwemmende man is weliswaar niet jarman zelf, 
maar jarman had de energie die we in dit shot 
kunnen herkennen. hij richtte zich naar de zon. 
hij was ‘in’ de cinema, op dezelfde manier waar-
op deze man in het water is. hij was tegelijkertijd 
ondergedompeld en meeslepend, op de manier 
waarop hij van zijn vrienden en medewerkers – 
kunstenaars, musici, acteurs, drag queens, acti-
visten – een soort van situationistisch spekta-
kel maakte. dit is het beeld van een spektakel, 
van een manier van leven – ongeremd, vol 
adrenaline, verzadigd, dionysisch.

mark cousiNs
twitter @markcousiNsFilm
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Claire Denis en Les salauds

‘het zIjn aLLeMaaL kLootzakken’
denis op de set 
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Hoe film je een scheepskaping? En dan niet zoals in 
Captain Phillips, maar echt? Of zo echt mogelijk, omdat 
je een documentaire wilt maken over piraterij in Soma-
lië? En dan niet vanuit het perspectief van de Westerse 
slachtoffers, zoals in datzelfde Captain Phillips, of an-
dere recente films als A Hijacking, Stolen Seas en Fishing 
Without Nets, maar vanuit dat van de piraten zelf? Van-
af het moment dat Femke Wolting en Tommy Pallotta 
het plan opvatten een film te maken over zeerovers in de 
Indische Oceaan - zo’n onderwerp waarover je in de 
krant leest, en wat ver weg is en avontuurlijk, en een 
miljoenenindustrie in zichzelf - wisten ze dat het niet 
eenvoudig ging worden. Behalve dat het schier onmo-
gelijk is om het hoofdonderwerp van je film te filmen, 
was het ook nog maar de vraag of ze een piraat zo gek 
zouden krijgen om voor de camera zijn verhaal te doen. 
Als ze al het land in zouden komen. 

Dat dat allemaal gelukt is, bewijst Last Hijack, een 
film die in première ging op het Filmfestival Berlijn en 
een interactieve documentaire die gepresenteerd werd 
op SXSW. De film is een ‘nonfiction narative’, een hybri-
de film die zowel gebruik maakt van documentaire beel-
den en interviews als van emotionele animaties, geba-
seerd op tekeningen van Hisko Hulsing. Geen onge-
woon project dus voor regisseurs/producenten Femke 
Wolting (medeoprichter van het Amsterdamse Subma-
rine en producent van onder andere Ouwehoeren en een 
aantal projecten van Peter Greenaway) en Tommy Pal-
lotta (die de animatiefilms Waking Life en A Scanner 
Darkly van Richard Linklater produceerde en voor Sub-

marine het transmediaproject Collapsus maakte over de 
gevolgen van de energiecrisis), voor wie nieuwe filmi-
sche vormen al lang niet meer iets nieuws zijn. Net zo 
min als het vinden van creatieve oplossingen voor on-
gewone problemen.

Hoofdpersoon Mohamed Nura vonden ze na ge-
sprekken met tientallen piraten, die allemaal hun rede-
nen hadden om niet gefilmd, want herkend te willen 
worden. Velen omdat ze nog op een betere toekomst 
buiten Somalië hoopten. Dan kan je maar beter niet als 
zeerover te boek staan. Mohamed had niets meer te ver-
liezen. Hij wist zeker dat hij nooit weg zou gaan uit So-
malië, hij stond op het punt om te trouwen en een einde 
aan zijn leven als piraat te maken, en zijn ouders wilden 
ook graag meewerken, omdat ze de film zagen als een 
manier om hem op het rechte pad te houden.

Nu moesten ze nog met hem op pad. En in zijn hoofd 
kruipen. En de hamvraag beantwoorden: hoe film je een 
kaping? We vroegen het de filmmakers na de première 
van Last Hijack in Berlijn.

Kun je een scheepskaping filmen? Tommy Pallotta: 
“We wisten vanaf het begin dat dat onmogelijk zou zijn. 
Je kunt er namelijk niet op het moment suprême bij zijn. 
Dus leent dit onderwerp zich niet voor een traditionele, 
observerende documentaire. Toen realiseerden we ons 
dat het ideaal zou zijn om een mix van documentaire en 
animatie te gebruiken, omdat we zo situaties in beeld 
konden brengen waar we niet bij konden zijn.”

Femke Wolting: “Gaandeweg kwamen we erachter 

dat het helemaal niet zo interessant was om een feitelij-
ke reconstructie van zo’n kaping te maken. Maar wat 
gaat er om in de hoofden van die kapers? De animaties 
zijn een manier om die subjectieve werkelijkheid te ver-
beelden. Een ander probleem was dat we niet zelf naar 
Somalië konden om te filmen, omdat dat onverzeker-
baar bleek. Dan wilde geen geldschieter zich meer ach-
ter het project scharen.”

Hoe hebben jullie dat opgelost? Wolting: “We ontdek-
ten dat er een hotel in Mogadishu is waar je als buiten-
lander een kamer kunt huren, inclusief bewaking, en 
dat is een soort privélegertje van vijftien mensen en 
twee SUV’s met kogelvrij glas. Dat is bijvoorbeeld hoe 
CNN te werk gaat. Maar stel je voor dat je een docu-
mentaire gaat maken over een gevoelig onderwerp als 
piraterij, en een hoofdpersoon voor langere tijd wilt 
volgen en interviewen en je komt daar met je privéle-
gertje aanzetten, dat is niet bepaald een intieme situatie 
om iemands vertrouwen te wekken, ook al heeft ieder-
een daar een of andere vorm van bewaking en zijn men-
sen er misschien aan gewend. Maar we dachten dat dat 
voor onze werkwijze niet zou gaan werken.

“Op dat moment hadden we al contact met de En-
gels-Somalische journalist Jamal Osman, die voor 
Channel 4 in Somalië werkte. Hoewel hij eigenlijk een 
schrijvende journalist en researcher is, had hij met hen 
een systeem ontwikkeld waarbij hij telefonisch verslag 
deed van wat er aan de hand was en wat hij zag en waar-
bij zij hem dan opdracht gaven om bepaalde dingen te 

Last Hijack vertelt het verhaal van de Somalische 
zeepiraten via een film en een website, met animaties 
en datavisualisaties en vooral via de gedachten en 
getuigenissen van piraat Mohamed Nura. Regisseurs 
Femke Wolting en Tommy Pallotta na de première in 
Berlijn: “Er is een hele generatie mannen verdwenen.” 

 door daNa liNsseN

Femke Wolting en Tommy Pallotta over Last Hijack

‘IeDereen DIe we 
spraken wILDe  
pIraat zIjn’
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filmen. Somalië heeft een geweldig telefoonnetwerk, 
dus dat was de enige manier van communicatie. Op de-
zelfde manier heeft hij toen voor ons, met cameraman 
Ahmed Farah, die aan de St. Joost-kunstacademie in 
Breda heeft gestudeerd, als liaison ter plekke de inter-
views en de scènes gedraaid. Wij hingen de hele dag aan 
de telefoon en regisseerden als het ware op afstand.”

Pallotta: “Dat was ook een extra veiligheidsmaatre-
gel, zodat we wisten waar hij was en wat hij deed.”

Hoe is het om een film te maken over (en met) mensen 
die je niet live kunt ontmoeten? Pallotta: “Hoe goed je 
het ook plant, met shotlists en uitgeschreven scènes, er 
gebeuren altijd dingen die je niet hebt kunnen voorzien 
en waar je niet direct op kunt reageren. Dat was best 
lastig, maar ook een uitdaging.”

Wolting: “Het was behoorlijk schizofreen. Maar voor 
ons gevoel kwamen we door die animaties ook dichter bij 
hem dan we misschien anders hadden kunnen komen.”

Pallotta: “Uiteindelijk gaat het om de band die je op-
bouwt, en dat is misschien anders door de telefoon, en 
via videomateriaal, maar er ontstaat wel een soort rela-
tie. De ene dag ben je blij met wat hij zegt, de volgende 
dag heb je een hekel aan hem. Misschien is het een post-
modern ding, maar die virtuele manier van werken was 
uiteindelijk niet zo anders voor mij.”

Wolting: “Het echte gevecht lag op een ander vlak. 
Mohamed is geen sympathieke held. Hij zegt en doet 
vervelende dingen. Hoe maak je daar in de montage een 
verhaal van waar de toeschouwer anderhalf uur mee wil 
meeleven, en sympathie en begrip voor kan opbrengen, 
zonder zich er totaal mee te hoeven identificeren?”

In hoeverre is Mohamed een product van zijn omge-
ving, van de omstandigheden? Wolting: “Voor ons is 
het moeilijk om ons voor te stellen wat het betekent om 
op te groeien in een door oorlog verscheurd land, waar 
geen scholen, geen ziekenhuizen, geen politie en geen 
verkeersregels zijn. Maar tegenover Mohamed staat ook 
journalist en radioactivist Abdifatah Omar die even oud 
is als Mohamed en dezelfde achtergrond heeft en be-
sloot om iets heel anders te doen.”

Voelen jullie je advocaten voor het Somalische per-
spectief? Wolting: “We hadden vooral het idee dat het 
Somalische deel van het verhaal nog niet goed belicht 
was. Het ging altijd over het Westen versus Somalië, 
maar we wisten te weinig van de redenen achter de pira-
terij. Het feit dat het Westen daar de zeeën heeft leegge-
vist, waardoor die mannen geen inkomen meer hebben. 
De hele traditionele economie is ingestort. Aanvankelijk 
werden de piraten dan ook als helden onthaald, veel 
mensen zagen het losgeld wat ze voor de schepen vroe-
gen als een soort herstelbetalingen. De economie trok 
aan, de welvaart steeg. Maar na verloop van tijd kreeg de 
gewone bevolking er ook de balen van dat ze altijd met 
misdadigers werden geassocieerd. En bovendien ver-
dween er een hele generatie mannen: ze kwamen om in 
de golven, werden neergeschoten, gevangengezet.”

Pallotta: “In de vier jaar dat we aan de film gewerkt 
hebben is dat beeld enorm veranderd, dus daar moesten 
we ons aan aanpassen. Bovendien verander je zelf ook 
wanneer je meer van een onderwerp weet. Er was niet 
echt een politieke agenda. Maar het dwong me wel om 
vragen te stellen over waar ik zelf toe in staat zou zijn.”

Heb je een antwoord gevonden op die vragen? Pallotta: 
[aarzelend] “Ik denk dat je als je honger hebt tot een 
hoop in staat bent. Maar ik moet wel zeggen dat de situ-
atie echt een stuk gecompliceerder is dan dat. Een te 
simpel antwoord op een te ingewikkelde vraag.”

Hoe zijn jullie ideeën ten opzichte van de piraten ver-
anderd? Wolting: “Voordat we begonnen waren we 
denk ik meer empathisch. Piraterij heeft iets roman-
tisch aan zich hangen.”

Pallotta: “Maar hoe archetypisch en dramatisch het 
onderwerp ook is, uiteindelijk raakten we meer geïnte-
resseerd in de effecten van piraterij dan in de piraterij 
zelf. Wat is het gevolg voor een gemeenschap? De ar-
moede, de alleenstaande moeders, de mannen die ge-
isoleerd van de maatschappij leven.”

Op een gegeven moment zegt Mohamed: ‘We zijn alle-
maal beesten’, is dat de boodschap van de film? Wol-
ting: “Op het moment dat hij dat zei wisten we direct 
dat we de film zo wilden eindigen. Mohamed is niet een 
erg contemplatieve man, dus als hij zoiets zegt, dan be-
tekent dat wel wat.

Pallotta: “Simpel gezegd gaat Last Hijack over een 
man op een kruispunt: moet hij kiezen voor de zee of 
zijn familie, en een respectabel leven aan wal? Dat is 
misschien niet de keuze waar iedereen voor komt te 
staan in zijn leven, maar hij is wel invoelbaar.”

Wolting: “Bovendien kwamen we er al snel achter 
dat Mohamed wel zei dat hij ermee wilde ophouden, 
maar dat het ook een verslavend bestaan is, hij was als 
een junk die weer toeleefde naar de volgende rush. Let-
terlijk: want Mohamed en de piraten kauwen de hele 
dag qat, dus ze zijn voortdurend high. Na de luxe en het 
aanzien van het piratenbestaan was het niet eenvoudig 
voor hem om weer terug te gaan naar de steengroeve, 
hoe groot de sociale druk van bijvoorbeeld zijn ouders 
en zijn vrouw ook was.”

Pallotta: “Er zit ook iets hypocriets in om te verlan-

gen dat hij ermee zou stoppen, maar tegelijkertijd wel te 
rekenen op het geld dat hij binnenbracht.”

Wolting: “En de piraten hebben nog steeds enorm 
aanzien: iedereen die we spraken wilde piraat zijn.”

De bedragen zijn enorm. Pallotta: “Maar de kapers zelf 
krijgen niet zoveel. Er blijft van alles aan de strijkstok 
hangen. Die jongens die in die bootjes de zee op gaan 
verdienen er in verhouding maar heel weinig mee. Er zit 
een gigantisch systeem achter. En Mohamed vertelt ook 
hoe crimineel geld ‘goedkoop geld’ is, je geeft het ook zo 
weer uit, en iedereen verwacht dat je het aan luxe din-
gen uitgeeft en niet aan dingen van waarde.”

Wolting: “En de ironie is dat door de piraterij de in-
flatie enorm was. Dus het was ook geld dat heel weinig 
waard was.”

Wat kunnen we verwachten van het interactieve deel? 
Wolting: “Dat focust via datavisualisaties meer op de 
feiten en via verschillende verhaallijnen geeft het ver-
schillende perspectieven. Tegenover het verhaal van de 
piraten hebben we bijvoorbeeld het verhaal van een En-
gelse kapitein gezet die een kaping heeft meegemaakt.”

Hoe ziet de situatie er nu uit? Wolting: “Het positieve 
effect is dat het door de piraterij zo lang onveilig was 
voor vissers voor de Somalische kust dat de visstand 
daar weer heeft kunnen aangroeien. Er zijn wel rehabi-
litatiekantoortjes voor piraten, maar die hebben verder 
ook geen werk. Maar voor zover het de piraterij betreft 
denk ik dat we het einde van een tijdperk hebben mee-
gemaakt. Daar dan. Want je ziet dat het zich nu richting 
Indonesië aan het verplaatsen is.”

Last Hijack »»»»» NederlaNd 2014 |  regie 

Femke woltiNg, tommy pallotta |  83 miNuteN | 

distributie ciNema delicatesseN |  te zieN op 

het movies that matter Festival eN het hol-

laNd aNimatioN Film Festival eN vaNaF 24 april
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Volker Schlöndorff is terug van weggeweest. De regisseur van Die Blechtrommel 
leek enkel te kunnen gedijen in de jaren 70 en 80, maar zijn toneeladaptatie 
Diplomatie blijkt naast een intens verbaal duel tussen een Duitse generaal en een 
Zweedse consul ook een spannende karakterstudie die vraagtekens plaatst bij de 
rol van diplomatie. Schlöndorff: “Ze spelen een pokerspel en de pot op tafel is 
Parijs.” door ivo de kock

De Tweede Wereldoorlog blijft Volker Schlöndorff fas-
cineren. Omdat “mensen tijdens zo’n conflict in extre-
me situaties belanden, wat interessante reacties ople-
vert”. In Diplomatie, zijn verfilming van Cyril Gely’s ge-
lijknamige toneelstuk, zijn een Duitse generaal en een 
Zweedse consul verwikkeld in een verbaal duel, met Pa-
rijs als inzet. Hun psychologische strijd levert een boei-
ende confrontatie op tussen morele, intellectuele en 
emotionele argumenten. 

Toen duidelijk werd dat de Duitsers verplicht zouden 
worden om Parijs uit handen te geven, beval Adolf Hit-
ler om bij vertrek de Franse hoofdstad met Duitse 
Gründlichkeit te verwoesten. Opperbevelhebber Die-
trich von Choltitz liet daarop springladingen aanbren-
gen onder bruggen, monumenten, gebouwen én de Eif-
feltoren. Uiteindelijk bleef zijn vernietigingsbevel uit en 
konden de geallieerden Parijs ongeschonden bevrijden. 

Tot zover de historische achtergrond die Schlöndorff 
inspireert tot een Kammerspiel met twee bestaande fi-
guren, generaal Von Choltitz (Niels Arestrup) en consul 
Raoul Nording (André Dussolier), en hun fictieve ont-
moeting in de nacht van 24 op 25 augustus 1944. Net 
voor de geallieerden Parijs binnentrekken probeert de 
diplomaat de generaal op andere gedachten te brengen. 
Diplomatie speelt zich grotendeels af in een suite van 
Hotel Meurice waar de Duitsers hun hoofdkwartier 
hadden en waar zich een verbaal steekspel afspeelt met 
veel bespiegelingen over moraliteit, diplomatie, oorlog, 
trouw en verantwoordelijkheid.  

Diplomatie is geen historische reconstructie. “Ik 
wilde geen docudrama maken maar fictie”, zegt Schlön-
dorff, “we zijn nu 70 jaar verder en ik wil de geschiede-

nis niet onderzoeken om te bepalen wat er exact ge-
beurde. Menselijke verhalen vertellen is veel interes-
santer.” Vandaar dat hij met de geheime trap die toegang 
biedt tot de hotelkamer zorgt voor een fictie-element 
én humor. Dit is net zoals Der neunte Tag, waar een Ge-
stapo-officier en een priester de degens kruisen, een 
dialoogfilm over ideeën en de uitwisseling van argu-
menten. Wat de regisseur aansprak was het onderwerp: 
“Ze spelen een pokerspel en de pot op tafel is Parijs. Je 
wordt overmand door emoties want hoe kan men plan-
nen om Parijs te vernietigen? En hoe komt het dat een 
gehoorzame generaal uiteindelijk Hitlers bevel niet uit-
voert? De feiten behoren tot de geschiedenis maar laten 
ruimte voor speculatie en fictie.” 

Harnas van staal
Diplomatie peilt de beweegredenen van de generaal en 
de strategie van de consul. Die laatste is absoluut geen 
held, ook al streeft hij met het redden van Parijs een no-
bel doel na. De diplomaat is niet enkel mysterieus en 
ambigu, hij blijkt ook geen boven het strijdgewoel ver-
heven dienaar van een hogere waarheid te zijn. Nee, dit 
is een mens van vlees en bloed die gelooft dat diploma-
tie een noodzakelijk vuile oorlog is. “Ik hield van het 
idee dat diplomatie heel wat kan bereiken via argumen-
ten maar dat het in zijn ‘het doel heiligt de middelen’- 
benadering ook niet zo zuiver is,” benadrukt Schlön-
dorff, “ook al is diplomatie minder dodelijk dan militair 
optreden. De diplomaat bluft, liegt, charmeert; hij ge-
bruikt alle trucs van een pokerspel.”

Een subliminaal beeld – de verwoesting van War-
schau – levert de motivatie voor een aanvankelijk mij-

merend door de Parijse straten lopende diplomaat. Te-
gelijk maakt het de dreiging reëel en het verhaal span-
nend: “De beelden leken me ideaal om te benadrukken 
wat Parijs boven het hoofd hing. Door er muziek van 
Beethoven bij te plaatsen tonen we twee gezichten van 
een beschaving.” De generaal is volgens Schlöndorff 
“iemand wiens ijzeren wil beschermd wordt door een 
harnas van staal” en de consul zoekt een barst in dat 
schild. Familie blijkt de sleutel.

Onder invloed van de consul en de omringende stad 
zien we de generaal evolueren, maar een eenduidige 
verklaring voor zijn beslissing ontbreekt. Schlöndorff 
gelooft dat meerdere factoren en overwegingen mee-
speelden. Bovendien verloopt de geschiedenis voor hem 
Darwiniaans: “Een klein gen muteert in een ander gen 
en na verloop van tijd produceert dat bepaalde effecten. 
De actie van een man maakt niet meteen een verschil, 
maar op lange termijn wel. Een klein ding verandert, 
een ander ding ook en uiteindelijk is alles veranderd.” 

Diplomatie is spannend en onderhoudend maar be-
vraagt ook de kijker. Want waarom reageren we zo hef-
tig op de (mogelijke) vernietiging van gebouwen en veel 
minder op de dood van mensen? De cineast heeft een 
verklaring: “De esthetische schoonheid, de erfenis van 
honderden jaren beschaving die vervat zit in een stede-
lijk landschap wordt synoniem voor de volledige be-
schaving en voor schoonheid. De gebouwen tonen tot 
wat een beschaving in staat is en wat er op het spel 
staat. De vernietiging van Parijs raakt ons meer dan de 
dood van duizenden mensen omdat de creatieve energie 
die in de stenen van de kathedraal zit zowat het geheu-
gen van duizenden mensen vormt.” 

 

 

Diplomatie »»»»» FraNkrijk/duitslaNd, 

2014 |  81 miNuteN |  regie volker schlöNdorFF | 

met aNdré dussolier, Niels arestrup, burg-

hart klaussNer |  distributie lumière |  te zieN 

vaNaF 24 april 
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Drie boekverfilmingen verschijnen deze 
maand in de bioscopen: De honderd
jarige man die uit het raam klom en 
verdween, Love Eternal en The Book 
Thief. Als je niet zou weten dat je naar 
een boekverfilming zit te kijken, kun je 
de literaire oorsprong dan toch ont
waren?  door Fritz de joNg

Als je niet zou weten dat De honderdjarige man die uit 
het raam klom en verdween een bewerking was van de 
Zweedse bestseller van Jonas Jonasson, kun je daar dan 
tijdens het kijken toch achter komen? De onmogelijke 
titel zou een eerste hint zijn. Maar de literaire oorsprong 
van DHMDUHRKEV schemert vooral door in de episo-
dische structuur. Lezers van het boek klaagden dat de 
film enkele sappige anekdotes uit het leven van de aan 
explosies verslingerde hoofdpersoon Allan Karlsson 
overslaat. Wie de film zonder voorkennis ziet krijgt juist 
het gevoel dat er strenger geschrapt had mogen worden 
in deze overvolle schelmenkomedie. Te beginnen met 
de boertige hoempamuziek, die de kijker net zo weinig 
interpretatieruimte geeft als de lachband in een sitcom. 
Daarnaast had deze Zweedse variant op Forrest Gump 
afgekund met minder ontmoetingen tussen simpele ziel 
Allan en wereldleiders als Franco, Stalin, Truman en 
Gorbatsjov. Wat niet wegneemt dat de scène waarin hij 
uit de losse pols de atoombomproblemen van Robert 
Oppenheimer oplost hilarisch uitpakt. 

Wellicht is het lollig om te lezen over de onnozele in-
specteur die achter de uit het bejaardenhuis weggelo-
pen Allan wordt aangestuurd. Maar de filmsmeris be-
wijst dat je de melancholische Scandinavische droog-
kloterij er ook te dik bovenop kunt leggen. Aan de ande-
re kant van het humorspectrum vinden we het boeven-
tuig dat achter Allan aanjaagt omdat hij abusievelijk een 
koffer met drugsgeld heeft meegenomen. De criminele 
motorbendetiepjes zijn uitgewerkt als karikaturale va-
rianten op Snuf en Snuitje, die thuis horen in een kin-
derfilm. Het storendst is echter het complete gebrek 
aan ontwikkeling bij Alleman Allan, die in de vertolking 
door bijna-vijftiger Robert Gustafsson weliswaar steeds 
ouder gegrimeerd wordt, maar die innerlijk geen spat 
verandert. Misschien is dat in het boek anders, of stoort 
het daar minder. Ook al is DHMDUHRKEV per saldo 
best amusant, de film zorgt er vooral voor dat je liever 
het boek wilt lezen.

Catweazle-baardje
En als je niet zou weten dat Love Eternal een romanver-
filming was? Dan zag je gewoon een mooie, lyrische film 
over een jongeman die van rouwen zijn levensroeping 
heeft gemaakt. De eerste vrouw met wie Ian echt con-
tact maakt stelt: “Je bent vreemd, niet waar?” Nee, 
schudt Ian zijn hoofd: “Ik denk dat alle anderen vreemd 

zijn.” Duidelijker kan Ian zijn vervreemding niet uit-
drukken. Na de dood van zijn vader, en nadat hij in het 
bos achter zijn huis een opgehangen meisje heeft aan-
getroffen, sluit Ian zich tien jaar op in zijn kamer. Luis-
teren naar Noorse deathmetal, een Catweazle-baardje 
laten staan: dat werk. Totdat ook zijn depressieve moe-
der overlijdt, met achterlating van een boek vol goedbe-
doelde raad en recepten.

Met zijn onpeilbare mimiek blijkt Robert de Hoog de 
ideale vertolker voor Ian. Zijn net niet helemaal Britse 
accent te midden van Engelse en Ierse acteurs draagt al-
leen maar bij aan het gevoel van onthechting. Meisjes 
plegen (of overwegen) zelfmoord, Ian neemt ze mee 
naar huis en probeert relaties met ze aan te gaan die 
ranzig necrofiel zouden zijn, als zijn gefnuikte verlan-
gen naar contact niet zo intens triest was.

En dan weet je ineens wel dat regisseur Brendan 
Muldowney zijn film baseerde op een roman van de Ja-
panner Kei Ôishi. En dan gaat een heel raar high-
brow-racistisch mechanisme in werking. Want ja, die 
rare Aziaten, he? Als dit verhaal verfilmd was door Kim 
Ki-duk of Kore-eda Hirokazu, dan had je dit bizarre ge-
drag wel verwacht van Ian. Door de vertelling te ver-
plaatsen naar een nergens precies gedefinieerde An-
glo-Ierse setting maakt Muldowney Ôishi’s duistere 
thematiek juist op een indringende manier universeel. 
Of in elk geval zo universeel dat westerlingen er ook wat 
mee kunnen.

Dood bij het haardvuur
Als je nog niet wist dat The Book Thief een bewerking 
was van een bestsellende young adult novel, dan wist je 
het wel in de eerste seconden, waarin de almachtige 

verteller zijn mond opentrekt. Het verhaal over de Duit-
se, voor adoptie afgestane communistendochter Liesel 
wordt verteld door niemand minder dan de Dood. En 
ook al probeert Magere Hein zijn aanwezigheid in de 
tragische slotmonoloog goed te praten: het blijft een ge-
kunsteld  literair construct dat in de verfilming een 
wrange nasmaak oplevert. De man met de zeis spreekt 
de kijker toe met de zalvende stem van een lieve opa, die 
bij het haardvuur een slaapverhaaltje vertelt. De her-
haalde suggestie dat De Dood alleen mensen haalt als 
hun tijd is gekomen is ronduit obsceen, in een film over 
de Tweede Wereldoorlog. Daarin stierven zoals bekend 
– door wapentuig, vervolging of honger – ruim zestig 
miljoen mensen, wier tijd zonder die oorlog juist hele-
maal niet was gekomen.

Terwijl De Dood zich in plechtig Engels tot de kijker 
richt horen we Liesels adoptieouders Geoffrey Rush en 
Emily Watson zich belachelijk maken met malle ‘Allo ‘Al-
lo-accenten. Liesel en haar nieuwe ouders zijn Goede 
Duitsers, die ondergedoken joden verbergen, die houden 
van een goed boek en die heimelijk “ik haat Hitler” roe-
pen. De Slechte Duitsers van de Hitlerjugend en de SS 
praten af en toe juist Echt Duits: de taal van het Kwaad? 
Maar soms ook weer niet. Een nogal storende inconse-
quentie in een film die een jong publiek iets wil leren over 
Duitsland, de nazi’s en de Holocaust. Als je niet eens een 
taal voor je film kunt kiezen, hoe breng je dan je simplis-
tische boodschap over dat Lezen = Goed en Nazi’s = 
Slecht?

 

De honderdjarige man die uit het raam 
klom en verdween is te zieN vaNaF 1 mei 

Love Eternal is te zieN vaNaF 24 april  

The Book Thief is te zieN vaNaF 27 maart

Nieuwe boekverfilmingen

Lezen = goed, nazi’s = sLecht

love eternal
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John Krokidas en Daniel Radcliffe over Kill Your Darlings

‘bInnen 30 seconDen 
stonDen we keIharD 
te janken’ John Krokidas, net 40, verfilmde voor 

Kill Your Darlings de universiteitsjaren 
van een groepje jonge creatievelingen 
dat later bekend zou worden als de Beat 
Poets. Met in de hoofdrol de voormalige 
Harry Potterster Daniel Radcliffe als 
een piepjonge Allen Ginsberg. door boyd vaN hoeij 



Het lukte John Krokidas om voor zijn regiedebuut een 
flink aantal acteurs van naam te strikken. Naast Daniel 
Radcliffe spelen ook Michael “Dexter” C. Hall (Dave 
Kammerer), Jack Huston (Jack Kerouac) en Ben Foster 
(William S. Burroughs) mee, terwijl de rol van Lucien 
Carr wordt gespeeld door Dane DeHaan, binnenkort 
ook te zien in The Amazing Spider-Man 2 en als James 
Dean in de nieuwe Anton Corbijn. 

Carr was de jonge leeftijdgenoot en briljante redac-
teur van de Beats voor wie Ginsberg als een blok zou 
vallen. Carr was ook degene die Kammerer, die ook al 
een oogje op Carr had, zou vermoorden. 

Heeft u als regisseur van dit jeugdrelaas rekening wil-
len houden met het feit dat iedereen weet hoe het Gins-
berg, Kerouac, Burroughs en Carr uiteindelijk in het 
leven zou vergaan? Krokidas : “Austin Bunn, mijn co-
scenarist, en ik hebben echt moeten zeggen tijdens de 
scenariofase: ‘We moeten niet denken aan wat we over 
de oudere personages weten of wat we aan deze mannen 
bewonderen.’ Eerder het tegenovergestelde, we hebben 
geprobeerd om het mes in hun biografie te zetten en al-
les wat na het verhaal dat je in de film ziet gebeurt, er 
echt buiten te laten. Ik wilde absoluut geen scène waar-
in Kerouac zegt: ‘Goodbye guys, I’m going on the road!’ 
Onze Ginsberg is een onzekere, Joodse, in de kast zit-
tende jongeman uit de arbeidersklasse van New Jersey 
die schoorvoetend zijn universiteitscarrière begint. 
Verder niets. Hij wist niet eens wat hij later wilde wor-
den en daarom kan iedereen zich ook met deze Ginsberg 
identificeren; we hebben allemaal die onzekerheid ge-
kend. Dat was ook het idee achter de keuze voor Rad-
cliffe, ik wilde niet iemand die eruit zou zien als een 
jongere versie van de zestigjarige Ginsberg die we alle-
maal kennen.”

Ginsberg is duidelijk hoteldebotel van Carr, maar of 
het ook écht wederzijds is houdt u in het midden... “Ik 
denk dat we allemaal wel, toen we achttien of negentien 
waren, verliefd zijn geweest op een heel mooi maar ook 
heel moeilijk iemand die eigenlijk bij voorbaat onbereik-
baar is. In mijn geval ging het om echte liefde, maar ook 
ik was zo jong en naïef dat ik probeerde om precies de 
persoon te zijn die de ander lief zou kunnen hebben. Ik 
heb Carr nooit ontmoet en weet ook niet of hij zichzelf 
als biseksueel of homo of hetero zou omschrijven (hij 
zou later met een vrouw trouwen en kinderen krijgen) en 
daarom heb ik geprobeerd duidelijk te maken dat het 
verhaal vanuit het gezichtspunt van Allen wordt verteld: 
hij weet het namelijk ook niet. Het belangrijkste was om 
te laten zien dat ze elkaar, misschien op verschillende 
vlakken, nodig hadden, maar dat het ook een heel onge-
zonde relatie was, alhoewel niemand kon weten dat Carr 
zo ver zou gaan dat hij Kammerer zou vermoorden.” 

Het vreemde aan het hele verhaal is natuurlijk dat het 
juist de moordenaar is die iedereen aanspoorde om te 
schrijven... “Precies, hij heeft de Beats aan elkaar voor-
gesteld en is met het idee van een ‘revolutie’ op de prop-
pen gekomen. In de dagboeken van Allen beschrijft hij 
het soort lange gesprekken die iedere negentienjarige 
universiteitsstudent heeft over kunst, schoonheid, lief-
de en de waarheid en wordt het duidelijk dat Allen ook 
geprobeerd heeft Carr aan te sporen om zelf dingen te 
schrijven. Carr zou uiteindelijk een redacteur en persa-

gent worden, maar hij was de eerste muze van de Beats, 
nog voor Neil Cassady. Een interessant feitje dat we in 
onze research ontdekten, is dat veel van de boeken die 
Carr aan de Beats liet lezen ter inspiratie in eerste in-
stantie door Kammerer aan Carr waren gegeven. Dus 
Kammerer moet eigenlijk ook gezien worden als een van 
de voorvaderen van de New Vision en de Beats.” 

Er is een montagescène waarin u drie verhaallijnen bij 
elkaar laat komen: de moord op Kammerer, de eerste 
seksuele ervaring van Ginsberg, en Kerouac die van 
een op het slagveld overleden vriend hoort. Seks en 
dood komen hier heel dicht bij elkaar... “Ik heb niet ex-
pres een fuck/death montage willen maken, als je dat 
bedoelt, haha! Interessant is dat de cruciale momenten 
in hun levens vrijwel tegelijkertijd plaatsvonden. Bur-
roughs begon met heroïne te experimenteren, wat een 
grote invloed zou hebben op zijn artistieke output en 
parcours. Jack, die na zijn broer ook zijn beste vriend 
verloor aan oorlogsgeweld, heeft daar zo’n emotionele 
opdonder van gekregen dat hij erdoor is gaan schrijven. 
De ontdekking van seks is voor Ginsberg natuurlijk van 
enorme invloed geweest op zijn latere dichtwerk. Alle-
maal hadden ze dus zo’n scharniermoment waardoor ze 
verplicht werden zich te realiseren wat voor soort men-
sen ze waren, wat belangrijk voor hen was én hoe ze 
daar uiting aan konden geven. Door ze naast elkaar te 
zetten kun je laten zien dat het absoluut uitzonderlijk 
was dat al deze dingen in slechts anderhalf jaar tijd ge-
beurd zijn. Alle personages worden geconfronteerd met 
iets wat ervoor zorgt dat ze uiteindelijk de volwassenen 
die ze moeten worden, kunnen worden.” o

De 24jarige Radcliffe kan het na acht 
Harry Potterfilms eindelijk eens over 
een andere boeg gooien. En een Ameri
kaanse homodichter uit de jaren veertig 
is – ondanks toch weer die bril – inder
daad iets heel anders.

 
Lucien Carr had zelf misschien niet veel schrijftalent 
maar was wel de persoon die ervoor zorgde dat alle 
andere Beats begonnen met schrijven. Is wat Carr 
deed een beetje te vergelijken met het werk van een re-
gisseur? Radcliffe: “Ja, absoluut. Een goede regisseur 
duwt je in de juiste richting, alhoewel iedere acteur er 
zijn eigen methodes op nahoudt. John Krokidas verge-
lijkt het vaak met het koken van een zevengangendiner: 
je moet alle verschillende bereidingswijzen en kooktij-
den van de acteurs kunnen overzien om alles op tijd, 

gaar en warm op tafel te kunnen zetten. Sommige ac-
teurs hebben constant feedback nodig, ikzelf ook. Toen 
ik klein was hadden alle regisseurs constant de neiging 
om tussen shots met feedback te komen. Dus nu, als ik 
niets hoor, denk ik al snel dat er iets mis is, alhoewel het 
vaker betekent dat alles eigenlijk prima ging. Wat zo in-
teressant aan Carr was, is dat hij nooit een schrijver is 
geworden maar wel een fantastische redacteur van an-
dermans werk. Hij had heel duidelijk het talent om 
mensen te inspireren en om het werk wat ze afleverden 
nog beter te maken. Maar zelf schreef hij niets, wat denk 
ik wel een probleem voor hem is geweest, qua ego. 
Wanneer Carr in de gevangenis tegen Allen zegt: ‘Ze 
willen een schriftelijke verklaring’, dan is dat voor hem 
natuurlijk verschrikkelijk — want hij is doodsbang zelf 
een pen op papier te zetten. Regisseurs doen daarente-
gen wel meer dan Carr deed; als ik aan John denk en hoe 
hij met de acteurs op de set werkte, dat was fantastisch. 
Zelfs mensen als Jennifer Jason Leigh (die Ginsbergs 
moeder speelt), die toch met heel veel grote regisseurs 
heeft samengewerkt, dachten volgens mij: die John 
weet echt waar ’ie mee bezig is. Ik zeg zelf altijd dat hij 
een diploma in ‘mensenkunde’ heeft want hij weet pre-
cies wat elke acteur nodig heeft, wat ’m op gang brengt 
of juist bang maakt.”  

Wat was dat voor u? “Ik denk dat ik wel een beetje een 
probleem heb met de gedachte dat mensen denken dat 
ik gewoon mazzel heb gehad en dat ik er een beetje voor 
spek en bonen bijzit. Het is waar dat ik natuurlijk heel 
veel geluk heb gehad, maar ik wil ook zo hard werken 
dat iedereen zal denken dat ik het recht heb verdiend 
om te doen wat ik doe. Dat werkt heel motiverend. Op 
de set van Kill Your Darlings heb ik het over een heleboel 
specifieke emotionele dingen gehad met John waar ik 
hier, als je het niet erg vindt, verder niet op in zal gaan. 
Maar laten we zeggen dat ik hem een heleboel munitie 
heb gegeven die hij vervolgens tegen mij heeft kunnen 
gebruiken. En natuurlijk kwam hij altijd met precies de 
juiste dingen op de proppen voor de scènes die we aan 
het filmen waren.” 

Een soort manipulatie, maar met een artistiek doel? 
“Precies. In een van de sleutelscènes laat Carr Allen al-
leen achter en barst Allen dan ook in huilen uit. Ook 
voor deze scène gebruikte Krokidas een trucje en dat 
was ook wel nodig, want diezelfde scène had ik tijdens 
de audities voor Carr denk ik al met wel acht verschil-
lende acteurs gespeeld. Dane had ’m ook al verschillen-
de keren moeten doen tijdens de audities. Dus toen het 
tijd was voor de opnames waren we best wel bang dat 
deze scène te geforceerd en routineus zou worden, wat 
natuurlijk funest is voor zo’n groot emotioneel mo-
ment. John wist hier wel iets op: hij heeft de hele crew 
de kamer uit gestuurd en mij toen apart genomen en ge-
zegd dat ik maar één doel had, namelijk ervoor te zorgen 
dat Carr de kamer nooit zou verlaten. Daarna zei hij iets 
tegen Dane, ik weet nog steeds niet precies wat, en toen 
heeft hij ons de hele scène laten improviseren, zonder 
enig respect voor de tekst. In dertig seconden stonden 
we allebei keihard te janken. Zoiets is als acteur een fan-
tastisch mooi moment. En het grappige was dat John 
heel snel de kamer uit moest rennen om de crew weer 
naar binnen te loodsen om alles te filmen.” o

receNsie op pagiNa 20
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Michael C. Hall, beter bekend als  
Dexter, is in Kill Your Darlings voor de 
ver  andering nou eens niet de moorde
naar. Hij speelt het slachtoffer in een 
tragedie die de schrijvers van de Beat 
Generation van schaamte moet hebben 
vervuld. door bareNd de voogd

De homoseksuele David Kammerer werd in 1944 dood 
aangetroffen in de Hudson rivier. Jack Kerouac en Wil-
liam Burroughs, toen nog onbekende, jonge studenten, 
werden door de politie gehoord. Hun goede vriend Lu-
cien Carr legde uiteindelijk een bekentenis af. De moor-
denaar was, zo leren we uit Kill Your Darlings, de eerste 
grote liefde van Allen Ginsberg, die nota bene de eerste 
editie van zijn beroemde gedicht Howl aan Carr opdroeg.

Daniel Radcliffe speelt, na James Franco in Howl 
(2010) en Tom Sturridge in On the Road (2012), een jonge 
en naïeve versie van Ginsberg. De zeventienjarige ‘Allen 
in Wonderland’ is net naar Columbia University geko-
men, nog onzeker van zijn seksualiteit en raakt helemaal 
in de ban van de literaire rebellen die er de boel op stelten 
zetten. Vooral Carr (Dane DeHaan) betovert hem. Hij is 
een charismatische jongeman die de eerstejaars cho-
queert door in de bibliotheek pornografische passages 
van Henry Miller voor te dragen. Samen met Jack 
Kerouac (Jack Huston) en William Burroughs (Ben Fos-
ter) zoeken Ginsberg en Carr naar ‘The New Vision’; een 
moderne literatuur en poëzie, geboren in de jazzclubs, 
onder de invloed van benzadrine en stijf van het leven. 

Alleen David Kammerer (Hall), vermoedelijk een ge-
kwetste minnaar van Carr, waarschuwt. ‘I know who 

you are,’ zegt hij tegen de verliefde Allen. ‘We’re the 
ones  he needs, but never wants.’ 

Radcliffe speelt een mooie, complexe hoofdrol. De-
Haan, onlangs nog schandelijk onderbenut in de con-
certfilm Metallica: Through the Never, bewijst eveneens 
zijn talent. Zijn glaciale uitstraling is niet alleen betove-
rend, maar ook duister. Hoe de relatie tussen Carr en 
Kammerer precies in elkaar gezeten heeft, is nog steeds 
onderwerp van speculatie. Kammerer was veertien jaar 
ouder. Carr ontmoette hem op zijn elfde bij de padvin-
derij. Voor Ginsberg, die altijd openlijk schreef over zijn 
homoseksualiteit, moet de nasleep van de moord op 
Kammerer erg pijnlijk zijn geweest.

Scenarist Austin Bunn en regisseur John Krokidas 
deden er ruim tien jaar over om Kill Your Darlings op het 
doek te krijgen. De twee waren roommates op Yale en, 
net als veel anderen, geïnspireerd door het elan en de 
experimenteerdrift van de Beat Generation. Bewonde-
renswaardig dus, dat Kill Your Darlings verder kijkt dan 
de status van literaire popidolen die de Beat-schrijvers 
zo aankleeft. Krokidas en Bunn lenen uit de film noir en 
de nouvelle vague en vertellen een verhaal dat, behalve 
over een eerste liefde en een vurige passie voor de lite-
ratuur, ook gaat over hun eigen studententijd: de bra-
voure en het enthousiasme, de onzekerheden, de 
schaamte over je familie en de wreedheid van de jeugd. 

Carr liet later zijn vermelding in Howl verwijderen en 
verzette zich zijn hele leven tegen de publicatie van And 
the Hippos Were Boiled in Their Tanks, waarin Bur-
roughs en Kerouac over de moord schreven. Het boek 
verscheen pas in 2008. Carr werd zo goed als vergeten. 
‘Some things, once you’ve loved them, become yours 
forever (...) They become part of who you are… or they 
destroy you.’ 

 
Kill Your Darlings »»»»» vs, 2013 |  regie 

johN krokidas |  102 miNuteN |  daNiel radcliFFe, 

daNe dehaaN, michael c. hall |  distributie lu-

mière |  te zieN vaNaF 27 maart

Het duistere verleden van 
de Beat dicHters Kill Your Darlings

Doodsteek vrijheidsmythe
Verrukkelijk eenvoudig was het lite
raire leven in de jaren zestig en zeven
tig. Althans in mijn kringen, waarin 
Jack Kerouac de grote vrijheidsheld 
was. 

Niet in politieke zin – daar hadden we che gue-
vara voor – maar als wegwijzer in het leven. 
kerouac liet zien hoe het leven geleefd moest 
worden: als in een road movie, altijd op weg van 
het ene avontuur naar het andere. weg van de 

burgerlijkheid, met de twee d’s (drank en drugs) 
als stevig duwtje in de rug. met de auto – bij 
voorkeur een oude pontiac of dodge – op weg 
naar de vrijheid. over hoe die vrijheid eruit zag, 
was minder goed nagedacht. het eindigde in 
mijn geval ermee dat ik mezelf na enige tijd te-
rugvond als pindaverkoper op een strand in 
zuid-Frankrijk. geen kwaad woord over het ver-
kopen van pinda’s, maar kerouacs vrijheidsbij-
bel on the road leek iets anders te beloven. was 
ik mislukt voor de beat generation of vertelde 

kerouac en zijn schrijvende vrienden het 
sprookje dat de hippiegeneratie graag wilde ho-
ren? zoals kinderen in disneyverhaaltjes gelo-
ven, geloofde mijn generatie in de sprookjesva-
riant van vrijheid: je stapt in een auto, trapt het 
gaspedaal in en de vrijheid lacht je tegemoet. 
dat oude naïeve beeld stelt filmmakers die nu 
nog iets over de beat generation willen maken 
voor een probleem. de tijd is voorbij dat ze 
kerouac en zijn vrienden als romantische vrij-
heidslievende helden kunnen portretteren. in 
dat naïeve beeld trapt niemand meer. maar hoe 
dan wel? walter salles worstelde ermee in on 
the road. in zijn film zijn kerouac en Neal cas-
sady romantische antiburgerlijke rebellen, maar 

ook seksistische assholes, bij wie vrouwen be-
ter uit de buurt kunnen blijven. zoiets noemen 
we een genuanceerd portret. vernietigender is 
kill your darlings, dat laat zien dat de geboorte 
van de beat generation geen onbevlekte ont-
vangenis was, maar meteen bezoedeld werd 
door een laffe moord. ontluisterend hoe de late-
re hippiehelden zich in bochten wringen om zich 
van de moord te distantiëren. zonder dat de ma-
kers het lijken te beseffen, geeft kill your dar-
lings de doodsteek aan de vrijheidsmythe van 
de beat generation. het is het bekende verhaal 
van mannen en voetstukken. hoog tijd om in de 
auto te stappen.

 jos vaN der burg 
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De veroordeling tot levenslang voor 
zeven moorden van verpleegster Lucia 
de Berk is misschien de grootste ge
rechtelijke blunder uit de Nederlandse 
geschiedenis. De gedramatiseerde 
reconstructie Lucia de B. laat zien hoe 
tunnelvisie ontstaat. door jos vaN der burg

“Iedereen kijkt naar me of ik een heks ben”, zegt ver-
pleegster Lucia de B. met Haagse tongval uitstekend ge-
speeld door Ariane Schluter, als ze door de directeur 
(Barry Atsma) van het ziekenhuis op non-actief wordt 
gesteld. Heks is het goede woord, want alles wat daarna 
gebeurt doet denken aan een Middeleeuws heksenpro-
ces. De reden dat de verpleegster naar huis wordt ge-
stuurd, is dat voor de zoveelste keer iemand in het zie-
kenhuis misschien stierf terwijl zij dienst had. In dit ge-
val was het een baby. Het grote aantal sterfgevallen viel 
Lucia ook op. “Het lijkt wel of ik het aantrek, maar dat 
kan toch gewoon niet?”, huilt ze na de dood van de baby 
tegen haar collega’s. Die vinden haar een vreemde snui-
ter. Waarom werkt ze altijd zo hard? En dat gecomman-
deer! Tippelde ze trouwens niet in haar vroegere leven? 
Het roddelcircuit barst uit zijn voegen als Lucia enige 
tijd later aan het sterfbed van haar opa wordt gearres-
teerd. De recherche valt met een bliksemactie binnen, 
omdat ze bang is dat de vrouw de oude man als zoveel-
ste in een lange rij zal vermoorden. Met haar arrestatie 
denkt justitie een seriemoordenares met misschien wel 
dertien doden op haar geweten te hebben opgepakt. 
Klein probleem: er is geen bewijs. De verdachte is niet 
op heterdaad betrapt en zegt dat ze onschuldig is. Toch 
weet de openbare aanklager (Annet Malherbe), gehol-
pen door een ambitieuze jonge parketsecretaris (Sallie 
Harmsen), zeker dat ze een gevaarlijk monster is. Een 
kwestie van deduceren en reduceren. Waarom staat het 
door een ex FBI-er geschreven boek In de huid van een 
seriemoordenaar bij haar thuis in de kast? Waarom 
schrijft ze in haar dagboek dat “niemand mag weten van 
die compulsie?” Geen twijfel mogelijk: met die com-
pulsie (dwangmatige handeling) bedoelt ze natuurlijk 
haar moordzucht. Als het gif digoxine wordt gevonden 
in het lichaampje van de baby is voor de openbare aan-
klager de zaak rond: Lucia de B. is een psychopaat die 
patiënten met een infuus dodelijk gif toedient. Dat er 
geen sporen zijn te vinden dat ze dat heeft gedaan, wijst 
niet op onschuld, maar op sluwheid. Lucia de B. ging zo 
geraffineerd te werk dat ze geen sporen achterliet. Aldus 
de openbare aanklager.

 
Kettingbewijs
Lucia de B. gaat over tunnelvisie. Overtuigend laat de 
film zien hoe zoiets ontstaat. Doordat iedereen wil gelo-
ven dat de verpleegster een seriemoordenares is, wor-
den alle gebeurtenissen en feiten zo geïnterpreteerd dat 

er maar één uitkomst mogelijk is. Als de openbare aan-
klager bij Lucia geen emotie ziet als ze wordt opgeslo-
ten, verbaast haar dat niet, omdat het past bij het profiel 
van een psychopaat. Wat ze niet ziet, is dat de vrouw 
even later in haar eentje als één brok wanhoop in haar 
cel in huilen uitbarst. Omdat de openbare aanklager 
geen harde bewijzen voor haar schuld heeft, grijpt zij 
naar het dubieuze juridische middel van het schakel- of 
kettingbewijs: als één moord kan worden bewezen, zijn 
de andere sterfgevallen ook moorden, omdat ze in een 
patroon passen. Omdat de rechter de (gif)moord op de 
baby bewezen acht, wordt Lucia voor vier moorden (in 
hoger beroep zeven) tot levenslang veroordeeld. Daarna 
begint de lange gruwelweg naar heropening van de 
zaak, waarin steeds meer betrokkenen ervan overtuigd 
raken dat er sprake is van een rechterlijke dwaling. De 
omslag wordt gepersonifieerd door de parketwachter. 
Als uit een verdonkeremaand autopsierapport over de 
baby blijkt dat het kind niet aan vergiftiging is overle-
den loopt zij over naar de ‘andere kant’. De sluitende 
puzzel van justitie blijkt een vergiet, met uiteindelijk 
vrijspraak als resultaat.

Heksenjacht
Lucia de B. is een keurige gedramatiseerde reconstructie 
van de affaire, die iets teveel aan tv-drama doet denken. 
De film was indringender geweest als hij volledig vanuit 
het perspectief van de verpleegster was gemaakt. Het 
verzonnen dramatische lijntje tussen de openbare aan-
klager en de ‘overlopende’ parketwachter voelt name-
lijk geforceerd en overbodig. En wat willen de makers 
betogen met de flashbacks van Lucia’s jeugd in een ont-
spoord gezin, waarin haar moeder haar de prostitutie 
indreef? Zegt het iets over het latere drama dat ze een 

akelige jeugd had? Interessanter zijn de terloopse ver-
wijzingen naar de rol van de media in de affaire, die tot 
een mediahype leidde. Mediasocioloog Peter Vaster-
man stelt in zijn boek Mediahypes dat de journalistieke 
interesse bij een mediahype uitsluitend is gericht “op 
bevestiging van één perspectief, waardoor de negatieve 
feiten, interpretaties en opinies de berichtgeving zullen 
domineren.” Dit is exact wat er gebeurde in de affaire 
Lucia de B. De media maakten van de verpleegster een 
heks. Met woorden – de verpleegster heette al snel ‘de 
engel des doods’ en benadrukt werd haar prostitutie-
verleden - maar ook met beelden. Rechtbanktekenaars 
maakten haar tot karikatuur.

“De kranten zijn gek geworden”, stelt Lucia’s man, 
een nuchtere Hagenaar, in de film onthutst vast. Hoe-
veel invloed hadden de mediahype en de sociale com-
motie op justitie? In de film beschuldigt Lucia’s advo-
caat (Fedja van Huêt) de rechter ervan dat hij onder in-
vloed van de ‘massahysterie’ klakkeloos de ondeugde-
lijke bewijsvoering heeft overgenomen. Hij spreekt van 
een heksenjacht. Op zijn minst heeft hij een punt. 
Schrijver Maarten ’t Hart, die zich inspande voor her-
opening van de zaak, verwoordde het zo: “Wij denken 
dat wij redelijke wezens zijn, dat wij niet geleid worden 
door angsten, door irrationele, duistere waanvoorstel-
lingen. Toch is de zaak Lucia de B. aan het rollen ge-
bracht door een waanidee.” 

De Middeleeuwen zijn minder ver weg dan we den-
ken.

Lucia de B. »»»»» NederlaNd, 2014 |  regie 

paula vaN der oest |  97  miNuteN |  distributie 

iNdepeNdeNt Films |  te zieN vaNaF 3 april

Lucia de B.

21ste eeuwse heksenjacht
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In de aanloop naar de release van Noah 
was er het ene akkefietje na het andere. 
Eerst deed studio Paramount vergeefse 
pogingen om de christelijke achterban 
tevreden te houden met hersneden 
versies; vervolgens kondigden verschil
lende moslimlanden aan de film niet te 
vertonen. Verslikte Darren Aronofsky 
zich in de gevoeligheden van de gelovi
gen? door joost broereN

In een masterclass op het filmfestival van Marrakech 
vertelt regisseur Darren Aronofsky in december 2012 
nog ontspannen over Noah, zijn epische verfilming van 
een van de bekendste Bijbelverhalen, met Russell Crowe 
in de titelrol. Hij heeft de opnames net voltooid en staat 
op het punt om te beginnen aan een lang proces van 
montage en postproductie. “Het Bijbelverhaal over No-
ach is maar een paar pagina’s lang, afhankelijk van de 
vertaling, en laat dus veel ruimte voor interpretatie”, 
stelt hij. “De mensheid vertelt en hervertelt dit verhaal 
al duizenden jaren, en onze film staat in die traditie. We 
wilden een wereld creëren waarin het waarheidsge-
trouw kon zijn, zodat het zowel weerklank zou vinden 
bij mensen die geloven dat dit echt gebeurd is, als bij 
hen die het als een verhaal beschouwen.”

Spoel een jaar door en het lijkt erop dat Aronofsky 
precies die spagaat heeft onderschat. The Hollywood 
Reporter bericht in oktober 2013 dat studio Paramount, 
ondanks uitdrukkelijk protest van Aronofsky, proefver-
toningen heeft gehouden van een onaffe versie van de 
film onder christelijk publiek, met desastreus effect. De 
film zou te duister zijn, te weinig getrouw aan het Bij-
belverhaal, en men neemt aanstoot aan een scène met 
een dronken Noach – die overigens ook in Genesis voor-
komt. Al met al dus niet wat Paramount had gehoopt: 
de studio vist met de film naar het immense succes in 
christelijke hoek dat Mel Gibsons The Passion of the 
Christ een decennium eerder had.

De studio voelde zich dan ook gedwongen zijn inves-
tering van 125 miljoen dollar te bewaken, verreweg het 
grootste budget dat Aronofsky (Black Swan, The Wrest-
ler) ooit tot zijn beschikking had. Dus terwijl de regis-

seur stug doorwerkte aan zijn eigen versie (hoewel hij 
om het budget rond te krijgen de final cut-rechten had 
afgestaan), kwamen er meer testversies. Naar verluidt 
was er zelfs één waarin het epos van twee uur en een 
kwartier werd teruggebracht tot 85 minuten, met een 
christelijke rocksong over de aftiteling.

Schade beperken
Het mocht weinig baten: de gelovige achterban wilde er 
nog steeds niet aan, en eind februari werd dan ook be-
kendgemaakt dat Aronofsky’s versie gewoon de zalen 
zou halen. De regisseur probeerde de schade te beper-
ken in een interview met, opnieuw, The Hollywood Re-
porter: alles zou in goede harmonie zijn opgelost, wat 
nu wordt uitgebracht is 100% de film die hij voor ogen 
had, en is trouw aan de Bijbeltekst. Intussen doet Para-
mount zijn best de critici te kalmeren door er in publici-
taire uitingen de nadruk op te leggen dat het gaat om 
een ‘interpretatie’.

Eind goed al goed? Nee, niet helemaal, want kort 
daarna maken de islamitische naties Qatar, Bahrein en 
de Verenigde Arabische Emiraten bekend dat ze verto-
ning van de film verbieden. Het direct verbeelden van 
Noach, immers ook in de Koran een van Allahs bood-
schappers, botst met de islamitische wetgeving.

Dat is natuurlijk een ontwikkeling die voor filmma-
ker en studio niet echt te vermijden was – het verbeel-
den van Noach is de sine qua non van de film. Maar het 
geeft wel de indruk dat Aronofsky, zelf een seculiere 
Jood, net als co-scenarist Ari Handel, zich in de gevoe-
ligheden van het religieuze aspect heeft verslikt. In die 
workshop in Marrakech memoreerde hij nog de grote 

hoeveelheid Bijbelverfilmingen die er in de eerste de-
cennia van de cinema gemaakt werden, en sprak hij er 
zijn verbazing over uit dat dit tegenwoordig niet meer 
op zo’n schaal gebeurt. Maar de tijden zijn veranderd: 
waar gelovigen in de begintijd van de cinema in Ameri-
ka de vanzelfsprekende cultuurdragers waren, voelen ze 
zich nu van alle kanten bedreigd; zie bijvoorbeeld ook 
de opgeklopte controverse over de vermeende ‘War on 
Christmas’ waar het conservatieve Fox News jaar in jaar 
uit weer over begint. In dat klimaat kun je van een Bij-
belverhaal niet meer zomaar een verhaal maken, hoe 
respectvol je dat ook doet.

In Nederland en andere Europese landen zal de con-
troverse niet zo spelen; hier wordt de film vooral bena-
derd als ‘de nieuwe Aronofsky’. Toch krijgt de hele affai-
re ook voor ons nog een staartje: Paramount besloot, 
wellicht in een poging de nadruk meer op het spektakel 
dan de gelovige inhoud te leggen, om de film buiten 
Amerika en Engeland uit te brengen in een 3D-versie. 
Hoe dat uitpakt, valt nog niet te beoordelen – de film 
was niet te zien voor het ter perse gaan van deze krant – 
maar dat het gaat om tijdens de postproductie ‘kunst-
matig’ gecreëerde driedimensionaliteit, doet het ergste 
vrezen. Die omstreden ‘auteursversie’ is hier dus alsnog 
niet écht te zien.

Noah vereNigde stateN, 2014 |  regie darreN 

aroNoFsky |  met russell crowe, jeNNiFer coN-

Nelly, aNthoNy hopkiNs |  distributie uNiversal | 

te zieN vaNaF 10 april 

 

de receNsie is te lezeN op filmkrant.nl

De spagaat van Darren Aronofsky

heIsa over noah
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The Bag Man
david Grovic | Lachwekkende poging om, ja 
om wat eigenlijk? (Bevat spoilers.) John 
Cu sack is de bag man uit de titel, die voor 
een smak geld een tas met iets waardevols 
vervoert voor Robert De Niro, die een of 
andere supercrimineel moet voorstellen. 
(Lukt niet, ook al is het komisch bedoeld. 
Plus: het is geen komedie.) Het plan (vervoer 
de tas van A naar B, het studiodecor bedoeld 
als duister motel waar de film zich voorna-
melijk af   speelt) mislukt echter omdat De 
Niro’s personage Cusacks personage al 
jarenlang een hak wil zetten. Zei ik hak? Ik 
bedoel hoofd. In de tas dan, waar Cusack 
koste wat kost niet in mag kijken. Maar voor 
het zover is wordt te pas en te onpas een 
belachelijk mooie Braziliaanse actrice over 

het decor gedrapeerd, die min of meer een 
eenpersoonsprotest vormt tegen het drape-
ren van mooie actrices over decors. Ook dat 
slaat dus dood, net als de verwijzingen naar 
films waar De Niro wel of niet in speelde, 
zoals Angel Heart, of, weet ik veel, Titanic. 
Voor geslaagde films over hoofden in tassen, 
zie Seven, of p.42 over Bring me the Head of 
Alfredo Garcia.  te zieN vaNaF 3 april

Pompeii
Paul W.S. anderson | 3D lavaspektakel van de 
man achter Resident Evil over de op handen 
zijnde uitbarsting van de Vesuvius en de 
twee tortelduifjes die daar liever niet op wil-
len wachten.  te zieN vaNaF 3 april

 

kort

Met The Missing Picture keert de 
Cambodjaanse filmmaker Rithy Panh 
terug naar de donkerste periode uit zijn 
leven: toen zijn familieleden stierven 
door toedoen van de Rode Khmer. Hoe 
maak je een film over iets wat niet te 
verbeelden is? door daNa liNsseN

“Is het omdat ik nu vijftig ben, en de herinneringen uit 
mijn jeugd komen spoken, dat ik nu deze film moet ma-
ken over de ontbrekende beelden uit mijn jeugd?” Aldus 
de Cambodjaanse filmmaker Rithy Panh in de ope-
ningswoorden van The Missing Picture. Panh is een van 
de weinige overlevenden van de doodskampen van de 
Rode Khmer. Hij was een tiener toen de Rode Khmer, de 
militaire tak van de communistische partij van Demo-
cratisch Kampuchea (het huidige Cambodja) in 1975 de 
macht greep, de straten leeg veegde en de hele bevol-
king in agrarische arbeiderskampen onderbracht. Hij 
was nog amper een man toen hij er een paar jaar later in 
slaagde via Thailand naar Frankrijk te vluchten. Zijn 
hele filmende leven lang is hij al bezig de geschiedenis 
van Cambodja in film te vangen en ontpopte zich daar-
mee tot het filmische geweten van zijn land.

In zijn bekendste documentaire S21: The Khmer Rou-
ge Killing Machine (2003) laat hij daders en slachtoffers 
uit Cambodja’s meest gruwelijke straf- en vernieti-
gingskamp aan het woord. De manier waarop hij ze hun 
herinneringen laat ‘naspelen’, is ongetwijfeld van in-
vloed geweest op Joshua Oppenheimers shockdoc The 
Act of Killing (2012). Maar Panh zoekt geen sensatie of 
controverse. Hij houdt altijd een zoals hij zegt ‘heilige 
afstand’ tot zijn personages. Hij kan niet zomaar overal 
komen met zijn camera. Er liggen te veel schimmen van 
overledenen tussen hem en de wereld. Op het moment 
dat je tussen hen in gaat staan word je in de optiek van 
Panh een voyeur.

Klei, verf en water
In The Missing Picture wilde hij die schimmen weer tot 
leven laten komen, zijn dode ouders, broer en zusjes. 
Maar hoe doe je dat? Het regime van Pol Pot had zoals 
veel totalitaire regimes en doctrines een op z’n zachtst 

gezegd gecompliceerde verhouding tot afbeeldingen. Ze 
waren alleen toegestaan om propaganda voor het eigen 
gedroomde paradijs te maken, de rest werd systema-
tisch vernietigd. 

De oplossing die Panh koos was even simpel als geni-
aal: hij recreëerde het verleden met behulp van kleipop-
petjes, miniatuurdecors en spaarzame archiefbeelden 
die toch nog na veel research opdoken. Met name die 
kleipoppetjes zijn een voltreffer. Klei, verf en water, het 
eerste speelgoed van een kind. In animistische tradities 
een symbool voor vruchtbaarheid. Een levensgever. De 
mensfiguur die alleen nog maar leven in geblazen hoeft 
te worden. Het is een beeld dat tijd, geschiedenis en 
culturen overstijgt, en daarom raakt en ontroert, direct 
en bescheiden.

The Missing Picture is deels autobiografie, deels es-
say, deels documentaire. Het is ook een reflectie van de 
documentairemaker op zijn werk, waarin Panh, mede 
gebaseerd op zijn autobiografische roman L’elimination 
(2013) filosofeert over de manier waarop beelden gesto-
len en vernietigd kunnen worden, en herinneringen en 
gedachten niet. Maar ook hoe sommige beelden eigen-
lijk on(ver)toonbaar zijn. En hoe ook gedachten uitein-
delijk gemutileerd en vernietigd kunnen worden.

Het zijn grote concepten en wat er in die uitgewiste 
Rode Khmer-jaren in Cambodja is gebeurd gaat het be-
vattingsvermogen te boven. We moeten er wel over na-
denken, maar misschien moeten we het ook wel niet 
helemáál willen begrijpen, willen inkaderen. Deze film 
met superlatieven aanbevelen zou vals voelen, want 
grote woorden schieten eigenlijk te kort. The Missing 
Picture moet simpelweg bekeken en doorleefd worden. 
Het is een van de essentiële films van onze tijd.

The Missing Picture (L’image manquan
te) »»»»» cambodja/FraNkrijk, 2013 |  regie 

rithy paNh |  92 miNuteN |  distributie coNtact 

Film |  te zieN vaNaF 27 maart

the bag man pompeii

cIneMatoGraFIsch The Missing Picture 
Geweten van caMboDja

 FilmkraNt.live verzorgt iNleidiNgeN bij must see The Missing Picture |  coNcordia eNschede, 7 april 

19.15 uur door jos vaN deN burg | iN mei ciNema oostereilaNd, meer iNFo t.z.t. op filmkrant.nl > film
krant.live |  de lieve vrouw amersFoort, 11 juNi 21 uur door jos vaN deN burg | met steuN vaN coNtact Film
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Spies & Glistrup
onsmakelijke vrijbuiters
De vreemde wederwaardigheden van 
de excentrieke Deense zakenman 
Simon Spies en de uiterst rechtse 
advocaat en politicus Mogens Glistrup 
zijn gevat in een nogal ongrijpbare 
komedie.

Simon Spies stierf in 1984, na een leven van 
wilde feesten en drugsmisbruik, en liet zijn 
vrouw een fortuin na. Mogens Glistrup over-
leed in 2008, op 82-jarige leeftijd, en was 
tegen die tijd berucht vanwege zijn racisti-
sche en anti-islamitische uitlatingen in het 
Deense parlement. Het waren, in de jaren 
zestig en zeventig, niet de meest voor de 
hand liggende vrienden. Het zijn ook niet de 
meest voor de hand liggende helden voor een 
komedie. Toch lijkt regisseur Christoffer Boe 
vooral schik te hebben in de controversiële 
vrijbuiters.

Belastingadvocaat Mogens Glistrup 
(Nicolas Bro uit Adam’s Apples) is een 
onooglijk mannetje met lelijke tanden en 
vier of vijf dunne haren die over zijn schedel 
gekamd liggen. En hij is een genie als het om 
financiële constructies gaat. Hij overtuigt 
zijn goede vriend Simon Spies (Pilou Asbæk 
uit Kapringen en de tv-series The Killing en 
Borgen) ervan dat ze met een handigheidje 
Flying Enterprise kunnen overnemen. Spies’ 
bedrijfje in vakantiereizen, dat daarvoor niet 
veel meer deed dan bus- en bootreizen rege-
len naar Mallorca, wordt van de ene op de 
andere dag een heuse vliegmaatschappij. 
Het is 1967 en Spies, die dan al een flinke 
vieze baard heeft laten groeien, zorgt voor de 
publiciteit. De Deense roddelbladen ontvan-

gen een uitnodiging om foto’s te komen 
nemen in het bordeel waar Spies seks heeft 
met tien verschillende vrouwen, waaruit hij 
dan publiekelijk zijn favoriet zal kiezen. 
Aandacht gegarandeerd én een hondsbrutale 
bedrijfsprofilering: Spies Rejser, spanning en 
plezier.

Het internet wemelt van de zwart-witfo-
to’s waarop de echte Simon Spies te zien is 
tijdens zulke seksfeesten. Asbæk speelt hem 
als een onsmakelijke man met een grenze-
loze viriliteit. Het is één van de meest 
geslaagde en verbluffende scènes in Spies & 
Glistrup: zelfs een echte gorilla is onder de 
indruk wanneer Spies met een fiere erectie 
de apenkooi in stapt.

Spies & Glistrup is uniek, maar het is ook 
een film die zich moeilijk laat omarmen. Het 
is simpelweg te gelaagd en te verontrustend 
voor een gewone komedie over vrolijke vrij-
buiters. Moeten we sympathiseren met deze 
twee lelijke kerels en aartsopportunisten? 
Lachen om Spies die giechelend achter de 
meiden aan zit? Boe lijkt slechts in één scène 
(en dan nog op dubbelzinnige manier) 
afstand te nemen van het afstotelijke sek-
sisme. De meeste tijd lepelt hij het op voor 
ons vermaak. Glistrups xenofobe opvattin-
gen blijven grotendeels onbesproken.

Erg evenwichtig is Spies & Glistrup ook 
niet. De film begint met een overbodige pro-
loog in 1984, staat veel te lang stil bij de 
techniek van de bedrijfsovername (artikel 
22, paragraaf 4a – who cares?), en raffelt Gli-
strups politieke carrière vanaf 1972 snel af. 
Toch houdt het de aandacht wel vast; deze 
onwaarschijnlijke vriendschap tussen twee 
nare mannen die niets met elkaar gemeen 
hadden dan hun aversie tegen de burgerlijk-
heid.  Zulke figuren verdienen ook wel een 
ongemakkelijke film.

bareNd de voogd »»»»»

Spies & Glistrup deNemarkeN, 2013 |  regie 

christoFFer boe |  110 miNuteN |  met Nicolas 

bro, pilou asbæk | distributie de FilmFreak |  te 

zieN vaNaF 27 maart 

 

lees ook het iNterview met christoFFer boe op 

filmkrant.nl

Viva la libertà!
Italië: open inrichting
Roberto Andò verfilmde om onduide
lijke reden zijn eigen satirische roman 
over een politicus die vervangen wordt 
door zijn bipolaire tweelingbroer.

In de plooien van Toni Servillo’s elastieke 
gezicht kun je complete moties en debatten 
laten verdwijnen, dus de acteur uit La grande 
bellezza is de uitgelezen kandidaat voor een 
politieke satire. What the hell, moet regis-
seur Roberto Andò gedacht hebben, waarom 
niet meteen een dubbelrol?

Servillo speelt de leider van de grootste 
Italiaanse oppositiepartij, Enrico Oliveri, die 
op een ochtend bij een panel moet verschij-
nen, maar zo moe is, of het hele gebeuren zo 
zat is, dat hij besluit te verdwijnen. Een 
assistent verzint snel dat Oliveri ziek is, maar 
een echte oplossing dient zich aan wanneer 
zijn bipolaire tweelingbroer opduikt, net 
losgelaten uit de inrichting. 

Een bipolairtje meer of minder in de Itali-
aanse politiek valt toch niet op, lijkt de 
boodschap. Sterker nog, deze Giovanni 
Ernani weet zijn uitgebluste partij nieuw 
elan te geven. Bizarre haiku’s spellend en 
uitspraken van filosofen verdraaiend zweept 
hij de aanhang op tijdens massabijeenkom-
sten. Waar het met het land heen gaat doet er 

niet toe, lijkt het, als het maar ergens heen 
gaat. En zolang de partij het goed doet in de 
peilingen, stelt niemand vragen. Oliveri 
beleeft ondertussen in het buitenland zijn 
eigen avonturen met een ex van lang gele-
den. 

Viva la libertà! is degelijk en onderhou-
dend maar laat geen enkel nieuw licht schij-
nen op de decennialange impasse waarin de 
Italiaanse politiek verkeert. Door Toni Ser-
villo als acteur te kiezen maakt Andò het je 
bovendien lastig om niet aan Paolo Sorrenti-
no’s bijtende politieke satire Il divo te denken 
en dat is een vergelijking waaruit Viva la 
libertà! niet goed tevoorschijn komt. Veel te 
braaf. Liefhebbers van contemporaine Itali-
aanse cinema en fans van Servillo kunnen er 
waarschijnlijk niet omheen, maar de rest 
vermaakt zich meer met een blu-ray van 
Sorrentino’s film.  Of misschien allebei kij-
ken als double bill, als depressieve en mani-
sche helften van een tweeling, dat kan ook.

roNald rovers »»»»»

Viva la libertà! italië, 2013 |  regie roberto 

aNdò |  met toNi servillo, valeria bruNi tede-

schi |  94 miNuteN |  distributie imagiNe |  te zieN 

vaNaF 10 april

Divergent
neil Burger | Beatrice Prior, een tiener met 
speciale krachten, wordt bedreigd door een 
tiran die haar soort van de aardbodem wil 
laten verdwijnen. Gebaseerd op de gelijkna-
mige tienertrilogie van Veronica Roth. 
 te zieN vaNaF 3 april

Rio 2
Carlos Saldanha | Blue, Jewel en hun drie kin-
deren verruilen in deze animatiesequel het 
stadsleven van Rio de Janeiro voor het gezel-
lige gestjirp van de jungle. 
 te zieN vaNaF 9 april

Toen was geluk heel gewoon – De film
ineke Houtman | Omdat Nederland na de 229 
afleveringen van de serie nog veel meer van 

Jaap, Nel en Simon wilde zien, ontstond het 
idee voor een film. We schrijven 1974, het 
jaar waarin Nederland de WK-finale van 
Duitsland verliest en Jaap uit frustratie zijn 
televisie uit het raam gooit. Bovenop het 
hondje van Nels moeder. Waarna de humor, 

zoals het AD recent schreef, met recht op 
straat ligt.  te zieN vaNaF 10 april

The Keeper of Lost Causes
mikkel norgaard | Bewerking van de gelijkna-
mige Scandi-thriller over de melancholische 
rechercheur Carl Morck die na een rampza-
lige schietpartij verbannen wordt naar de net 
opgerichte Afdeling Q, die cold cases admi-
nistratief moet wegwerken. Maar Morck 
besluit ze ook echt op te lossen. 
 te zieN vaNaF 10 april

Noah
darren aronofsky | Aronofsky’s verhaal over 
de man met de ark is door religieuze organi-
saties beschuldigd van het gebruik van 
‘wildly unbiblical facts’ – overigens voordat 

viva la libertà!

spies & glistrup

divergent
toen was geluk heel gewoon
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La jaula de oro
el Dorado in het noorden
“La Migra! Grenspolitie! Rennen!” Een 
vijftienjarige Guatemalteek en zijn 
jonge vrienden maken de lange en 
gevaarlijke reis naar de Verenigde Sta
ten, in La jaula de oro, dat het Movies 
that Matter Festival in Den Haag 
opende.

La Migra is de populaire afkorting voor la 
migración, de grenspolitie. Die onderscheidt 
zich in niets van de bandieten, soldaten, uit-
buiters en mensensmokkelaars die de jonge 
Juan (Brandon López) en de duizenden 
andere Latijns-Amerikaanse migranten 
onderweg ontmoeten op weg naar de VS, het 
El Dorado in het noorden. 
Wanneer een aantal kinderen in de openings-
scènes van La jaula de oro (De gouden kooi, de 
titel van een Mexicaanse ballade uit 1983 
waarin Enrique Franco het trieste lot bezingt 
van de Mexicaanse immigrant in de Verenigde 
Staten) eindelijk op een rijdende trein durft te 
springen, volgt een eerste kennismaking. 
Juan is een nukkige puber met een gesloten 
gezicht en korte krullen. Hij reist met Samuel 
en ‘Oswaldo’ – onder die pet verbergt zich in 
werkelijkheid een meisje, Sara. Op de trein 

maken ze kennis met Chauk, een inheemse 
jongen die geen woord Spaans spreekt. Tus-
sen Sara en Chauk slaat onmiddellijk een 
vonkje over, tot jaloezie van Juan.

De in Spanje geboren regisseur Diego 
Quemada-Diez begon zijn carrière in 1995 
op de set van Ken Loach. Hij was camera-as-
sistent tijdens de opnames van Land and 
Freedom, Carla’s Song en Bread and Roses. 
Later werkte hij onder meer aan 21 Grams 
van Alejandro González Iñárritu en Fer-
nando Meirelles’ The Constant Gardener. De 
voorkeur voor betrokken filmmakers en 
sociale thema’s zette zich door in zijn eigen 
werk. In 2006 had Quemada-Diez een festi-
valsuccesje met I Want to Be a Pilot, een 
korte film over een jonge dromer in een van 
de sloppenwijken van Kenia. Ook zijn speel-
filmdebuut La jaula de oro draait om jonge-
ren die dromen van een betere toekomst. De 
film won vorig jaar in Cannes de Un Certain 
Regard Talent Prize en was in maart de ope-
ningsfilm van het Movies that Matter Festi-
val in Den Haag.

Loach’ invloed is zeker merkbaar in de 
geëngageerde toonzetting van de film, maar 
gelukkig niet alleen daarin. De brandende 
zon, de daken van de overvolle treinen rich-
ting grensstreek en de vervallen rangeerter-
reinen vormen het decor voor een mooi ver-
haal over een puber die vrienden maakt en 
ook weer verliest. Soms legt Quamada-Diez 
het er iets te dik bovenop – bijvoorbeeld 
wanneer hij de vier aan het begin van de reis 
laat poseren voor een schildering met het 
Vrijheidsbeeld – maar met het ogenschijnlijk 
geïmproviseerde spel van de jonge, onerva-
ren acteurs, en een paar subtiele dialoogscè-
nes draait La jaula de oro uiteindelijk meer 
om de personages dan om de sociale aan-
klacht.

Vooral Brandon López is sterk als de weer-
barstige Juan. Hij laat onderweg zijn jaloezie 
op Sara en Chauk blijken met een paar racis-
tische opmerkingen over ‘die indiaan’. Maar 
wanneer hij een kip steelt en duidelijk niet 
goed weet hoe hij het dier moet doden, laat 
Chauk hem even voelen wie de échte man is. 
Juans gekwetste blik is ontroerend. Later, in 

een angstaanjagende confrontatie met een 
gangster revancheert hij zich. Zijn coming of 
age eindigt, melancholisch, in de sneeuw.

Juans karakterontwikkeling is wat La jaula 
de oro boeiend maakt. De reis zelf is, onver-
mijdelijk, een tikje repetitief en monotoon. 
Ergens hoop je daar ook op, voor hun best-
wil. Want wanneer de bandieten de trein 
stilzetten en de mannen van de vrouwen 
scheiden, dan weet je dat de reis nog lang zal 
zijn en de bestemming onzeker.

bareNd de voogd »»»»»

La jaula de oro guatemala/spaNje/mexico, 

2013 |  regie diego Quemada-diez  |  102 miNuteN | 

braNdoN lópez, kareN martíNez, rodolFo 

domíNguez |  distributie wild buNch |  te zieN 

vaNaF 3 april 

 

lees ook het iNterview met diego Quemada- 

diez op filmkrant.nl

Happily Ever After 
waar bleef 
’t sprookje?
Wat Tatjana Božic doet in de moedige 
egodocumentaire Happily Ever After 
zouden meer mensen moeten doen: 
erachter proberen te komen waar hun 
ingesleten gewoontes vandaan komen.

Happily Ever After van de Kroatisch-Neder-
landse filmmaakster Tatjana Božic begint 
met een vraag die al langer aan haar knaagt: 
waarom hebben al haar vriendjes haar verla-
ten, terwijl deze mannen later wel een vaste 
relatie konden opbouwen met andere vrou-
wen? Dapper zoekt Božic haar ex-geliefden 
op om erachter te komen waar ze op zijn 
afgeknapt. Ze vertellen allemaal dat ze haar 
in het begin van de relatie zagen als een 
sterke, onafhankelijke vrouw (‘stoere film-
maakster in Moskou’), maar dat Božic zich al 
snel ontpopt tot een vrouw die constant 
bevestiging zoekt en zich geheel aan de wen-
sen van de man aanpast – een klassiek voor-
beeld van verlatingsangst. Zolang je het de 
ander maar naar de zin maakt, blijft hij wel 

bij me, is dan de onbewuste redenering, 
maar het tegenovergestelde is juist het geval: 
de man herkent de onafhankelijke vrouw 
waar hij op viel niet meer terug in de talloze 
ruzies waarin ze eigenlijk smacht naar 
bevestiging van ’s mans liefde. 

De documentaire voedt de theorie dat ver-
latingsangst vaak geworteld is in de jeugd. 
Božic’ moeder heeft haar de eerste vier 
levensjaren ver weg bij haar grootouders 
ondergebracht om te kunnen werken, zodat 
Božic na vier jaar terugkeerde bij een 
vreemde moeder. Eenmaal volwassen hoopt 
Božic waarschijnlijk dat ze door haar onaf-
hankelijke opstelling door niemand kan wor-
den gekwetst, maar eigenlijk is ze nog steeds 
dat kleine meisje dat aandacht tekort is 
gekomen en nu gerustgesteld wil worden. 

Het kan ontluisterend zijn om tot dit soort 
inzichten over jezelf te komen, het kan voe-
len als een soort demasqué, maar het is wel 
eerlijk en moedig om jezelf zo tot op het bot 
te analyseren. Het kan juist als een opluch-
ting voelen. Want als je niet diep durft te 
gaan, kun je blijven hangen in de cirkelende 
bewegingen die Božic ook genadeloos toont: 
de pijnlijke ruzies met haar laatste vriend 
(die ook afwisselend de camera ter hand 
neemt), die beiden tot wanhoop drijven 
omdat ze hun onuitgesproken behoeftes nog 
niet kennen. Een nietsontziende documen-
taire als Happily Ever After zou weleens een 
eyeopener kunnen zijn voor veel mannen en 
vrouwen die zichzelf nog niet aan een gron-
dig zelfonderzoek hebben onderworpen.

mariska gravelaNd »»»»»

Happily Ever After kroatië/NederlaNd, 2014 | 

regie tatjaNa božic |  83 miNuteN |  distributie 

ciNéart |  te zieN vaNaF 3 april

iemand ook maar iets feitelijks had gezien, 
maar dat was al nooit een bezwaar in som-
mige kringen – waardoor Paramount zich 
genoodzaakt zag een disclaimer aan de film 
toe te voegen. En niet alleen dat. De studio 
monteerde een half dozijn verschillende ver-
sies om gelovigen mild te stemmen, waaron-
der een versie die opent met ‘een montage 
van religieuze beelden’ en eindigt met een 
christelijk rocknummer. Aronofsky won 
ondertussen een rechtszaak tegen de studio 
zodat hij in ieder geval zijn eigen versie mag 
uitbrengen.  te zieN vaNaF 10 april

Tinkerbell en de piraten
Peggy Holmes | Iemand komt op het godde-
loze idee om het blauwe elfenstof van Tin-
kerbell c.s. te stelen. Zonder dat spul kunnen 

Tinkerbell en de andere elfjes niet vliegen. 
Uh-huh. Blauw elfenstof. Breaking Bad 
gezien? De daders blijken een stel piraten. 
 te zieN vaNaF 16 april

Flits & het magische huis 3D
Ben Stassen, Jeremy degruson | Flits de kat 
raakt zijn familie kwijt en belandt op zoek 
naar een schuilplaats in het mysterieuze huis 
van goochelaar Laurens. 
 te zieN vaNaF 16 april

Nieuwe helden
dirk Jan roeleven | Het inside-verhaal van 
een wielerploeg die wil bewijzen dat je zon-
der doping toch kunt winnen. In de hon-
derdste editie van de Tour de France zint het 
jonge Nederlandse team van Argos-Shimano 

op revanche jegens de oude garde die door 
jarenlang dopinggebruik het wielrennen 
heeft verziekt. In de wetenschap dat epo 
vooral werd gebruikt door renners die in de 
bergen de gele trui wilden halen, heeft dit Noah

la jaula de oro

Flits & het magische huis

happily ever after

 FilmkraNt.live verzorgt iN april iNleidiNgeN bij must see La jaula de oro |  Filmschuur haarlem, 5 april 16.30 uur 

door sasja koetsier |  Filmtheater ’t hoogt utrecht, 7 april 19 uur door bareNd de voogd |  ciNema oostereilaNd hoorN, 

8 april 20 uur door sasja koetsier



Info & tickets:
eyefilm.nl

in april o.a.

Feuchtgebiete (Vochtige streken) 
Vanaf 10/4, verfilming van de gelijknamige controversiële 
bestseller over de opvallende experimenten van de 18-jarige 
Helen Memel met haar intieme delen. De cultfilm vermijdt 
vulgariteiten en shockeffecten en last op gezette tijden een 
komische scène in.

Tentoonstelling & Filmprogramma

Cinema Remake – art & film 
Tot en met 1/6

Celebrate Cinema – 2 jaar EYE
30/3 t/m 6/4, EYE viert zijn tweede verjaardag aan het IJ met een 
speciaal programma. Met onder meer voorpremières  van titels 
uit het filmprogramma bij de komende David Cronenberg-
tentoonstelling (The Fly) en een vertoning (4K) van Fritz Langs 
Metropolis. Van de Oostenrijkse regisseur Gustav Deutsch 
wordt zijn nieuwste film Shirley - Visions of Reality vertoond.

Imagine Film Festival
De fantastische kant van de wetenschap
9/4 t/m 18/4, tijdens de 30ste editie van Imagine, hét festival 
op het gebied van fantastische film, zijn ruim 50 feature en 30 
korte films te zien.

Pim & Pom: het grote avontuur (4+)
Vanaf 6/4, hartverwarmende familiefilm naar de tekeningen 
van Fiep Westendorp (Jip & Janneke, Pluk van de Petteflet). 

TOM À LA FERME
A XAVIER DOLAN FILM

[LES AMOURS IMAGINAIRES, LAURENCE ANYWAYS]

Discovery Zone Festival, Luxembourg 2014
WINNER FIPRESCI PRIZE

Venice Film Festival 2013
WINNER FIPRESCI PRIZESPECIAL PRESENTATION

www.cinemien.nl

TE ZIEN VANAF 17 APRIL

VANAF 10 APRIL IN DE FILMTHEATERS

TONI SERVILLO       VALERIO MASTANDREA
VALERIA BRUNI TEDESCHI       MICHELA CESCON
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Supernova 
het leven mocht  
weleens losbarsten 
Tweede Tamar van den Dop is poëti
sche polderGodot. De vraag is: komt 
er wel of niet eindelijk eens een auto 
die de gevel ramt?

In een scherpe bocht aan een doodlopende 
weg woont de zeventienjarige Meis (Gaite 
Jansen) met haar altijd redderende moeder 
(Tamar van den Dop), haar aartsluie vader en 
haar demente oma. De weg komt even verder 
uit op een half afgebouwde brug, die mid-
denin de rivier ophoudt. Ze hopen dat er snel 
eens een auto langskomt die de gevel ramt. 
Dan gebeurt er tenminste wat. 

Het leven in de bocht van de weg hangt 
van voorspelbaarheid en nietsigheid aan 
elkaar. Maar onder de oppervlakte staat de 
boel onder hoogspanning tijdens een ogen-
schijnlijk eeuwigdurende zomer. De hormo-
nen gieren door Meis’ lijf, en hoewel ze 
smacht naar seks, lijken op grote afstand 
langsvarende schippers en rock ’n roll-veer-
tigers die het ’s nachts aan de voet van de 
brug op een zuipen en neuken zetten toch 
niet erg op de romantisch-erotische verge-
zichten die moeders heimelijk geleende Bou-
quetreeksromannetjes haar voorspiegelen. 
Om niet ten onder te gaan aan verveling fan-

taseert Meis erop los en provoceert ze haar 
ouders veelvuldig. 

Ook tussen pa en ma is de sfeer te snijden. 
Ma wil misschien verhuizen naar de stad, pa 
niet. De demente oma knikt hoe dan ook nee, 
de hele godganse dag. Het is duidelijk: some-
thing’s gotta give. Maar… gebeurt er ook 
iets?

Wat Supernova vanaf scène één betove-
rend maakt, zijn de observerende, onder-
koelde commentaren van Meis die klinken 
bij de detailrijke maar dialoogarme scènes. 
Daarin wordt duidelijk hoe hartgrondig Meis 
haar uitgedoofde ouders veracht (denk: Frits 
van Egters) en hoe groot haar verlangen is 
dat er iets gebeurt dat hen zal verlossen. Die 
half gefluisterde voice-overs bestaan deels 
uit ‘gewone’ maar in wezen bezwerende of 
noodlotsbevestigende natuurwetten, bij-
voorbeeld die van Newton over energie, 
beweging en stilstand. “De eerste wet: de 
wet van de traagheid. Om een bewegings-
toestand van iets te veranderen is een kracht 
nodig.” Precies daar gaat Supernova over: 
het verlangen naar het moment dat er, liefst 
met een gigantische Big Bang, iets gebeurt 
dat de algehele bewegingsloosheid door-
breekt. 

Tamar van den Dops tweede speelfilm (na 
Blind, 2007) is een licht surreële, zinde-
rende, sterk geacteerde film. De landerige 
loomheid van het platteland in Supernova 
herinnert hier en daar aan Wilde mossels en 
de thematiek van het vanzelfsprekend 
absurde gezin en de alom aanwezige vliegen 
zijn wellicht een knipoog naar Van Warmer-
dam. En het geestige, scherpzinnige scenario 
(ook van Van den Dop) is gebaseerd op een 
jongerenroman van Do van Ranst. Maar de 
hele film tintelt van oorspronkelijkheid en 
poëzie. Een must-see voor cinefielen die 
mokken dat er in de Nederlandse film te wei-
nig interessants gebeurt. 

jaNNa reiNsma »»»»»

Supernova 2014 |  regie tamar vaN deN dop | 

102 miNuteN |  met gaite jaNseN, tamar vaN deN 

dop, bob schwarze |  distributie wild buNch |  te 

zieN vaNaF 17 april

The Immigrant
wow, die 
immigran-
ten hadden 
het moeilijk 
Na het eigentijdse We Own the Night 
en Two Lovers wilde James Gray 
helaas dringend een historisch drama 
over immigratie maken.

Je vraagt je af onder welke steen ze wonen, 
want als je bepaalde Franse en Amerikaanse 
recensenten over The Immigrant leest, lijkt 
het compleet nieuw voor ze dat immigranten 
het begin vorige eeuw in Amerika niet mak-
kelijk hadden. James Gray, al jaren door dat-
zelfde clubje recensenten op handen gedra-
gen en beschouwd als een soort levend 
monument voor klassiek Hollywood, zou 
hen de ogen hebben geopend met dit lijdens-
verhaal over een Poolse immigrante. Hun 
dankbaarheid was groot. Wat ze bij andere 
regisseurs ‘degelijk melodrama’ zouden 
noemen, heet bij Gray plotseling ‘narratief 
classicisme’. Verpletterend zou de film zijn. 
Delicaat. Episch ook. En een mirakel.

Maar The Immigrant is niet het ultieme 
demasqué van de Amerikaanse Droom en het 

is ook geen verpletterend delicaat episch 
mirakel. Het is een saai historisch drama dat 
niet los komt van z’n overgeconstrueerde 
plot en plechtige toon.

Marion Cotillard speelt de Poolse immi-
grante Ewa Cybulski die in 1921 op Ellis 
Island arriveert en de hulp accepteert van 
vrouwenronselaar Bruno Weiss, een mooie 
dubbelzinnige rol van Joachim Phoenix. 
Weiss helpt haar onderdak te vinden maar 
daarvoor wil hij natuurlijk wel iets terug. 
Ewa doet daar niet moeilijk over, althans niet 
zichtbaar. Ze vangt de klappen op die het 
leven uitdeelt. Met een zekere gratie zelfs. 
Dat zorgt ervoor dat Weiss gecharmeerd 
raakt van de Poolse, terwijl Ewa misschien 
meer voelt voor de zachtaardige Orlando the 
Magician. Zijn neef nota bene. Het begin van 
een hoop gestoei.

Maar wat wil Gray nou eigenlijk laten 
zien? Hoe verschrikkelijk sommige immi-
granten het hadden? Daarvoor is dit veel te 
gelikt. Het verhaal over die immigratie laten 
zien door de lens van oud-Hollywood? Te 
stoffig. Te weinig spektakel. Te weinig rich-
ting. En wat is er zo episch aan een drie-
hoeksverhouding tussen een pooier, een 
goochelaar en immigrante? Voor episch is 
meer nodig dan een lijdende Cotillard en een 
batterij olielampen en sepiatinten. Nee, 
episch zou het zijn omdat The Immigrant de 
verbroken belofte aan de mensheid van hoop 
en, waarom ook niet, verlossing zou laten 
zien. Maar nergens ontstijgt de film het ver-
haal van deze drie mensen. Bovendien rom-
melen ze maar wat aan in dat bordeel en de 
belendende panden. De verbroken belofte 
van The Immigrant is de verbroken belofte 
van het eerste half uur, wanneer de dubbel-
zinnigheid van Weiss en de strijdbaarheid 
van Cybulski de aanzet lijken te zijn voor een 
krachtig verhaal. Want daar komt niks van 
terecht. 

roNald rovers »» »»»

The Immigrant vs, 2013 |  regie james gray | 

met marioN cotillard, joachim phoeNix, jere-

my reNNer |  120 miNuteN |  distributie paradiso | 

te zieN vaNaF 17 april

team zich gespecialiseerd in de sprint. Dicht 
op de huid, in cinema verité-stijl, volgt de 
film het jonge team.  te zieN vaNaF 17 april

Oculus
mike Flanagan | Een vrouw probeert de 
onschuld van haar broer te bewijzen door 
aan te tonen dat de moord gepleegd is door 
een bovennatuurlijk fenomeen. 
 te zieN vaNaF 17 april

Run and Jump
Steph Green | Nadat de man des huizes een 
beroerte krijgt en in een rolstoel belandt, 
krijgt het Ierse gezin Casey bezoek van een 
psycholoog, die zijn herstel wil bestuderen 
door het leven van alledag op camera vast te 
leggen.  te zieN vaNaF 17 april

Belle en het beest
Christophe Gans | Moderne versie van de 
klassieke Franse fabel. De jongste dochter 
van een koopman (Léa Seydoux) wordt ver-
liefd op het gefortuneerde beest dat haar 
vader met een financiële schuld gevangen 
houdt – niet Donald Trump maar Vincent 
Cassel – en dat vervolgens een vervloekte 
prins blijkt.  te zieN vaNaF 17 april

A Haunted House 2
michael tiddes | Horrorkomedie over para-
normale verschijnselen die het hoofdperso-
nage van deze film teisteren nadat hij met 
zijn nieuwe vriendin en haar twee kinderen 
in een droomhuis gaat wonen. 
 te zieN vaNaF 17 april

the immigrant

supernova

oculus
belle en het beest
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Sexy Money
Lady  
Mechanic
Het klinkt nobel: voormalige prostitu
ees uit Nigeria een tweede kans bieden 
door ze een opleiding te laten volgen 
tot automonteur. Sexy Money toont de 
onthutsende werkelijkheid achter het 
Lady Mechanic Initiative.

Je kunt ook niemand vertrouwen, is de 
gedachte die zich na het zien van Sexy Money 
opdringt. In de onthullende documentaire is 
te zien hoe een aantal voormalige prostituees 
uit Nigeria tegen alle klippen op een beter 
leven voor zichzelf probeert op te bouwen, 
maar de tegenslagen zijn reusachtig. Aller-
eerst zijn er de boeven die hen onder valse 
voorwendselen naar Europa lokken, waar ze 
uiteindelijk 70.000 euro armer – het geld 
dat ze als prostituee moesten inleveren – van 
terugkeerden, na talloze vernederingen van 
hun klanten te hebben moeten doorstaan. 

Dan is daar hun ‘redster’ Sandra Aguebor, 
initiatiefneemster van het project Lady 
Mechanic Initiative, een garage waar deze 
vrouwen een tweede kans krijgen als leer-
ling-automonteur. Deze vrouw lijkt op het 
eerste gezicht een idealist – ze roept om het 
hardst dat ze vrouwen hun macht wil terug-
geven – maar na een tijdje blijkt dat ze haar 
leerlingen het beloofde loon lang niet altijd 
uitkeert en het geld van haar sponsors, waar-
onder het Nederlandse Eureko Achmea 
Foundation, voor eigen gewin gebruikt. 

En dan is er ook nog het Imo College of 
Advanced Professional Studies, dat een van 
de vrouwen een leidinggevende functie 
belooft; ze zou als eerste vrouwelijke auto-
monteur “geschiedenis schrijven” en sym-
bool staan voor “de opkomst van Afrika”, zo 

wordt ze ronkend binnengehaald. Ze blijken 
haar uiteindelijk op schokkende wijze aan 
het lijntje te hebben gehouden.

Deze vrouwen moeten onafhankelijk wor-
den van het geld van onbetrouwbare mannen 
(“mannen zijn bedriegers”, zo houdt Ague-
bor hen constant voor), maar de alternatie-
ven zijn net zo erg. Karin Junger (Birthplace 
Unknown, Bolletjes Blues!), die in haar eentje 
de sloppenwijken van Lagos inging, pept 
haar uitstekende documentaire op met afro-
beat van de populaire Nigeriaanse sin-
ger-songwriter Nneka, die speciaal voor de 
film enkele nummers schreef en de vechtlust 
van deze vrouwen onderstreept.

mariska gravelaNd »»»»»

Sexy Money NederlaNd/Nigeria, 2014 |  regie 

kariN juNger |  85 miNuteN |  met jaNet ogheNeo-

vo, laura akuoyibo, NNeka |  distributie amstel-

Film |  te zieN vaNaF 3 april

Yves Saint Laurent
Mode is in-
timiderend
Regisseur Jalil Lespert weigert in  
Yves Saint Laurent de mode serieus te 
nemen, terwijl Saint Laurents  
smokings vrouwen gelijkwaardig 
maakten aan de man. 

Naakt poseren voor je eigen parfum. Als 
broekie Dior overnemen. Onder je dienst-
plicht  uitkomen omdat je een belangrijke 
modeontwerper bent. Het zijn een paar 
insteken die regisseur Jalil Lespert had kun-
nen kiezen voor Yves Saint Laurent. Maar 
deze gebeurtenissen worden zo terloops ver-
teld dat hun betekenis verloren gaat. Mode is 
intimiderend, constateerde Vogue-hoofdre-
dacteur Anna Wintour in The September 
Issue (2009), en ook Lespert is er bang voor. 
Hij durft niet te kiezen voor de insteek die 
Yves Saint Laurent bijzonder maakt: de 
mode. 

In plaats daarvan geeft Lespert, ondanks 
de toestemming die hij kreeg om de originele 
ontwerpen te gebruiken, enkele aanzetjes 
om het leven van de designer te benaderen. 
De film beslaat een schijnbaar willekeurig 
gekozen twintig jaar en geeft een indruk van 
de wilde feesten in Parijs en Marrakech in de 
jaren zestig en zeventig. Lichten flikkeren 
stijlvol in de strakke discotheken en Karl 

Lagerfeld doet ordinair. Vrije, homoseksuele 
liefde viert hoogtij, maar echte passie zien 
we nooit. Een paar keer leeft de film op. Ach-
ter de schermen van de modeshows plukt 
Saint Laurent aan een sjaal of een hoed en 
barst hij uit over geknipt haar. 

Saint Laurents zaken- en levenspartner 
Pierre Bergé treedt op als terugblikkende 
verteller, maar door de vlakke benadering 
van Bergé als observator van Saint Laurent 
slaat de film dood. Hun relatie wordt geba-
gatelliseerd tot een clichématige eerste kus 
aan de Seine en vooral veel overspel. We zien 
hoe Saint Laurent door vrienden, verdo-
vende middelen en psychische stoornissen 
steeds verder van de werkelijkheid verwij-
derd raakt. Yves Saint Laurent blijft hangen 
in een dertien-in-een-dozijn biopic, die de 
ontwerper wil ontmaskeren als – wat een 
verrassing – een gewoon mens, waarbij Les-
pert weigert om mode serieus te nemen. 

Saint Laurent bood vrouwen smokings, 

die hen gelijkwaardig maakten aan de man. 
Hij ontwierp het Mondriaanjurkje, dat zelfs 
nu nog wordt geïmiteerd. In de betere scènes 
in Yves Saint Laurent zien we in een videocli-
pachtige reclame hoe sexy die vrouwensmo-
kings kunnen zijn en hoe de creatieve geest 
werkt: Saint Laurent ziet potloodgekleurde 
vlakjes geel, rood en blauw onder elkaar en 
vindt de blauwdruk voor zijn nieuwe collec-
tie. Pierre Niney doet hem goed na, met zijn 
zachte stem, timide loopje, bescheiden ant-
woorden en verlegen buigingen op de cat-
walk. Zo weet de acteur de film bij vlagen te 
redden. Maar dat is meer te danken aan Saint 
Laurent zelf dan aan de regisseur.

laura vaN zuyleN »»»»»

Yves Saint Laurent FraNkrijk, 2013 |  regie 

jalil lespert |  101 miNuteN |  met pierre NiNey, 

guillaume gallieNNe |  distributie eoNe |  te zieN 

vaNaF 10 april

Pim & Pom: Het grote avontuur
Dansje met slingers
Twee speelse poezen met karakter in 
een charmante handgetekende anima
tiefilm die een prettig retrogevoel 
oproept. 

Zo kan het dus ook. Je niets aantrekken van 
de computeranimatietrend met 3D-effecten. 
Besluiten dat de eigenwijze manier waarop 
Fiep Westendorp de poezen Pim en Pom 

tekende gewoon prima is, ook als ze tot leven 
moeten komen. Die aanpak bepaalt de sfeer 
van Pim & Pom: Het grote avontuur, een ani-
matiefilm die aangenaam tijdloos is en een-
voud tot kunst heeft verheven. 

Pim en Pom werden eind jaren vijftig 
bedacht voor de kinderpagina van Het 
Parool. Mies Bouhuys schreef de verhaaltjes 
over de twee katten en hun baasje dat sim-

Transcendence
Wally Pfister | Johnny Depp als een onge-
neeslijk zieke wetenschapper die zijn geest 
downloadt naar een computer en zich ver-
volgens als een machtsgeile idioot gedraagt. 
 te zieN vaNaF 17 april

Metro Manilla
Sean ellis | Oscar Ramirez ontvlucht met z’n 
gezin de vochtige rijstvelden van de Noorde-
lijke Filippijnen en belandt in Manilla, dat 
minder vochtig maar wel een stuk dodelijker 
is.  te zieN vaNaF 24 april

Minuscule
Hélène Giraud, thomas Szabo | Animatie-
avontuur dat het sjabloon voor driekwart 
van alle blockbusters zou kunnen zijn. In een 

vredig bos vormen de restanten van een 
picknick de aanleiding voor der totalen Krieg 
tussen twee mierenlegers, die allebei heer-
schappij willen over de doos suikerklontjes.  
 te zieN vaNaF 24 april

sexy money

yves saint laurent

trancendence

minuscule
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pelweg ‘de Vrouw’ heet. Fiep Westendorp 
tekende de illustraties. De door Gioia Smid 
geregisseerde bioscoopfilm die we nu zien 
ligt in het verlengde van de eerder onder haar 
supervisie tot stand gekomen reeks korte 
Pim & Pom-animatiefilmpjes. Deze op Nic-
kelodeon uitgezonden serie werd in 2010 en 
2011 bekroond met de Cinekid Kinderkast 
Award voor Beste Kinderprogramma. De film 
is nu geselecteerd voor kinderfilmfestival 
TIFF Kids in Toronto.

De charme van de door Georgina Verbaan 
en Tjitske Reidinga van stem voorziene Pim 
en Pom is dat het poezen zijn die zich gedra-
gen als kinderen. In Het grote avontuur ont-
snappen ze tijdens een picknick in het bos 
aan de nichtjes van de Vrouw, twee brutale 
meisjes die snode plannen met de katten 
hebben. Het verhaal op zich is niet bijster 
verrassend, soms zelfs een beetje aan de 
brave kant. Maar de toon wordt vooral gezet 
door het parmantige karakter van de poezen 
en andere figuren, waardoor het ook voor de 
volwassen kijkers plezierig genoeg is.

De frisheid van de film zit hem daarnaast 
in de bijna gewaagd eenvoudige, sterk grafi-
sche stijl die heel dicht bij het werk van Wes-
tendorp is gebleven. Achtergronden zijn 
soms simpele kleurvlakken, en tijdens inter-
mezzo’s maken vrolijke slingers en andere 
abstracte figuren soms een dansje met Pim 
en Pom.

Het gebruik van overwegend zachte pas-
teltinten is misschien wat veel van het goede, 
maar het loslaten van het realisme heeft ook 
iets feestelijks. De zon staat als een versie-
ring aan de hemel en zelfs zonder getekende 
mondjes zijn de poezen expressief genoeg. Er 
zijn zelfs enkele scènes die aan Tati doen 
denken. De kleuters kijken ongetwijfeld hun 
ogen uit.

leo baNkerseN »»»  »

Pim & Pom: Het grote avontuur NederlaNd, 

2014 |  regie gioia smid |  70 miNuteN |  met stem-

meN vaN georgiNa verbaaN, tjitske reidiNga | 

distributie a-Film beNelux |  te zieN vaNaF 9 

april

Snowpiercer
Moord op 
de oriënt 
express
Een trein met de laatste mensen  
dendert onafgebroken door een  
postapocalyptisch landschap.

Dat er na het einde van de wereld tenminste 
nog een trein rijdt, is ongetwijfeld de natte 
droom van de NS-directie. Helaas voor de 
mensheid is dat in Bong Joon-ho’s post- 
apocalyptische Snowpiercer ook meteen het 
laatste wat er rijdt. De rest van de wereld is in 
een ijstijd beland nadat in juli 2014 verschei-
dene landen een gas de atmosfeer in pomp-
ten om de opwarming van de aarde tegen te 
gaan. Fail! Sindsdien dendert de futuristi-
sche trein al achttien jaar door Eurazië, bla-
deren of geen bladeren op het spoor. Stil-
stand betekent dood, vooruitgang is leven.

Afhankelijk van wie je spreekt dan. Vóór in 
de trein hebben ze het goed, achterin zit de 
onderste kaste van deze autoritaire standen-
maatschappij opgesloten. Belangrijkste doel: 
het leveren van slaven, waaronder kinderen 
jonger dan vijf. Maar ze pikken het niet meer. 
Er breekt een opstand uit om vooraan bij de 
goddelijke motor te komen, die bediend 
wordt door de nieuwe Messias.

Eigenlijk draait deze bewerking van de 
Franse strip La Transperceneige maar om één 
vraag: wat is geoorloofd voor het voortbe-
staan van de soort? Daarom kun je Snowpier-
cer het best bekijken als een moraliteit (zij 
het niet een hele diepzinnige) want op 
andere fronten schiet de film tekort. Het is 
geen dystopisch spektakel en het heeft ook 
niet de emotionele reikwijdte van Bongs 
briljante Memories of Murder, net zomin als 
de profetische gave van 1984 of Brazil, waar 
een paar keer speels naar verwezen wordt.

Het grootste plezier van de film zit in de 
abrupte toon- en tempowisselingen: elke 
wagon heeft een andere functie en is anders 
ingericht, waardoor achter elke deur een 
nieuwe verrassing schuilt. Daartegenover 
staat de gemakzuchtige metafoor van de 
trein als beeld voor de samenleving, waarin 
de armen geofferd worden voor het welzijn 
van de rijken. Personages van vlees en bloed 
hadden die topzware allegorie overeind kun-
nen houden, maar het blijven cartoonfiguren, 
waardoor het verhaal nogal vrijblijvend door 

het landschap dendert. En Ed Harris als Mes-
sias? Nee. Niet doen. John Hurt is inmiddels 
stockmateriaal voor dit soort films, knip-
oogje van Bong, dus die geeft iets van gewicht 
aan het hele gebeuren. En Tilda Swinton is 
fijn als een kruising tussen een kostschooldi-
recteur en een Obersturmführer, maar dat is 
dan ook alles wat ze is: een karikatuur. Kun je 
dat de adaptatie van een comic eigenlijk wel 
verwijten? Jazeker, kijk maar naar A History 
of Violence of Persepolis, adaptaties die wel 
bij de kijker resoneren. 

Wat overblijft is vermakelijke sciencefic-
tion, maar het is tegelijk Bongs minste film. 
Bij een maker van dit kaliber is dat geen 
ramp, maar wel een teleurstelling.

roNald rovers »»»  »

Snowpiercer zuid-korea/vereNigde stateN/

FraNkrijk/tsjechië, 2013 |  regie boNg jooN-ho | 

126 miNuteN |  met  tilda swiNtoN, chris evaNs, 

johN hurt |  distributie FilmFreak |  te zieN vaN-

aF 3 april

A Weekend in Paris
huwelijks-
renovatie
In Roger Michells tragikomedie  
A Weekend in Paris reist een ouder 
Brits echtpaar naar de Lichtstad om 
hun huwelijk te redden, met Godard en 
een creditcard.

Ooit vierden de Engelse studenten Meg en 
Nick hun huwelijksreis in Parijs. Decennia 
later keren ze terug, in de hoop hun uitge-
bluste relatie te redden. Het ziet er niet best 
uit. Het charmante hotelletje in Montmartre 
is nu een armoedig beige toeristenkot. Verder 
is er weinig over van het Parijs dat deze baby-
boomers koesteren: de wilde stad van nou-
velle vague en studentenprotesten. 

Van hun dromen is weinig gekomen. Bril-
jante student Nick werd leraar, maar die baan 
is hij net kwijtgeraakt. Meg had zinnelijke 
fantasieën over een groots en meeslepend 
leven. Het mislukken daarvan reageert ze af 
met ijzige verwijten. Ook hun kredietwaar-
digheid wordt ernstig op de proef gesteld, 
want terwijl de passief-agressieve Nick door-
neuzelt over het renoveren van een badkamer, 
verplaatst Meg het weekend naar een peper-
duur hotel.

Lange tijd vrezen we dat de vierde samen-
werking tussen scenarist Hanif Kureishi en 
regisseur Roger Michell (The Mother, Venus) 
blijft hangen in een voorspelbaar voortkab-
belende mix tussen de verbitterde huwelijkse 
twisten in Who’s Afraid of Virginia Woolf en 
een toeristische Woody Allen-komedie. En 
ook al zijn Jim Broadbent en Lindsay Duncan 
mooi op elkaar ingespeeld, hun relatiecrisis 
(en daarmee de film) krijgt pas enige diepte 
door de plotselinge ontmoeting met de luid-
ruchtige Amerikaan Morgan (Jeff Goldblum). 
Deze voormalige studievriend, inmiddels 
succesvol schrijver, confronteert Nick onbe-
doeld met diens falen. 

Uiteindelijk belanden Meg, Nick en Mor-
gan in een café, waar ze (in een geforceerd 
laconieke scène) een hommage brengen aan 
het beroemde dansje uit Bande à part. De 
schaduw van Jean-Luc Godard hangt toch al 
nadrukkelijk boven de film: niet alleen van-
wege de oorspronkelijke titel Le week-end, 
maar ook door Michells kadrering en de jazzy 
soundtrack. 

Maar alle hommages op een stokje: is dat 
nou echt een hoopvol einde? Babyboomers 
die zich, als de eerste de beste bejaarde, vast-
klampen aan vroeger-toen-alles-beter-
was?  Meg en Nick zijn hooguit terug bij af. Of 
ze hun huwelijk hiermee redden blijft de 
vraag. De film redden ze er in ieder geval niet 
mee.

Fritz de joNg »»»»»

A Weekend in Paris gb/FraNkrijk, 2013 |  re-

gie roger michell |  93 miNuteN |  met jim broad-

beNt, liNdsay duNcaN, jeFF goldblum | distri-

butie ciNéart |  te zieN vaNaF 17 april

Les garçons et Guillaume, à table!
Guillaume Gallienne | Franse komedie geba-
seerd op Galliennes eigen solovoorstelling. 
Hij speelt zowel zichzelf als zijn bemoei-
zuchtige moeder die haar zoon opvoedt alsof 

hij een meisje is. Wordt hij dan hetero of 
homo, is de vraag.  te zieN vaNaF 24 april

The Quiet Ones
John Pogue | Omdat poltergeisten al een tijdje 
verdwenen waren uit de film, bedenkt een 
hoogleraar natuurkunde een manier om er 
eentje te creëren. Met allerlei gevolgen. 
 te zieN vaNaF 24 april

Love Eternal
Brendan muldowney | Donkerkomisch maar 
ook bij vlagen verontrustend stemmingsstuk 
gebaseerd op de Japanse roman In Love with 
the Dead van Kei Oishi. Een teruggetrokken 
man, gespeeld door Robert de Hoog, wil 
zelfmoord plegen maar laat dat plan varen na 
een bizar toeval.  te zieN vaNaF 24 april

 The Amazing Spider-Man 2 3D
marc Webb | Gehuld in maillot krijgt Peter 
Parker een nieuwe lading supercriminelen te 
verstouwen, met de groeten van het mysteri-
euze bedrijf Oscorp. 
 te zieN vaNaF 24 april

The Other Woman
nick Cassavetes | Cameron Diaz ontdekt dat 
ze niet de enige geliefde van haar vriendje is 
en bedenkt samen met zijn vrouw (!) een 
plan om wraak te nemen. 
 te zieN vaNaF 24 april

twitter @roNaldrovers

snowpiercer

a weekend in paris

pim & pom

love eternal

les garçons et guillaume, à table!
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alkmaar
k Filmhuis AlkmaarVerdronken-
oord 12 | 072-5110136 | filmhuisalk-
maar.nl | Raadpleeg de website voor 
het actuele programma

almelo
k Filmhuis Almelo Elisabethhof 
4 | informatie-reserveren 0546-
850264 | filmhuisalmelo.nl | Aan-
vang: 20.15 | Het diner vr 4 | Jim-
my P. wo 9 | Omar vr 25 | Venus in 
Fur vr 11 | Violette wo 23 

almere
k Corrosia Stad/Theater, Expo 
& Film Stadhuisplein 2 | 036-
5215929 | corrosia.nl  | Sterren 
stralen overal do 24, 20.00 | 
Filmclub: Filmanalyse | Eternal 
Sunshine of the Spotless Mind (+ 
college over censuur, taboes en 
symboliek) wo 30 | The Game (+ 
college over licht) wo 16 | The Iron 
Lady (+ college over acteren) wo 
9 | Road to Perdition (+ college 
over art direction) wo 23 | The 
Third Man (+ college over camer-
avoering) wo 2 
k  /Het nieuwe filmhuis/De 
nieuwe bibliotheek Stadhuis-
plein 101 | 036-5486000 | denieu-
webibliotheek.nl /hetnieuwefilm-
huis | Mandela: Long Walk to 
Freedom wo 2, 11.00 | The Mel-
nikov House - A Moscow Utopia 
wo 2, 19.30 | Nebraska vr 11 en di 
15, 19.30 | wo 16, 11.00 | Only 
Lovers Left Alive vr 25 en di 29, 
19.30 | wo 30, 11.00 | The Selfish 
Giant vr 4 en di 8, 19.30 | wo 9, 
11.00 | Venus in Fur di 22, 19.30 | 
wo 23, 11.00 | Wakker in een boze 
droom di 1, 19.30 

alphen a/d rijn
k Parkfilmhuis Cornelis Geel-
laan 2 (Park Rijnstroom) | 0172-
493737 | parkfilmhuis.nl | About 
Time vr 4, 21.30 | za 5, 21.00 | ma 
7, 20.30 | All is Lost vr 18, 21.30 | 
za 19, zo 20 en wo 23, 20.30 | di 22, 
13.30 | Het diner do 24, 20.30 | vr 
25, 19.30 | za 26, 16.00 en 20.30 | 
di 29, 13.30 | Hemel op aarde vr 
25, 21.30 | ma 28 t/m wo 30, 20.30 
| De nieuwe wildernis za 26, 
14.00 | zo 27, 20.30 | vr 2 mei, 
19.30 | di 6 mei, 13.30 | Philomena 
do 10, za 12 en wo 16, 20.30 | vr 11, 
21.30 | zo 13, 12.00 | di 15, 13.30 | 
Saving Mr. Banks do 3 en wo 9, 
20.30 | za 5, 15.30 | di 8, 13.30 | 
Shell vr 11, 19.30 | zo 13 t/m di 15, 
20.30 | Soof vr 4, 19.30 | za 5, 
19.00 | zo 6 en di 8, 20.30 | Venus 
in Fur do 17, ma 21 en di 22, 20.30 | 
vr 18, 19.30 

amersfoort
k Filmtheater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 033-422 
6555 | lievevrouw.nl | Programma 
wordt wekelijks aangevuld, zie 
website | Premières | Feuchtge-
biete vanaf do 10 | The Immigrant 
vanaf do 17 | Tom à la ferme vanaf 
do 17 | Yves Saint Laurent vanaf 
do 10 | Nieuwe Films | Just in the 
Wind vanaf do 3 | Suzanne vanaf 
do 3 | Nog te zien | August: Osage 
County | The Grand Budapest 
Hotel | The Invisible Woman | 
Filmcursus As time goes by: 
Film en tijd | Tijdens deze film-
cursus behandelt Jan Salden di-
verse aspecten van tijd in film aan 
de hand van veel beeldmateriaal 
di 1, di 8, di 15 en di 22, 19.15 | 
Filmparade Top 25 | Amour ma 7 
| Goodbye Lenin ma 28 | La gran-
de bellezza ma 14 | Das weisse 
Band ma 21 | De Keuze van... | 
Maandelijkse filmavond, samen-
gesteld en gepresenteerd door een 
bekende, beruchte en/of beminde 
Amersfoorter di 8, 19.00 | Sneak 
Preview | Verrassende voorpre-
mière di 8, 21.00 | Cinesingle | 
The Immigrant zo 12, 12.00 | 
Filmprogramma Geloofge-
meenschap ’t Zand | Chocolat zo 
13, 14.30 | ma 14, 19.00 | Film & 
Architectuur | Town M. do 16, 
19.30 | Gay Filmspecial | In 
Bloom ma 21 

amsterdam
k Cinema111 Arie Biemondstraat 
111 | 020-6169994 | info@lab111.
nl | lab111.nl  | The Act of Killing 
di 1, 18.00 | Autumn Gold za 5, za 
12, do 17, zo 20 en ma 28, 18.00 | 
ma 7, ma 14 en do 24, 21.00 | 
Beats, Rhymes & Life: The Tra-
vels of A Tribe Called Quest vr 4, 
21.30 | di 8, 21.00 | El Bulli - 
cooking in progress do 3, zo 13 en 
do 17, 21.00 | do 10, ma 21, wo 23 
en wo 30, 18.00 | za 21, 21.30 | El 
último verano de la Boyita vr 11, 
21.30 | ma 14, vr 18 en zo 27, 18.00 
| ma 21, di 22 en wo 30, 21.00 | 
Kumaré do 3, wo 9, za 19 en di 22, 
18.00 | za 12, 21.30 | wo 16 en ma 
28, 21.00 | A Long Story wo 2, 
18.00 | zo 6, 21.00 | Nömadak tx 
vr 11, di 15, vr 25 en di 29, 18.00 | 
vr 18, 21.30 | zo 27, 21.00 | Nothing 
Personal vr 4, di 8 en do 24, 18.00 
| za 5, za 19 en vr 25, 21.30 | do 10, 
di 15 en di 29, 21.00 | Return to 
Homs wo 2, wo 9, zo 20 en wo 23, 
21.00 | zo 6, zo 13, wo 16 en za 26, 
18.00 | ¡Vivan las Antipodas! di 
1, 21.00 | ma 7, 18.00 
k Cinema De Balie Kleine-Gart-
manplantsoen 10 | Informatie: 
020- 5535151 | Reservering: 020-
5535100 | debalie.nl | Happily Ever 
After vanaf do 3 | Last Hijack 
vanaf do 24 | Run & Jump vanaf do 
17 | CinemAsia Film Festival | di 1 
t/m zo 6 (raadpleeg cinemasia.nl 
voor meer informatie) | Best of Go 
Short | za 19 met o.a. Alice in the 
Sky | Emergency Calls | Even 
Cowboys Get to Cry | Floating 
Woman | In the Air is Christopher 
Gray | Rhino Full Throttle 
k Filmhuis Cavia Van Hallstraat 
52-1 | 020-6811419 | filmhuisca-
via.nl | Aanvang: 20.30 | Raad-
pleeg de website voor het actuele 
programma
k Cinecenter Lijnbaansgracht 
236 | 020-6236615 (vanaf 15.45) | 
cinecenter.nl | Programmering is 
onder voorbehoud | Verwacht | 
Diplomatie vanaf do 24 | Yves 
Saint Laurent vanaf do 10 | Nog te 
zien | August: Osage County | The 
Grand Budapest Hotel | Her | Ida | 
The Invisible Woman | Nebraska

k Eye Filmmuseum IJpromena-
de 1 | 020-5891400 | eyefilm.nl | 
Premières | Feuchtgebiete vanaf 
do 10 | La jaula de oro vanaf do 3 | 
Les salauds vanaf do 24 | The 
Wind Rises (Kaze tachinu) vanaf 
do 1 mei | Prolongaties (o.v.b.) | 
12 Years a Slave | After the Tone | 
Ida | L’inconnu du lac | The Kid | 
Miele | The Missing Picture | 
Modern Times | A Touch of Sin | 
We Are the Best! | Film n.a.v. 
première Feuchtgebiete | Com-
bat Girls (Kriegerin) data zie 
eyefilm.nl | Hayo Miyazaki-pro-
gramma | Howl’s Moving Castle 
(Hauru no ugoku shiro) di 22 en 
ma 28, 19.30 | My Neighbor To-
toro (Tonari no Totoro) do 24, 
15.30 | di 29, 21.30 | Ponyo on the 
Cliff by the Sea zo 27 + wo 30, 
13.00 | Princess Mononoke (Mo-
nonoke-hime) ma 21, 18.45 | zo 27 
en wo 30, 21.30 (o.v.b.) | Celebra-
te Cinema | Orphans Film Sym-
posium 9: The Future of Obsoles-
cence, compilatieprogramma zo 
30 mrt t/m zo 6 (deelname alleen 
mogelijk bij registratie, www.
nyu.edu/orphanfilm/orphans9) | 
Korte film compilatieprogramma 
za 5 en zo 6, 13.00 | The Master za 
5, 14.00 | Il conformista za 5, 
16.30 | The Fly za 5, 21.30 | Shirley 
– Visions of Reality zo 6, 11.00 
(voorpremière) | Nono, het Zig-
zag Kind 6+ zo 6, 15.00 | Metro-
polis zo 6, 16.00 (met live mu-
ziek) | Cinema Remake – Art & 
Film | Angst essen Seele auf wo 
23, 16.30 | De battre mon coeur 
s’est arrêté zo 20, 19.30 | A Fist-
ful of Dollars vr 25, 21.30 | King 
Kong do 3, 21.00 | Throw Momma 
from the Train wo 2, 16.30 | wo 
30, 19.30 | The Trial di 8, 16.30 | 
Cinema Egzotik: Cinema Re-
make | Dune + Jodorowsky’s 
Dune wo 16 | Imagine Film Fes-
tival | met o.a. de wereldpremiè-
res Capsule en Deadly Virtues: 
Love.Honour.Obey | de animes 
The Wind Rises en The Zero 
Theorem, actiefilm The Raid 2, 
actie-komedie Witching & Bit-
ching en retro-giallo L’étrange 
couleur des larmes de ton corps 
wo 9 t/m vr 18 | Film & Science | 

Cordon Blue: Compilatiepro-
gramma met korte films, trailers 
en fragmenten do 24, 19.30 | 
Cinema Concert | Dr. Mabuse 
der Spieler 1: Der Grosse Spieler 
- Ein Bild der Zeit zo 27, 16.00 | 
Metropolis zo 6, 16.00 | Dutch 
Movies English Subtitles | The 
Ressurection of a Bastard (De 
wederopstanding van een kloot-
zak) wo 23, 19.15 | E*Cinema | 
Design Academy Eindhoven 
presenteert Man [Made Gods] 
and Communication di 8, 19.15 | 
Filmmakers Co-op: Londen jaren 
70 di 29, 19.15 | Het schimmen-
rijk | Hans Beerekamp eert iedere 
laatste zondag van de maand 
recent overleden filmpersoonlijk-
heden met fragmenten en liefde-
vol commentaar. De programme-
ring wordt kort van tevoren be-
kend zo 27, 19.00 | We Want 
Cinema | zie wewantcinema.nl 
k Het Ketelhuis Westergasfa-
briekterrein | Pazzanistraat 4 
(bioscoop) | Pazzanistraat 27 
(filmcafé) | 020-6840090 | ketel-
huis.nl | Premières | Capsule 
vanaf do 17 | Feughtgebiete vanaf 
do 10 | Happily Ever After vanaf 
do 3 | Lucia de B. vanaf do 3 | Sexy 
Money vanaf do 3 | Supernova 
vanaf do 17 | Nog te zien | 12 Years 
a Slave | Hartenstraat | Kenau | 
Miele | Spies & Glistrup | We Are 
The Best! | VERS | Maandelijkse 
bijeenkomst voor en door nieuwe 
film- en televisiemakers ma 7 | 
Gay Film Night | In Bloom di 15 | 
Psychoanalyse & Film | Rear 
Window wo 16 (met inleiding en 
nagesprek) | Sneak Preview | 
Amongst Friends, een sneak met 
een personal touch ma 21 | Deut-
sches Kino | Zum Geburtstag di 
29 
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  | 
Helemaal Melkweg | met o.a. de 
film Pussy Riot: A Punk Prayer 
vr 4, 19.00 | ook te zien op do 10, 
20.00 | Concertfilms | Lou Reed: 
Berlin wo 9, 20.00 | Peter Ga-
briel: Back to Front vr 11 en wo 
16, 20.00 | Record Store Day | 
Jingle Bell Rocks za 19, 20.00 
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 | La jaula de oro vanaf 
do 3 | Tom à la ferme vanaf do 17 | 
Rialto Klassiek | Barton Fink zo 
20, di 22 en di 29 | La graine et le 
mulet di 1, di 8 en di 15 | Rialto 
Podium | Last Hijack za 5, 16.00 
(in aanwezigheid van producent 
Bruno Felix) | Cracking the 
Frame | Ai Weiwei - The Fake 
Case wo 9, 19.30 
k Studio/K Timorplein 62 | 
020-6920422 | studio-k.nu | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma 
k Pathé Tuschinski Reguliers-
breestraat 26-34 | 0900-1458 | 
pathe.nl | Titels zijn onder voorbe-
houd, raadpleeg verder de website 
| Nieuwe films | The Amazing 
Spider-Man 2 vanaf do 24 | Belle 
en het beest vanaf do 17 | The 
Immigrant vanaf do 17 | Lucia de 

ain’t them bo-
dies saints is een 
visueel sterk, 
verhaaltechnisch 
matig melodrama 
met een vleugje 
western. over ge-
doemde gelief-
den en partners 
in crime in small-
town texas – ge-
scheiden door de 
wet en het nood-
lot, maar verbon-
den door de liefde 
en hun ongeboren 
kind.
»»»»»
janna reinsma in de 
Filmkrant

Russisch 
verzet
het opslokken van de krim door 
rusland zorgt in de russische 
filmwereld voor onenigheid. som-
mige filmmakers steunen poetins 
groot ruslandbeleid, anderen, on-
der wie alexander sokurov, nemen 
er afstand van. in het kamp van de 
luidruchtigste tegenstanders be-
vindt zich – het verbaast niet – de 
meidenpunkband pussy riot. hoe 
die met bliksemperformances de 
autoriteiten tegen zich in het har-
nas joeg, is 4 april te zien in melk-
weg cinema in de documentaire 
pussy riot: a punk prayer. de film, 
die eerder op het idFa te zien was, 
volgt de groep van het roemruchte 
bliksemprotest in de moskouse 
christus verlosserkathedraal tot 
aan de veroordeling van drie 
bandleden wegens godslastering 
en schennis van een heilige plek. 
de film bevat niet de recente ont-

wikkelingen binnen pussy riot, 
dat  twee van de veroordeelde 
vrouwen na hun vrijlating eind vo-
rig jaar uit de groep zette, nadat 
deze door de internationale me-
dia-aandacht zich steeds meer als 
diva’s waren gaan gedragen. ove-
rigens is poetin in vergelijking met 
dictator alexander lukashenko 
van wit-rusland slechts een 
strenge schoolmeester. in wit- 
rusland verdwijnen opposanten 
van lukashenko’s bewind zonder 
dat ooit nog iets van hen wordt 
vernomen. enig inzicht in de dicta-
tuur geeft de speelfilm viva belar-

us! van de poolse filmmaker 
krzysz tof lukaszewicz. de film, 
die is gebaseerd op het leven van 
de wit-russische jongerenactivist 
en journalist Franak viachorka, 
voert een rocker op, die als hij 
wordt opgepakt bij een demon-
stratie, wordt veroordeeld tot vijf-
tien maanden militaire dienst-
plicht. als hij in het leger protest-
liedjes maakt, die populair worden 
bij jongeren, proberen de autori-
teiten hem de mond te snoeren. 
melkweg cinema vertoont de film 
op 16 april in het kader van de 
poolse Filmlente. melkweg.Nl

agenda
Programmagegevens voor de Filmkrant van mei 
moeten vóór vrijdag 18 april (schriftelijk of per email 
agenda@filmkrant.nl) bij de redactie zijn ingeleverd. 
De Filmkrant is niet verantwoordelijk voor onjuiste 
vermeldingen of programmawijzigingen. De volgende 
Filmkrant verschijnt op donderdag 1 mei.

viva belarus!
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B. vanaf do 3 | Noah vanaf do 10 | 
The Other Woman vanaf do 24 | 
Toen was geluk nog heel gewoon 
vanaf do 10 | A Weekend in Paris 
vanaf do 17 | Yves Saint Laurent 
vanaf do 10 | Opera | La Boheme 
za 5 | Opera Encore | La Boheme 
zo 13 | Theater | Richard II Royal 
Shakespeare Company do 10 
k Filmtheater De Uitkijk Prin-
sengracht 452 | 020-2232416 | 
uitkijk.nl | Barton Fink vr 11 | 
Cape Fear vr 18 | Infernal Affairs 
vr 25 | Klassieker | Rashomon 
elke zo, 21.00 | Séries les Maîtres 
| J’ entends plus la guitare di 8 | S’ 
en fout la mort di 22 

apeldoorn
k Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055-5220993 | 
gigant.nl | After The Tone do 10, 
20.15 | vr 11 en za 12, 19.30 | zo 13, 
15.45 | August: Osage Country do 
17, wo 23, do 24, zo 27, di 29 en wo 
30, 15.15 en 19.30 | vr 18 en vr 25, 
15.15 en 20.00 | za 19 en di 22, 
20.00 | ma 21, 15.30 en 20.00 | za 
26, 15.45 | ma 28, 20.15 | The 
Grand Budapest Hotel do 3, 15.45 
en 20.15 | vr 4 en vr 18, 15.30 en 
21.30 | za 5, 15.45 en 21.15 | zo 6 t/n 
di 8, 15.45 en 20.15 | wo 9 en zo 13, 
20.15 | do 10, ma 21 en di 22, 15.45 | 
vr 11, 15.45 en 21.30 | za 12 en za 19, 
21.30 | ma 14, 15.30 en 20.15 | di 15 
en wo 21, 15.30 en 20.00 | wo 16 en 
do 17, 15.30 | Her di 1 en wo 2, 15.15 
en 19.30 | Ida do 24, 15.45 | vr 25, 
15.45 en 21.30 | zo 27, 15.45 en 
20.20 | ma 28, 15.45 en 20.00 | di 
29 en wo 30, 15.45 en 20.15 | Kill 
Your Darlings do 24, 20.00 | vr 
25, 15.30 en 19.30 | zo 27, di 29 en 
wo 30, 15.30 en 20.00 | ma 28, 
15.30 | Nebraska di 1, wo 2, do 10 
en zo 13, 15.30 en 20.00 | do 3, 
15.30 en 19.30 | vr 4, za 5, ma 7 en 
wo 16, 15.15 en 20.00 | zo 6 en di 8, 
15.15 en 19.30 | wo 9, 19.30 | vr 11, 
15.30 en 20.15 | ma 14, 15.30 | di 15, 
15.15 | Shell do 27, 20.15 | vr 28, 
15.45 en 21.30 | za 29, 21.30 | zo 30, 
15.45 en 20.15 | ma 31, 15.30 en 
20.15 | A Touch of Sin do 10, di 15 

en wo 16, 19.30 | vr 11, 15.15 en 
20.00 | za 12, 20.00 | zo 13, 15.15 
en 19.30 | We Are The Best! do 3, 
zo 6 en di 8, 15.30 en 20.00 | vr 4 
en za 5, 19.30 | wo 9, 20.00 | Film 
gemist?! | Camille Claudel 1915 
ma 7, ma 14, ma 21 en ma 28, 15.15 
en 19.30 | Movies That Matter | 
Night of Silence ma 14, 20.00 | 
Boek & Film | Lore di 22, 15.15 en 
19.30 (met inleiding) 

arnhem
k Focus Filmtheater Koren-
markt 42 | 026-4424283 | focus-
arnhem.nl | Premières | Diplo-
matie vanaf do 24 | Feuchtgebiete 
vanaf do 10 | Ida vanaf do 27 mrt | 
The Missing Picture vanaf do 27 
mrt | Tom à la ferme vanaf do 17 | 
Yves Saint Laurent vanaf do 10 | 
Threads in Focus | Gabbeh zo 13, 
16.00 (met inleiding) | Ju Dou zo 
15, 16.00 (met inleiding) | Cursus 
Boek & Film | De 100-jarige man 
die uit het raam klom en ver-
dween ma 7 en di 8, 19.15 | Movies 
that Matter | Night of Silence wo 
23, 19.00 | Déjàvu [?] Klassie-
kers | Casablanca ma 31 mrt en 
ma 7, 19.00 | Focus 40 jaar | Feest 
met optreden van B-movie Or-
chestra vr 4, 20.00-2.00 

assen
k Bioscoop De Nieuwe Kolk 
Weiersstraat 1 | 088-0128560 | 
asserfilmliga.nl | Aanvang: 20.30 | 
Avant l’ hiver ma 7 en di 8 | For 
Those in Peril ma 28 en di 29 | In 
the Fog ma 21 en di 22 | The 
Lunchbox ma 31 mrt en di 1 | 
Omar ma 14 en di 15 

bergen
k Fth CineBergen/Zwarte 
Schuur Eeuwigelaan 7 | 072-589 
6310 | cinebergen.nl | 12 Years a 
Slave vr 11, 14.30 | za 12, zo 13, di 15 
en wo 16, 20.00 | All is Lost do 3 en 
ma 7, 20.00 | The American Hust-
le vr 18, za 19 en di 22, 20.00 | zo 
20, 15.30 | L’ amour est un crime 
parfait vr 18, 14.30 | zo 20 en wo 
23, 20.00 | The Butler vr 4, 14.30 | 
Her vr 25, za 26 en di 29, 20.00 | 
The Invisible Woman vr 25, 14.30 | 
zo 27 en wo 30, 20.00 | Miele do 24 
en ma 28, 20.00 | Nebraska do 10, 
vr 11 en ma 14, 20.00 | Philomena 
zo 6, 15.30 | di 8 en wo 9, 20.00 | 
Soof wo 2, 20.00 | We Are The 
Best! do 17 en ma 21, 20.00 | The 
Wolf of Wall Street zo 6, 20.00 | 
Film & Food | Julie & Julia za 5, 
18.00 | The Lunchbox vr 4, 18.00 

borne
k Filmhuis Borne Marktstraat 
23 | Informatie/reserveren 074-
2657200 | kulturhusborne.nl | 
Blue Jasmine wo 9 | Lore wo 30 | 
De nieuwe wildernis wo 23 | Oh 
Boy wo 16 

breda
k Chassé Cinema Claudius 
Prinsenlaan 8 | 076-5303131 | 
chasse.nl | Premières | Diploma-
tie vanaf do 24 | Happily Ever 
After vanaf do 3 | Sexy Money 
vanaf do 3 | Tom à la ferme vanaf 
do 17 | A Weekend in Paris vanaf 
do 17 | Yves Saint Laurent vanaf 
do 10 | Nog te zien | 12 Years a 
Slave | August: Osage County | 
La grande bellezza | Ida | The 
Invisible Woman | The Missing 
Picture | Voorfilm | A Chance 
Encounter | Blinde Muur | Nieu-
we serie films vanaf za 29 mrt | 
Klassieker | Dagen der duister-
nis ma 7 (met lezing) en ma 14, 
19.20 | Filmclub | do 10, vr 11, di 
15 en wo 16 | Best of IDFA on tour 
| zo 13 vanaf 10.30 | Cursus: Boek 
in Beeld | De 100-jarige man die 
uit het raam klom en verdween 
ma 14, 19.30 | Cracking the 
Frame | Alice Walker: Beauty in 
Truth ma 21 | Gay Film Night | In 
Bloom di 22, 21.00 | Filmontbijt | 
De 100-jarige man die uit het 
raam klom en verdween zo 27, 
11.00 (ontbijt om 10.00) | Best of 
Go Short | ma 28 

bussum
k Filmhuis Bussum Brediusweg 
1 | 035-6938694 | filmhuisbus-
sum.nl | 12 Years a Slave di 1, zo 6, 
wo 9 en wo 16, 20.00 | do 3, vr 4 
en do 10, 21.15 | vr 4, 10.45 | za 5 en 
vr 11, 15.45 | za 12, 18.45 | di 15, 
14.00 | Ain’t Them Bodies Saints 
do 24 en vr 25, 19.00 | za 26, 21.15 | 
zo 27, 16.00 | After the Tone do 3, 
21.30 | vr 4, 16.00 | za 5, 19.00 | zo 
6 en wo 9, 20.30 | August: Osage 
County do 10, do 17, za 19, do 24 
en za 26, 18.45 | vr 11, 10.45 en 
21.30 | za 12, 15.45 en 21.30 | zo 13, 
zo 20 en zo 27, 20.00 | wo 16, 
14.30 | Dallas Buyers Club wo 2, 
20.30 | An Episode in the Life of 
an Iron Picker do 24, 21.30 | vr 25, 
16.00 | zo 27 en wo 30, 20.30 | La 
grande bellezza vr 4, zo 6, zo 13 
en zo 20, 15.45 | za 5, vr 11 en vr 18, 
21.15 | wo 9, 14.30 | ma 14, 14.00 | 
wo 23, 20.00 | Happily Ever After 
vr 25, 11.00 en 21.30 | za 26, 19.00 

| ma 28, 20.30 | di 29, 20.00 | Her 
wo 2, 20.00 | Ida do 10 t/m za 12, 
vr 18 en za 19, 19.00 | vr 11, 11.00 | 
zo 13, ma 14, zo 20 en ma 21, 20.30 
| di 15, 14.15 | vr 18, 16.00 | wo 23, 
14.30 | The Invisible Woman vr 
25, 10.45 en 21.15 | zo 27, 15.45 | ma 
28, 20.00 | wo 30, 14.30 | Miele vr 
4, 11.00 en 21.30 | za 5 en zo 6, 
16.00 | ma 7, 20.30 | Nebraska wo 
2, 14.45 | do 3 t/m za 5 en vr 11, 
18.45 | ma 7 en ma 14, 20.00 | zo 
13, 16.00 | wo 16, 20.30 | Once 
Upon a Forest do 17, 19.00 | vr 18, 
11.00 | za 19 en ma 21, 16.00 | Only 
Lovers Left Alive do 17 en za 19, 
21.15 | vr 18, 18.45 | za 19, 15.45 | 
ma 21, 20.00 | Samsara do 3 en vr 
4, 19.00 | za 5 en do 10, 21.30 | di 8 
en di 15, 20.00 | vr 11 en za 12, 
16.00 | Spies & Glistrup do 24, 
21.15 | vr 25, 18.45 | za 26, 21.30 | 
wo 30, 20.00 | Touch of the Light 
do 17 t/m za 19, 21.30 | vr 18, 10.45 
| zo 20, 16.00 | wo 23, 20.30 | Film 
& Lezing | 12 Years a Slave wo 9, 
20.00 | Centrum voor Jeugd & 
Gezin | We Are The Best! di 22, 
20.00 | Sneak Preview | Verras-
sende voorpremière elke di, 20.30 

capelle a/d ijssel
k Isalatheater Stadsplein 5 | 
010-4586300 | isalatheater.nl | 
Aanvang: 20.00 | All is Lost di 15 | 
American Hustle di 29 | The 
Moniments Men di 22 | The Sel-
fish Giant di 8 | The Wolf of Wall 
Street di 1 

delft
k Filmhuis Lumen Doelenplein 5 
| 015-2140226 | filmhuis-lumen.nl 
| Raadpleeg de website voor de 
exacte data en tijden | August: 
Osage County vanaf do 3 | Henri 
vanaf do 3 | Only Lovers Left 
Alive vanaf do 17 | The Selfish 
Giant vanaf do 3 | Touch of Sin 
vanaf do 24 | Yves Saint Laurent 
vanaf do 10 | Oberhausen on 
Tour 2014 | Internationaler Wet-
tbewerb do 3 | Klassieker | L’ eau 
froide ma 7 | The Kid ma 29 | S’ en 
fout la mort ma 21 | Movies that 
Matter | Night of Silence do 10 | 
Toekomstfestival | 40 Jaar Film-
huis Lumen vanaf do 10 | Gala-
première 40 jaar Lumen | Sacro 
Gra vr 18 | Deutsches Kino | 
Schuld sind immer die Anderen 
wo 19 | Zum Geburtstag do 24 | 
Film met Paasborrel | Tracks ma 
21 

den bosch
k Verkadefabriek Boschdijk-
straat 45 | 073-6818160 | verkade-
fabriek.nl | Premières | The Book 
Thief vanaf do 27 mrt | The Im-
migrant vanaf do 10 | The Keeper 
of Lost Causes vanaf do 10 | Yves 
Saint Laurent vanaf do 10 | 
Sneak Preview | Verrassende 
voorpremière elke di, 21.15 | Fil-
montbijt | elke zo, 11.00 ontbijt 
en 12.00 film | Klassieker | Cas-
que d’ or zo 6, 12.30 | Movies that 
Matter | Night of Silence zo 13, 
15.30 | Filmcursussen | Film en 
filosofie wo 2 | De magie van film 
do 3 en do 17 | Alledaagse filosofie 
in film wo 9 en wo 23 | Déjà vu do 
10 en do 24 | Film en psychiatrie 
ma 21 

feuchtgebiete is 
niet zo subversief 
als hij preten-
deert te zijn, 
maar met zijn 
buitenissige ex-
pressie van le-
venslust speelt 
wnendt precies 
in op de emotie 
waar het eigenlijk 
allemaal om te 
doen is: guilty 
pleasure.
»»» »
sasja koetsier in de 
Filmkrant

Feest in het 
Ketelhuis
het amsterdamse ketelhuis be-
staat vijftien jaar en dat hadden 
weinigen gedacht toen producent 
marc van warmerdam en enkele 
anderen vijftien jaar geleden het 
filmtheater oprichtten. zij vonden 
dat er een serieuze vertoningsplek 
voor de Nederlandse cinema 
moest komen. het werd het ketel-
huis op het westergasfabriekter-
rein, dat zichzelf ‘de kantine van 
de Nederlandse film’ noemt. de 
omschrijving maakt duidelijk dat 
alex de ronde, veertien jaar direc-
teur, een hekel heeft aan gewich-
tigdoenerij. het ketelhuis is niet 
van de high brow, maar van alle-
daagse gezelligheid, informele de-
batten en thema-avonden. het 
vijftienjarige jubileum gaat niet 
ongemerkt voorbij. het feest 
wordt in het weekend van 29 en 
30 maart onder meer gevierd met 
een door acteur/scenarist dragan 
bakema en regisseur joppe van 

hulzen gemaakt jubileumfilm. van 
hulzen won in 2012 met zijn afstu-
deerfilm van de wereld de topka-
pi-prijs voor beste Filmacade-
mie-eindexamenfilm. in de (korte) 
jubileumfilm ontmoeten twee Ne-
derlandse filmregisseurs elkaar. 
gezien de altijd warme en vriend-
schappelijke verhoudingen in de 
Nederlandse filmwereld leidt dat 
vast tot een gezellig samenzijn. 
verder staan in het jubileumweek-
end voorpremières op het pro-
gramma van de documentaires 
sexy money (karin junger) en 
happily ever after (tatjana 
božic). ook zijn er voorpremières 

van de zweedse romanverfilming 
de 100-jarige man die uit het raam 
klom en verdween en, gelijktijdig 
met de première in tuschinski, lu-
cia de b. (paula van der oest). ook 
zijn er twee verrassingsfilms voor 
kinderen en twee sneaks voor vol-
wassenen. acteur egbert-jan 
weeber is één van de dj’s die on-
der de chique titel discothèque du 
cinéma néerlandais (wat is er mis 
met discotheek van de Nederland-
se cinema?) de feestvreugde ko-
men vergroten. de presentatie van 
het weekend is grotendeels in 
handen van isolde hallensleben. 
ketelhuis.Nl

rIaLto In aprIL adVertorial

Rialto Podium
9 april 19.30 | cracking the Frame: 
ai weiwei – the Fake case (2013) 
andreas johnsen | in april 2011 
wordt de beroemde chinese kun-
stenaar ai weiwei opgepakt. ja-
renlang huisarrest zorgt voor sla-
peloosheid en geheugenproble-
men. ondertussen wordt hij be-
spied door 18 camera’s en talloze 
politieagenten. hoe ver is ai be-
reid te gaan in zijn strijd voor vrij-
heid, en is kunst het juiste wapen 
tegen onderdrukking? een intiem 
portret van een van de meest in-
vloedrijke chinese kunstenaars.

Rialto Klassiek
20, 22 en 29 april | barton Fink 
(1991), coen brothers | in de holly-
woodsatire barton Fink wordt de 
succesvolle New yorkse toneel-
schrijver barton Fink uitgenodigd 
om in la een filmscenario te 
schrijven. eenmaal daar verpietert 
hij in een gehorig hotelkamertje; 
Fink kampt met een writer’s block. 
dan ontmoet hij zijn buurman: die 
zich ‘ontfermt’ over Fink. met 
john turturro en john goodman.

meer informatie op
www.rialtoFilm.Nl

ai weiwei

lucia de b.
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den haag
k Filmhuis Den Haag Spui 191 | 
070-3656030/3459900 | film-
huisdenhaag.nl | Premières | 
Diplomatie vanaf do 24 | Feucht-
gebiete vanaf do 10 | Happily 
Ever After vanaf do 3 | La jaula de 
oro vanaf do 3 | The Last Hijack 
vanaf do 24 | Run & Jump vanaf 
do 17 | Les salauds vanaf do 24 | 
Supernova vanaf do 17 | Tom à la 
ferme vanaf do 17 | Viva la liberta 
vanaf do 10 | Yves Saint Laurent 
vanaf do 10 | Sneak Preview | 
Verrassende voorpremière ma 14 
en ma 28, 21.45 | Amongst 
Friends | Luxe sneakpreview ma 
21, 19.15 | Haagse Cinema | Stray 
Dogs of Talad Noi zo 6, 16.00 
(live-voorstelling met film, mu-
ziek en tekst) | Cinemasia | Onaf-
hankelijke Aziatische films za 12 
en zo 13 (met inleidingen en nabe-
sprekingen) | Movies that Matter 
| Night of Silence di 15, 19.00 | 
Zwijgende film & levende mu-
ziek | A Couple of Down and 
Outs ma 21, 19.30 | Best of Go 
Short | wo 23, 19.30 | Babybab-
bels & Film | Met je baby naar de 

bios vr 25, 11.00 | Film & Debat | 
Elke dag 4 mei zo 27, 16.00 | Gay 
Film Night | In Bloom ma 28, 
19.30 
k Nutshuis Riviervismarkt 5 | 
070-3459090 | nutshuis.nl | The 3 
Rooms of Melancholia wo 23, 
20.00 | Oasis wo 16, 20.00 | Sub-
marino wo 2, 20.00 | The Thin 
Blue Line wo 30, 20.00 | Two 
Lane Blacktop wo 9, 20.00 
k Pathé Buitenhof Buitenhof 20 
| 0900-1458 | pathe.nl | Titels zijn 
onder voorbehoud, raadpleeg 
verder de website | Nieuwe films | 
The Amazing Spider-Man 2 van-
af do 24 | Belle en het beest vanaf 
do 17 | The Immigrant vanaf do 17 
| The Keeper of Lost Causes 
vanaf do 10 | Lucia de B. vanaf do 
3 | Noah vanaf do 10 | The Other 
Woman vanaf do 24 | Toen was 
geluk nog heel gewoon vanaf do 
10 | A Weekend in Paris vanaf do 
17 | Yves Saint Laurent vanaf do 
10 | Opera | La Boheme za 5 | Cosi 
Fan Tutte za 26 | Opera Encore | 
La Boheme zo 20 | Theater | Ri-
chard II Royal Shakespeare 
Company do 10 

den helder
k Cinema 7skoop Julianaplein 
43 | 0223-610941 | cinema7skoop.
nl | Aanvang: 20.30 | Her do 10 
t/m ma 14 | Miele do 3 t/m ma 7 | 
Nebraska do 24 t/m ma 28 | A 
Touch of Sin do 17 t/m ma 21 | 
Venus in Fur do 27 mrt t/m ma 31 
mrt 

deventer
k Filmhuis De Keizer Keizer-
straat 78 | 0570-618822 | filmhuis-
dekeizer.nl | 12 Years a Slave vr 4 
en za 5, 21.15 | zo 6 en wo 9, 20.00 | 
di 8, 14.00 | All is Lost vr 25, 
19.00 | za 26, 21.15 | zo 27, 16.15 | di 
29, 14.00 | wo 30, 20.00 | An 
Episode in the Life of an Iron 
Picker vr 18 en di 22, 14.30 | vr 18 
en za 19, 19.30 | zo 20,, 16.45 | wo 
23, 17.45 | August: Osage County 
do 3, 20.00 | vr 4 en za 5, 19.00 | 
zo 6, 16.15 | di 8 en wo 9, 17.15 | Les 
garçons et Guillaume, à table! 
do 24, zo 27 en di 29, 20.00 | vr 25, 
14.00 en 21.15 | zo 26, 19.00 | ma 
28, 20.30 | wo 30, 17.15 | The 
Grand Budapest Hotel vr 11, 
14.30 | vr 11, za 12, vr 18 en za 19, 
21.30 | zo 13, 20.00 | di 15, wo 16 en 
di 22, 17.45 | do 17 en wo 23, 20.30 | 
zo 20, 16.15 | Ida do 24 en wo 30, 
20.30 | vr 25 en za 26, 19.30 | zo 27, 
16.45 | di 29, 14.30 en 17.45 | The 
Invisible Woman do 10, 20.00 | 
vr 11 en za 12, 21.15 | zo 13, 16.15 | di 
15, 14.00 en 17.15 | wo 16, 17.15 | 
Miele vr 11, 14.00 en 19.00 | za 12, 
19.00 | zo 13, en wo 16, 20.30 | 
Shell vr 4, 14.30 en 19.30 | za 5, 
19.30 | zo 6, 16.45 | di 8, 17.45 | wo 
9, 20.30 | Suzanne vr 25, 14.30 en 
21.30 | za 26, 21.30 | zo 27, 20.30 | 
di 29, 17.15 | wo 30, 17.45 | A Touch 
of Sin vr 18, 14.00 en 21.15 | za 19, 
21.15 | zo 20 en wo 23, 20.00 | di 
22, 17.15 | We Are The Best! do 3, 
zo 6 en ma 7, 20.30 | vr 4, 14.00 en 
21.30 | za 5, 21.30 | di 8, 14.30 en 
20.00 | wo 9, 17.45 | Yves Saint 
Laurent do 10, ma 14, zo 20 en ma 
21, 20.30 | vr 11 en za 12, 19.30 | zo 
13, 16.45 | di 15, 14.30 | di 15, wo 16, 
do 17 en di 22, 20.00 | vr 18 en za 
19, 19.00 | di 22, 14.00 | wo 23, 
17.15 | Klassieker | Lola Montès 
ma 7 en ma 14, 20.00 | La strada 
ma 21 en ma 28, 20.00 | Sneak 
Preview | Koekmag sneak di 8, 
20.30 | Speciale première | Mon-
vus za 12, 16.00 | Horrornacht | 
The Quiet Ones za 12, 23.59 | 
Rondeel Cinema | Villa Mairea 
- The Essence of a House di 15, 

20.30 | Gay Film Night | In 
Bloom di 22, 20.30 | The best of 
Go Short 2014 | di 29, 20.30 met 
Alice in the Sky | Emergency 
Calls | Even Cowboys Get to Cry | 
In the Air is Christopher Gray | 
Floating Woman | Rhino Full 
Throttle 
k De Kleine Keizerin/Openba-
re Bibliotheek Brink 70 | 0570-
675700 | obdeventer.nl /dekleine-
keizerin | Themafilms | raadpleeg 
de website voor het programma || 
Keuzefilm COC | elke eerste en 
laatste vrijdag van de maand 
gratis toegang voor leden Open-
bare Bibliotheek en leden van het 
filmhuis De keizer 

diemen
k Filmtheater De Omval Oud-
diemerlaan 104 | 020-6001897 | 
theaterdeomval.nl | Aanvang: 
20.00 | 12 Years a Slave do 17 en 
di 22 | Her do 24 en di 29 | The 
Selfish Giant do 10 en di 15 | 
Venus in Fur do 3 en di 8 

doesburg
k Filmhuis | Het Meulenhuus
Bergstraat 48 | 0313-482336 | 
filmhuis-doesburg.nl | A Long 
Story zo 6 en wo 9, 20.00 | More 
than Honey zo 13 en wo 16, 20.00 

doetinchem
k Filmhuis/Gruitpoort Hof-
straat 2 | 0314-340943 | gruit-
poort.nl  | Marina do 24, za 26, 
ma 28 en di 29, 20.30 | di 29, 
14.00 | Samsara di 1, 14.00 en 
20.30 | The Selfish Giant do 17, za 
19, ma 21 en di 22, 20.30 | di 22, 
14.00 | Venus in Fur do 10, za 12, 
ma 14 en di 15, 20.30 | di 15, 14.00 | 
Violette do 3, za 5, ma 7 en di 8, 
20.30 | di 8, 14.00 

dordrecht
k Cinema The Movies Nieuw-
straat 60-62 | Info & reserveren: 
078-720077 (vanaf 11.00) | the-
moviesdordrecht.nl | Check de 
website voor exacte data en aan-
vangstijden

drachten
k Filmhuis Drachten/De Bios
Noorderdwarsvaart 25/0512-
543806 (filmhuisdrachten.nl) | 
Aanvang: 20.00 | Raadpleeg de 
website voor het volledige pro-
gramma | Dallas Buyers Club ma 
21 | Henri ma 7 | Only Lovers Left 
Alive ma 14 

eindhoven
k Pathé Eindhoven Dommel-
straat 27 | 0900-1458 | pathe.nl | 
Titels zijn onder voorbehoud, 
raadpleeg verder de website | 
Nieuwe films | The Amazing 
Spider-Man 2 vanaf do 24 | Belle 
en het beest vanaf do 17 | Diver-
gent vanaf do 3 | The Keeper of 
Lost Causes vanaf do 10 | Lucia 
de B. vanaf do 3 | Noah vanaf do 
10 | Oculus vanaf do 17 | The 
Other Woman vanaf do 24 | Pom-
peii vanaf do 17 | The Quiet Ones 
vanaf do 24 | Snowpiercer vanaf 
do 3 | Toen was geluk nog heel 
gewoon vanaf do 10 | Transcen-
dence vanaf do 17 | Yves Saint 

Laurent vanaf do 10 | Opera | La 
Boheme za 5 | Cosi Fan Tutte za 
26 
k Plaza Futura/Natlab Kastan-
jelaan 500 | 040-2946848 | nat-
lab.nl | Raadpleeg de website voor 
het volledige programma | Nieuwe 
films | Diplomatie vanaf do 24 | 
Les Garçons et Guillaume, à 
Table! vanaf do 24 | The Immi-
grant vanaf do 17 | Once Upon a 
Forest vanaf za 26 | Run & Jump 
vanaf do 17 | Supernova vanaf do 
17 | Tom à la ferme vanaf do 17 | A 
Weekend in Paris vanaf do 17 | 
Yves Saint Laurent vanaf do 10 
k Filmhuis De Zwarte Doos
TU/e terrein | 040-2475348 of 
040-2474900 (di t/m do) | de-
zwartedoos.nl.nl | Aanvang: 
20.00 | Raadpleeg de website voor 
het actuele programma

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: 20.15 | Die 
andere Heimat ma 14 | L’ inconnu 
du lac wo 23 | Mandela: Long 
Walk to Freedom ma 31 mrt en wo 
2 | Philomena ma 7 en wo 9 | The 
Selfish Giant ma 28 en wo 30 | A 
Touch of Sin wo 16 

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  | Die andere 
Heimat za 26, 19.30 (deel 1 en deel 
2) | Bloedkoralen en het lam vr 4, 
13.30 | Dallas Buyers Club do 3 en 
vr 3, 20.00 | Only Lovers Left 
Alive do 10 en di 15, 20.00 | The 
Selfish Giant do 24, di 29 en wo 
30, 20.30 | Venus in Fur di 8 en wo 
9, 20.00 | Violette do 17 en di 22, 
20.30 | vr 18, 13.30 | The Wolf of 
Wall Street di 1 en wo 2, 20.00 | 
200 Jaar Zeeuws Vlaanderen | 
Land van verandering + De ver-
huizende schuur wo 6, 20.00 (de 
filmmakers zijn aanwezig voor en 
inleiding en Q&A) 

gouda
k Filmhuis Lethmaetstraat 45 | 
0182-522200 | filmhuisgouda.nl | 
12 Years a Slave wo 2, do 3 en di 8, 
20.30 | vr 4, 21.45 | za 6, 11.00 | All 
is Lost do 10 en wo 16, 20.30 | vr 
11 en za 12, 21.45 | zo 13, 16.00 | 
American Hustle di 1, ma 7 en wo 
9, 20.30 | vr 4, 15.30 | za 5, 21.45 | 
zo 6, 16.00 | August: Osage 
County do 24, ma 28 en wo 30, 
20.30 | vr 25, 15.30 | di 29, 14.00 | 
Marina za 5 en vr 11, 19.00 | zo 6 
en di 15, 20.30 | di 8, 14.00 | zo 13, 
11.00 | The Monuments Men vr 
18, 15.30 | za 19, 21.45 | zo 20, 11.00 
| di 22, 14.00 | za 26, 19.00 | di 29, 
20.30 | Nebraska do 17, ma 21 en 
zo 27, 20.30 | vr 18, 19.00 | zo 20, 

hij gunt ons een 
doorkijkje naar 
een gloedvolle 
wereld die nooit 
meer terug zal 
keren. de lelijk-
heid die er voor in 
de plaats kwam 
biedt weinig 
troost. het mooie 
verhaal dat an-
derson er van 
maakte des te 
meer.
»»»»»
Fritz de jong over the 
grand budapest hotel in 
de Filmkrant

nIGht oF sILence
on tour adVertorial

voor wie Night of silence op het 
movies that matter Festival 2014 
heeft gemist is deze bijzondere 
speelfilm in april in de bioscoop te 
zien. movies that matter on tour 
vertoont Night of silence in com-
binatie met een inleiding of napro-
gramma in vijftien steden door 
heel Nederland. 
een piepjonge, maar prachtige 
turkse bruid wacht in de bruids-
kamer op haar kersverse echtge-

noot. hij had haar opa kunnen zijn. 
vol angst ziet de tiener de onge-
wone huwelijksnacht tegemoet. 
maar dan lijkt ook de bruidegom 
niet te hebben gekozen voor deze 
situatie. poëtisch, subtiel geac-
teerd drama over de tradities rond 
een gearrangeerd huwelijk.

kijk voor meer informatie op
moviesthatmatter.Nl

Festival 
poëziefilm
de tijd dat onder poëziefilm werd 
verstaan een dichter die mompe-
lend uit eigen werk voorlas, ligt 
achter ons. tijd dus voor een 
nieuw festival: het reversed poe-
try Film Festival, dat zich richt op 
de poëziefilm. het festival wordt 
van 4 t/m 6 april gehouden in am-
sterdam in perdu, kriterion en 
ot301. te zien zijn uiteraard poë-
ziefilms, maar er zijn ook lezingen 
over wat een poëziefilm onder-
scheidt van andere films. is het de 
beeldtaal? de literaire kwaliteit? 

met het reversed poetry Film Fes-
tival sluiten de organisatoren aan 
bij een internationale ontwikke-
ling. de poëziefilm is in opkomst, 
bewijzen festivals in onder meer 
berlijn (zebra Festival), antwer-
pen (moving poems) en vancou-
ver (visible verse). dat de poëzie-
film aan populariteit wint, is mede 
te danken aan internet, dat de ver-
spreiding van deze films makkelij-
ker maakt. in Nederland merken 
we daarvan overigens nog te wei-
nig, vinden de organisatoren van 
het reversed poetry Film Festival. 
vandaar hun festivalinitiatief. het 
festival bestaat uit drie onderde-
len. voorafgaand aan de opening 
is er in perdu op 4 april een sym-
posium over de poëziefilm. de 
opening vindt plaats in ot301 met 

een key-note van de britse poëzie-
filmer alastair cook, een ope-
ningsfilm en een feest. in kriterion 
zijn in de dagen erna de filmverto-
ningen. ze zijn onderverdeeld in 
de categorieën origins of poetry 
Film, international poetry Film, 
obscure/offbeat, dutch poetry 
Film en de competitie. op dit mo-
ment van schrijven is de selectie 
nog niet afgerond, maar te zien 
zijn in elk geval films van alastair 
cook en maartje smits.
 reversed.Nu

reversed

Night of silence
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16.00 | vr 25, 21.45 | Philomena di 
1 en di 15, 14.00 | vr 4 en za 12, 
19.00 | vr 11, 15.30 | zo 13 en ma 14, 
20.30 | Suzanne vr 25, 19.00 | za 
26, 21.45 | zo 27, 11.00 | Het von-
nis vr 18, 21.45 | za 19, 19.00 | zo 
20, di 22 en wo 23, 20.30 | zo 27, 
16.00 

groningen
k Groninger Forum Hereplein 73 
| 050-3120433 | groningerforum.nl 
| Raadpleeg de website voor exacte 
data en aanvangstijden | Premiè-
res | Ida vanaf do 27 mrt | La jaula 
de oro vanaf do 3 | Kill Your Dar-
lings vanaf do 27 mrt | Les sa-
lauds vanaf do 24 | A Weekend in 
Paris vanaf do 17 | The Wind 
Rises vanaf do 17 | Boek & Film | 
Das Wochenende do 27 mrt, 
14.00 | Docs | Feel My Love wo 2, 
19.30 | The Last Hijack wo 16, 
19.30 | Zombie: The resurrection 
of Tim Zom wo 30, 19.30 | Ciné-
club | Les salauds ma 7, 19.30 | S’ 
en fout la mort ma 21, 19.30 | 
Groningse Nieuwe | Het Gro-
ningsch verzet 1940-1945 zo 13 
k Pathé Groningen Gedempte 
Zuiderdiep 78 | 0900-1458 | pathe.
nl | Titels zijn onder voorbehoud, 
raadpleeg verder de website
Nieuwe films | The Amazing 
Spider-Man 2 vanaf do 24 | The 
Bag Man vanaf do 3 | Belle en het 
beest vanaf do 17 | Divergent van-
af do 3 | The Keeper of Lost Cau-
ses vanaf do 10 | Lucia de B. vanaf 
do 3 | Noah vanaf do 10 | Oculus 
vanaf do 17 | The Other Woman 
vanaf do 24 | Pompeii vanaf do 17 | 
The Quiet Ones vanaf do 24 | 
Snowpiercer vanaf do 3 | Toen 
was geluk nog heel gewoon vanaf 
do 10 | Transcendence vanaf do 17 
| Yves Saint Laurent vanaf do 10 | 
Opera | La Boheme za 5 | Cosi Fan 

Tutte za 26 
k RKZ Bios Emmastraat 15-s101 
| 050-5262482 | rkzbios.nl | Aan-
vang: 20.30 | After the Tone ma 21 
| Lone Survivor za 12 en ma 14 | 
Much Ado About Nothing za 5 en 
ma 7 | Only Lovers Left Alive za 
26 en ma 28 | Night of Error | A 
Tribute to Good Old VHH za 19 
k Vera Zienema Oosterstraat 44 
| 050-3134681 | vera-groningen.nl 
| Aanvang: 21.00 | Cult Comedy | 
Arsenic and Old Lace di 22 | A 
Liar’s Autobiography: The Un-
true Story of Monty Pyton’s 
Graham Chapman di 1 | Old Men 
in New Cars di 29 | The Royal 
Tenenbaums di 15 | Movies that 
Matter | Night of Silence di 8 

haarlem
k Filmschuur Lange Begijne-
straat 9 | 023-5173910 | film-
schuur.nl | The Invisible Woman 
vanaf do 10 | La jaula de oro vanaf 
do 3 | J’entends plus la guitare 
ma 28 | Minuscule vanaf do 26 | S’ 
en fout la mort ma 14 | A Week-
end in Paris vanaf do 17 | Yves 
Saint Laurent vanaf do 10 | The 
best of Go Short | ma 21 

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 | 0341-419 
500 | filmhuisharderwijk.nl  | 
Avant l’ hiver za 19, 20.15 | di 22, 
14.00 | Dallas Buyers Club za 5 en 
ma 7, 20.15 | di 8, 14.00 | The 

Monuments Men za 12 en ma 14, 
20.15 | di 15, 14.00 | Omar zo 27 en 
ma 28, 20.15 | di 29, 14.00 | Venus 
in Fur za 29 en ma 31, 20.15 | di 1, 
14.00 

heemskerk
k Fh Heemskerk/Gebouw de 
Cirkel Cirkel 1 | 0251-214720 | 
filmhuisheemskerk.nl | Aanvang: 
20.00 | Bro’s Before Ho’s zo 13 | 
The Butler zo 27 | Inside Llewyn 
Davis zo 6 

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 | Dallas Buyers Club 
di 22 | Gloria di 29 | Henri di 8 | 
Only Lovers Left Alive di 15 

heerlen
k Filmhuis De Spiegel De Bon-
gerd 18 | 5e verdieping Glaspaleis | 
045-5772209 | filmhuisdespiegel.
nl | All is Lost zo 13, 14.00 | ma 14, 
20.00 | Die andere Heimat za 5, 
19.00 | zo 6, 13.00 | ma 7, 14.00 | 
Grand Central ma 28, 20.00 | The 
Human Scale do 10, 10.00 (met 
inleiding) | Nebraska do 24 t/m za 
26, 20.00 | zo 27, 14.00 | Omar ma 
7, 20.00 (met inleiding en discus-
sie na afloop) | Robot & Frank di 
22, 20.00 | Samsara do 17 en vr 
18, 20.00 | Shell vr 11 en za 12, 
20.00 | La tendresse za 19, 20.00 | 
ma 21, 14.00 | Venus in Fur do 3 
en vr 4, 20.00 

helmond
k De Cacaofabriek Cacaokade 1 | 
0492-529009 | di t/m do van 9.00 
tot 17.00 | filmhuis-helmond.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma

hengelo
k Filmhuis Hengelo Beursstr 44 
| 074-2556789 | filmhuishengelo.nl  
| 12 Years a Slave za 19, wo 23 en 
do 1 mei, 20.15 | Die andere Hei-
mat vr 18, 16.00 (deel 1) en 18.30 
(deel 2) | Her do 27 mrt en wo 2, 
20.15 | za 29 mrt, 19.30 (met le-
zing) | L’inconnu du lac vr 4, wo 9 
en do 17, 20.15 | Nebraska do 24, 
vr 25 en wo 30, 20.15 | vr 25, 16.00 
| The Selfish Giant do 10 t/m za 12 
en wo 16, 20.15 | Venus in Fur vr 
28 mrt, do 3 en za 5, 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 | Raadpleeg de web-
site voor het actuele programma

hoorn
k Cinema Oostereiland Kren-
tentuin 25 | 0229-232296 | cine-
maoostereiland.nl  | 12 Years a 
Slave ma 7, 15.00 | Ana Ana di 1, 
14.00 en 19.30 | August: Osage 
County di 1 en do 3, 15.00 | di 1 en 
za 5, 20.30 | vr 2, 20.00 | vr 4, ma 7 
en wo 9, 19.30 | di 8, 14.30 | vr 11, 
16.30 | za 12 en zo 13, 14.00 | The 
Book Thief di 1 en za 5, 14.30 | di 1, 
za 5 en zo 6, 20.00 | wo 2 en wo 9, 
16.30 | wo 2, 19.30 | do 3, vr 4, ma 
7, di 8 en do 10, 14.00 | do 3, vr 4, 
di 8 en ma 14, 17.00 | vr 11, 17.30 | 
do 17, 15.00 | Diplomatie do 24, 
ma 28 en wo 30, 19.30 | vr 25, zo 27 
en di 29, 20.30 | The Grand 
Budapest Hotel di 1, 16.45 | wo 2, 
do 3 en di 15, 14.30 | wo 2, 20.30 | 
vr 4, 15.00 | za 5, 18.00 | zo 6 en di 
8, 19.30 | wo 9, 17.00 | zo 13, 17.45 | 
wo 23, 14.00 | do 24, 20.00 | Her 
wo 2, 17.00 | Ida do 10, vr 11, ma 
14 en ma 21, 20.00 | vr 11 en vr 18, 
15.00 | za 12, zo 13 en di 15, 16.45 | 
za 12, zo 13, di 15 en wo 16, 19.30 | 
ma 14, za 19 en zo 20, 17.30 | vr 18 
en wo 23, 20.30 | di 22, 17.00 | La 
jaula de oro do 3 en ma 7 t/m wo 
9, 20.00 | za 5, 17.30 | zo 6, 14.30 | 
wo 16, 14.00 | Jiro Dreams of 
Sushi vr 25, 19.30 | Kenau di 1, 
17.45 | Lore do 17, 15.30 | Lucia de 
B. do 3, vr 4, zo 6 t/m wo 9 en ma 
14, 20.30 | za 5, do 17 en di 22, 
16.30 | za 5, 19.30 | zo 6 en wo 9, 
16.30 | ma 7, do 10, vr 11, ma 14 en 
do 24, 14.30 | di 8 en ma 21, 15.00 | 
za 12 en di 15, 17.15 | zo 13 en di 15, 
20.00 | Snowpiercer do 3, 19.30 | 
vr 4, 20.00 | zo 6, ma 7, do 10 en vr 
11, 17.00 | ma 14 en di 15, 14.00 | 
wo 16, 16.30 | Toen was geluk heel 
gewoon do 10 en di 22, 19.30 | vr 
11, wo 16, za 19 en zo 20, 20.30 | za 
12 en do 17, 20.00 | zo 13, 17.15 | di 
15 en zo 20, 15.00 | vr 18 en vr 25, 
17.00 | ma 21, 17.30 | di 22, 14.30 | 
A Weekend in Paris do 17, di 22, 
do 24 en zo 27 t/m wo 30, 14.00 | 

do 17 en wo 30, 20.30 | vr 18, ma 
21, wo 23, vr 25 en zo 27, 19.30 | za 
19, zo 20, di 22, ma 28 en di 29, 
20.00 | do 24, 16.30 | vr 25, 15.00 | 
Yves Saint Laurent do 10, ma 14 
en do 24, 15.00 | do 10, za 12, zo 13, 
di 15, ma 21, di 22, do 24 en ma 28, 
20.30 | vr 11, 14.00 | vr 11, ma 14, 
do 17, za 19, zo 20 en di 29, 19.30 | 
za 12 en di 15, 17.45 | wo 16 en vr 
18, 17.30 | vr 18, wo 23, zo 27 en wo 
30, 20.00 | za 19 en vr 25, 16.30 | 
zo 20, 17.00 | Architectuur & 
Film: duurzaamheid | Garbage 
Warrior wo 16, 20.00 

kampen
k Filmhuis Burgwal 84 | reserve-
ren via website | filmhuiskampen.
nl | Aanvang: 20.30, zondagfilm: 
16.00 | 12 Years a Slave vr 18 en za 
19 | Her za 5 | The Selfish Giant vr 
11 en za 12 | Violette vr 25 | 

leeuwarden
k Slieker Film Wilhelminaplein 
92 | reserveringen 058-2050320 
(tijdens kassa-uren) | sliekerfilm.
nl | Raadpleeg de website voor het 
volledige programma  | Nieuwe 
films | Ida vanaf do 24 (o.v.b.) | L’ 
inconnu du lac vanaf do 3 | Run & 
Jump vanaf do 17 | Viva la liberta 
vanaf do 10 | We Are The Best! 
vanaf do 17 | Yves Saint Laurent 
vanaf do 10 | Nog te zien | Au-
gust: Osage County | Kill Your 
Darlings | Only Lovers Left Alive 
| Het vonnis | Laatste film in de 
reeks 150 jaar afschaffing slave-
rij | Lincoln di 8, 19.30 (met le-
zing) | Ladies Night | Yves Saint 
Laurent wo 16, 19.30 | We Want 
Cinema | Lanceringsevent do 17, 
21.15 | Best of Go Short | do 24, 
21.15 

lelystad
k Filmtheater/Agora Agorabaan 
12 | 0320-239239 | agora-lelystad.
nl | Aanvang: 20.15 | La grande 
bellezza di 22 | Like Father, Like 
Son di 29 | Mandela: Long Walk 
to Freedom di 15 | Nymphomani-
ac I di 1 | Nymphomaniac II di 8 

leusden
k De Filmtuin De Smidse 1b | 
033-4953107 | detuininleusden.nl 
| Vertoning van sept t/m mei | 
Borgman vr 4, 20.00 | Hoe duur 
was de suiker ma 14 en di 15, 
20.00 

lisse
k Filmhuis/Cultureel Centrum 
’t Poelhuys Vivaldistraat 4 | 
0252-213458 | filmhuis-lisse.nl | 
Aanvang: 20.30 | La grande bel-
lezza di 1 | Mandela: Long Walk 
to Freedom vr 18 | Omar di 22 | 
Philomena di 15 | Venus in Fur di 
29 

maastricht
k Lumière Bogaardenstraat 40b 
| 043-3214080 | lumiere.nl | Di-
plomatie vanaf do 24 | Feuchtge-
biete vanaf do 10 | Happily Ever 
After vanaf do 3 | Ida vanaf di 1 | 
The Immigrant vanaf do 17 | The 
Invisible Woman vanaf di 1 | La 
jaula de oro vanaf do 3 | The Last 
Hijack vanaf do 24 | Memories of 

die tijdsprongen 
zijn het sterkste 
punt van suzan-
ne. Ze maken de 
vrouw ongrijp-
baar maar laten 
haar ook nabij ko-
men, omdat haar 
daden geworteld 
zijn in een verle-
den dat we – hoe 
fragmentarisch 
ook – hebben 
kunnen volgen.
»»» » 
mariska graveland in de 
Filmkrant

Veelzijdige 
Aziatische 
cinema
cinemasia, het festival dat onze 
blik op de aziatische cinema ver-
breedt, is toe aan zijn zevende edi-
tie. van 1 t/m 6 april kan in de balie 
worden gekeken naar spraakma-
kende aziatische blockbusters, 
maar ook naar onafhankelijke 
speelfilms en documentaires. de 
ruim veertig films in het program-
ma komen uit korea, india, china, 
taiwan, japan, indonesië en de Fi-
lipijnen. daarnaast biedt cinema-
sia een platform voor films van 
buiten azië levende aziatische 
filmmakers. het festival opent met 
snowpiercer van de koreaan bong 
joon-ho. dat park chan-wook, de 
regisseur van de beroemde 
wraaktrilogie, als producer op de 
credits staat, maakt duidelijk waar 
we deze film moeten plaatsen. de 
postapocalyptische scifi-actiefilm 
met onder meer chris evans en 
tilda swinton speelt zich af in een 
barre ijstijd, waarin de mensheid 
van kou en ontberingen op uitster-
ven staat. alleen een groep men-
sen in een trein is nog in leven, 
maar of dat zo blijft is de vraag als 

tussen hen een hevige klas-
senstrijd ontbrandt. (zie recensie 
p29) er staan meer spectaculaire 
films op het programma. zoals de 
hong kong-actiefilm the white 
storm (benny chan), waarin drie 
vrienden die voor een antidrugs-
brigade werken in thailand een 
grote klus moeten klaren. in the 
moveable Feast (taiwan) ontdekt 
een vrouw bij terugkeer naar haar 
geboorteplaats dat het bloeiende 
familierestaurant is veranderd in 
een noedelkraam. aan haar de 
taak om het in oude glorie te her-
stellen. de film was een enorme hit 
in taiwan. in het op een ware ge-
beurtenis gebaseerde koreaanse 
another Family (kim tae-yoon) 
bindt een vader na de dood van 
zijn dochter door leukemie de 

strijd aan met het bedrijf waarin zij 
werkte. hij houdt het bedrijf door 
de ongezonde werkomstandighe-
den verantwoordelijk voor de dood 
van zijn kind. in american dreams 
in china (peter ho-sun chan) ra-
ken drie chinese studenten tij-
dens de hervormingen van de eco-
nomie in 1985 in de ban van de 
amerikaanse droom. uit taiwan 
komt the rice bomber (cho li), 
waarin een boer die het opneemt 
voor arme rijsttelers de stem 
wordt van verzet tegen onrecht-
vaardigheid en uitbuiting. een se-
lectie van cinemasia is te zien in 
Natlab eindhoven (11 t/tm 13 april), 
Filmhuis den haag (12 en 13 april) 
en worm in rotterdam (13 april).
 ciNemasia.Nl

the rice bomber
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Murder do 1, 19.30 | The Missing 
Picture vanaf di 1 | Mother vr 2, 
19.30 | Pim en Pom vanaf do 10 | 
Snowpiercer vanaf do 3 | Tom à la 
ferme vanaf do 17 | Yves Saint 
Laurent vanaf do 10 | Movies 
that Matter | Night of Silence ma 
14, 19.30 | Studium Generale | Ne 
me quitte pas ma 21, 19.30 | Re-
turn to Homs ma 14, 19.30 | Gay 
Film Night | In Bloom di 15, 19.30 

middelburg
k Cinema Middelburg Achter de 
Houttuinen 30 | 0118- 613482 | 
cinemamiddelburg.nl | Raadpleeg 
de website voor het actuele pro-
gramma

middelharnis
k Fh Middelharnis (Het Diek-
huus) Beneden Zandpad 7 | 0187-
482400 | Aanvang: 20.00 | het-
diekhuus.nl  | De baby do 24 | 
Cheerful Weather for the Wed-
ding do 3 | Laurence Anyways do 
10 | De stem van de meester do 17 | 
The Turin Horse do 27 mrt | Film 
op Zaterdag | The Great Gatsby 
za 19 | We’re the Millers za 5 

Neerijnen
k Stroomhuis Neerijnen Van 
Pallandtweg 1 | 06-13473992 | 
stroomhuisaneerijnen.nl  | Film-
cyclus Italiaanse Cinema (slot) | 
Over de jaren vijftig vr 4, 19.30 
(voorafgaand Italiaans eten, re-
serveren uiterlijk ma 31 mrt) | 
Film & Eten | Eat Drink Man 
Woman za 12, 18.30 (met Chinees 
etentje om 18.00, reserveren 
uiterlijk ma 7) | Film & Discussie 
| More than Honey do 24, 20.00 
(discussie na afloop) 

Nieuwegein
k FTN/Wolff Nieuwegein Pas-
sage 102 | 030-6045678 | filmthe-
aternieuwegein.tk | Aanvang: 
20.15 | 12 Years a Slave di 22 | Her 
di 8 | Nebraska di 15 

Nijmegen
k Lux Mariënburg 38-39 | 0900- 
5894636 | lux-nijmegen.nl | Pre-
mières | Happily Ever After 
vanaf do 3 | The Keeper of Lost 
Causes vanaf do 10 | Metro Ma-
nila vanaf do 24 | Pim & Pom het 
grote avontuur vanaf wo 9 | Les 
salauds  vanaf do 24 | Supernova 
vanaf do 17 | Tom à la ferme vanaf 
do 17 | Viva la libertà vanaf do 10 | 
A Weekend in Paris vanaf do 17| 
Yves Saint Laurent vanaf do 10 | 
Sneak Preview | Verrassende 
voorpremière elke di, 22.00 | 
Filmcursus: De erfenis van 
Bunuel en Fellini | Bellas ma-
riposas di 1, 19.30 | Blancanieves 
di 22, 19.30 | Meteora di 8, 19.30 | 
FilmCursus | Première ma 7, 
19.30 | LUXdocs | Once Upon a 
Time in the Forest wo 30, 19.30 | 
Sexy Money wo 2, 19.30 | Film-
kring | do 3, di 8, do 17 en di 22, 
12.00 | Roze Borrel | In Bloom zo 
6, 14.15 | LUXclassics | Dagen der 
duisternis + inleiding ma 21, 
19.30 | Jules et Jim + inleiding ma 
7, 19.30 | Go Short Festival | wo 9 
t/m zo 13 | IndoFilmCafé | Sokola 
rimba zo 13, 19.30 | FilmFlirt wo 
23, 19.15 

oirschot
k Filmclub/Rabotheater De 
Enck De Loop 67 | 0499-572691 | 
deenck.nl | The Broken Circle 
Breakdown di 15 

oldenzaal
k Filmhuis/Stadstheater De 
Bond Molenstraat 25 | 0541-
511094 | filmhuisoldenzaal.nl | 
The Butler di 15 en wo 16 | Meisje 
met negen pruiken di 1 en wo 2 

oosterhout
k Filmtheater De Bussel Toren-
plein 12 | 0162-428600 | reserve-
ren: filmtheateroosterhout.nl  | 
Dallas Buyers Club wo 9, 11.00 
en 20.15 | Nebraska wo 23, 11.00 
en 20.15 | Saving Mr. Banks wo 
16, 11.00 en 20.15 | The Selfish Gi-
ant wo 2, 11.00 en 20.15 

oss
k Cultuurpodium Groene En-
gel Kruisstraat 15 | 0412-405504 | 
groene-engel.nl | Avant l’ hiver zo 
6 t/m di 8, 20.30 | ma 7, 16.00 | In 
the Fog zo 20 t/m di 22, 20.30 | ma 
21, 16.00 | Only Lovers Left Alive 
zo 27 t/m di 29, 20.30 | ma 28, 
16.00 | The Selfish Giant zo 30 
mrt t/m di 1, 20.30 | ma 31 mrt, 
16.00 | A Touch of Sin zo 13 t/m di 
15, 20.30 | ma 14, 16.00 | Record 
Store Day | 20 Feet From Star-
dom za 19, 20.00 | High Fidelity 
za 19, 22.00 

oudenbosch
k Filmtheater Fanfare Pagne-
vaartweg 109 (Markland College) | 
0165-314503 | filmtheaterfanfare.
nl | Aanvang: 20.15 | 12 Years a 
Slave do 24 | Dallas Buyers Club 

do 3 | Kenau do 10 (met inleiding) | 
Marina do 27 mrt | Nebraska do 17 

purmerend
k Filmhuis Purmerend Kerk-
straat 11 | 0299-416506 (reserve-
ringen via internet) | filmhuispur-
merend.nl | Aanvang: 20.30 | Ben 
X vr 4 | The Butler za 12 en di 15 | 
La grande bellezza vr 11 | Henri di 
29 | Like Father, Like Son vr 18 | 
The Lunchbox di 1 | The Selfish 
Giant za 19 en di 22 | Short Term 
12 di 8 | The Wolf of Wall Street 
vr 25 en za 26 

roermond
k ECI Cultuurfabriek ECI 13 | 
0475-317171 | ecicultuurfabriek.nl 
| 12 Years a Slave do 17 t/m za 19, 
wo 23 t/m za 26 en di 29, 20.00 | 
zo 27, 14.00 | Die andere Heimat 
deel 1 za 12, 19.30 | di 15, 20 | Die 
andere Heimat deel 2 za 19, 19.30 
| di 22, 20 | Die andere Heimat 
deel 1 en deel 2 ma 21, 16.00 | 
Avant l’ hiver do 3, 20.15 | vr 4 en 
za 5, 21.15 | zo 6, 14.00 | di 8, 20.00 
| Nebraska do 10 t/m za 12 en wo 
16, 20.00 | zo 13, 16.30 | ma 14, 
19.00 | vr 18, 21.15 | wo 23, 20.15 | 
Omar wo 2, 20.15 | Philomena di 1 
t/m do 3 en wo 9, 20.00 | vr 4 en 
za 5, 21.45 | zo 6, 16.30 | ma 7, 
19.00 | The Selfish Giant vr 4 en 
za 5, 19.45 | zo 6, 14.15 | ma 7, 19.15 
| wo 9, do 10 en wo 16, 20.15 | vr 11, 
21.15 | za 12, 21.30 | zo 13, 16.45 | 
Spinning Plates di 1, 20.15 | De 
stem van de meester vr 4, za 5 en 
vr 11, 19.30 | zo 6, 16.45 | za 13, 
14.15 | ma 14, 19.15 | La tendresse 
vr 18, 19.30 | ma 21, 16.15 | do 24 en 
wo 30, 20.15 | za 26, 21.15 | zo 27, 
16.30 | Touch of the Light vr 25 en 
za 26, 19.30 | zo 27, 16.45 | ma 28, 
19.00 | Venus in Fur do 17, 20.15 | 
za 19, 21.45 | ma 21 en ma 28, 19.15 

| vr 25, 21.15 | zo 27, 14.15 | wo 30, 
20.00 

rotterdam
k Lantaren Venster Otto Reuch-
linweg 996 (gebouw New Orleans, 
Wilhelmina Pier) | 010-2772277 | 
lantarenvenster.nl | Aanvang: 
19.30 | Raadpleeg de website voor 
het volledige programma | Ver-
wachte premières | An Episode 
in the Life of an Iron Picker vanaf 
do 27 mrt | Ida vanaf do 27 mrt | 
The Immigrant vanaf do 17 | The 
Invisible Woman vanaf do 27 mrt 
| La jaula de oro vanaf do 3 | Love 
Eternal vanaf do 24 | Les salauds 
vanaf do 24 | Supernova vanaf do 
17 | Tom à la ferme vanaf do 17 | A 
Weekend in Paris vanaf do 17 | 
Yves Saint Laurent vanaf do 10 | 
Beefcake | In Bloom di 1, 21.30 | 
Docs | Happily Ever After vanaf 
do 3 | Rotterdams Open Doek | di 
8, 19.30 
k Pathé De Kuip Cor Kieboom-
plein 501 | 0900-1458 | pathe.nl | 
Titels zijn onder voorbehoud, 
raadpleeg verder de website | 
Nieuwe films | The Amazing 
Spider-Man 2 vanaf do 24 | The 
Bag Man vanaf do 3 | Belle en het 
beest vanaf do 17 | Divergent 
vanaf do 3 | The Keeper of Lost 
Causes vanaf do 10 | Lucia de B. 
vanaf do 3 | Noah vanaf do 10 | 
Oculus vanaf do 17 | The Other 
Woman vanaf do 24 | Pompeii 
vanaf do 17 | The Quiet Ones 
vanaf do 24 | Snowpiercer vanaf 
do 3 | Toen was geluk nog heel 
gewoon vanaf do 10 | Transcen-
dence vanaf do 17 | Yves Saint 
Laurent vanaf do 10 

schagen
k Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) 

vanaf scène één 
kruipt de eerste 
film over zijn ei-
gen land van Pa-
wel Pawlikowksi 
onder de huid. 
bijna de hele film 
bestaat uit sta-
tisch geschoten 
fotografische 
beelden met 
prachtig ver-
meer-zijlicht, 
vaak close, vaak 
met een bijzonde-
re kadrering 
waarbij de perso-
nages er haast 
uitvallen aan de 
onderkant, alsof 
de wereld hen te 
ruim valt.
»»»»»
janna reinsma over ida 
in de Filmkrant

Geslaagde 
remakes
met de expositie cinema remake – 
art & film laat eye t/m 1 juni zien 
dat er meer over het fenomeen re-
make valt te zeggen dan dat de re-
sultaten slappe aftreksels van het 
origineel zijn. veel remakes zijn in-
derdaad slappe kopieën, maar 
over die luie, gemakzuchtige prak-
tijk gaat de tentoonstelling niet. 
het gaat de organisatoren over 
bijzondere resultaten, waarbij de 
lijn tussen inspiratiebron en rema-
ke dun is. de tentoonstelling richt 
zich op filmmakers en kunste-
naars, die bestaande films aangrij-
pen om er nieuwe betekenisvolle 
werken mee te creëren. geen 
exacte kopieën, zoals brian de 
palma’s psycho, maar nieuwe ori-
ginele hoogstandjes. zoals Fass-
binders op douglas sirks all that 
heaven allows gebaseerde angst 
essen seele auf (1974). er zijn 
meer voorbeelden. zo inspireerde 
dennis hoppers colors (1988) de 
New yorkse kunstenaar cory ar-
cangel tot een abstract filmisch 
kleurenspel. bij david maljokovic 
was orson welles’ the trial het 
uitgangspunt voor de installatie 

recalling Frames, die stills en mu-
ziek bevat uit welles’ film, maar 
ook recente foto’s van het gebouw 
in zagreb waar delen van the trial 
zijn opgenomen. remake of inspi-
ratiebron? of is het onderscheid 
irrelevant? Naast maljokovic en 
arcangel is op de expositie werk te 
zien van slater bradley & ed lach-
man, Nicolas provost, gregory 
crewdson en het duo chris chong 
chan Fui & yasuhiro morinaga. de 
expositie gaat vergezeld van een 
filmprogramma. in april zijn te 
zien: a Fistful of dollars, sergio 
leones remake van akira kurosa-
wa’s yojimbo; king kong, peter 
jacksons remake van de grie-
zelfilm uit 1933; throw momma 
From the train, danny devito’s 

geestige remake van hitchcocks 
strangers on a train; the trial, or-
son welles’ bewerking van kafka’s 
het proces; angst essen seele auf, 
Fassbinders remaken van sirks all 
that heavens allows, en de battre 
mon coeur s’est arrêté, jacques 
audiards remake van Fingers (ja-
mes toback). cinema ezgotik, het 
cultprogramma van martin kool-
hoven en ronald simons, sluit aan 
op cinema remake met de verto-
ning van dune, david lynchs ver-
filming van Frank herberts sci-
fi-roman dune, en de documentai-
re jodorowsky’s dune (Frank pa-
vich), over alejandro jodorows-
ky’s mislukte poging om dune te 
verfilmen. eyeFilm.Nl

 
Nog meer over film 
weten? De Filmkrant 
komt nu ook live in de 
filmtheaters bij u in de 
buurt. Filmkrantmede
werkers verzorgen 
elke maand live film
kritiek bij Must See
films en bij andere 
films en filmprogram
ma’s in de theaters. 

Ana Ana 
k Cinema Oostereiland 
1 april, 19.30 uur
door Sasja Koetsier

La jaula de oro 
k Filmschuur Haarlem
5 april, 16.30 uur
door Sasja Koetsier
k Filmtheater ’t Hoogt
7 april, 19.00 uur
door Barend de Voogd
k Cinema Oostereiland
8 april, 20.00 uur
door Sasja Koetsier

The Missing Picture
k Concordia Enschede
7 april, 19.15 uur
door Jos van den Burg
Met steun van Contact Film

12 Years a Slave
k Filmhuis Bussum
9 april, 20.00 uur
door Jos van den Burg

A Touch of Sin
k Movie-W Wageningen
18 april, 20.00 uur
door Sasja Koetsier
k Lumen Delft
30 april, 20.00 uur
door Sasja Koetsier

Tom à la ferme
k De Lieve Vrouw  
Amersfoort
28 april, 19.15 uur
door Ronald Rovers

raadpleeg ook de ageNda 

vaN uw Filmtheater |  

voor meer iNFormatie eN  

boekiNgeN filmkrant.nl > 
filmkrant.live

de battremon coeur s’est arrêté
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| 0224-213162 | filmtheaterdeluxe.
nl | Aanvang: do 20.00 | Jane 
Manfield’s Car do 3 t/m za 5 | 
Nymphomaniac I do 10 en vr 11 | 
Nymphomaniac II do 17 en vr 18 | 
Samsara do 24 en vr 25 

schiedam
k Wenneker Cinema Vijgensteeg 
2 | 010-4733000 | wennekercinema.
nl | 12 Years a Slave do 17 t/m za 
19, 20.30 | Her do 1 mei t/m za 3 
mei, 20.30 | Nebraska do 24 t/m za 
26, 20.30 | Only Lovers Left Alive 
do 3 t/m za 5, 20.30 | zo 6, 15.00 | 
Philomena vr 25, za 26, vr 2 mei en 
za 3 mei, 21.00 | zo 4 mei, 15.00 | A 
Touch of Sin do 10 t/m za 12, 20.30 
| The Wolf of Wall Street vr 11, za 
12, vr 18 en za 19, 21.00 | zo 13, 
15.00 | Film & High Tea | Die an-
dere Heimat zo 20, 13.00 (deel 1) 
en 16.00 (deel 2) | Celluloid Clas-
sics | The Kid zo 27, 15.00 

schijndel
k Filmclub Schijndel/City 
Theater Hoofdstraat 145 | 073-
5474837 | schijndelfilm.nl | Aan-
vang: 20.30 | Meisje met negen 
pruiken di 1 
k Het Gasthuis Lidwinahof 70 | 
Aanvang: 20.00 | Themafilms | 
Verstandelijk beperkt di 8 | 
Standvastige ouderen di 15 | We-
reldcinema: Japan di 22 

sittard
k Filmhuis Het Domein Kapit-
telstraat 6 | 046-4514384 | film-
huishetdomein.nl | Aanvang: 
20.00, matinee: 15.00 | 12 Years a 
Slave vr 11 t/m zo 13 | All is Lost 
vr 18 t/m zo 20 | Henri ma 14 en di 
15 | Marina vr 4 en za 5 | The Sel-
fish Giant vr 25 en zo 27 | Suzanne 
ma 21 en di 22 | La tendresse zo 6 
en ma 7 | We Are The Best! ma 28 
en di 29 | Matinee | Marina ma 7, 
15.00 

sneek
k Filmhuis Sneek/CineSneek
Leeuwenburg 12 | 058-2165619 | 
filmhuissneek.nl | Aanvang: 20.00 
| Raadpleeg de website voor het 
volledige programma | Dallas 
Buyers Club wo 23 | Henri wo 9 | 
Only Lovers Left Alive wo 16 

soest
k Filmhuis Artishock Steen-
hoffstraat 46a | 06-43870112 | 
artishock-soest.nl | Aanvang: 
20.15 | All is Lost ma 28 en wo 30 | 
For Those in Peril ma 14 en wo 16 
| La grande bellezza wo 23 | The 
Hobbit: The Desolation of Sm-
aug wo 2 | Verbroken stilte zo 27 | 
Violette ma 7 en wo 9 

stadskanaal
k  Filmliga Stadskanaal Menis-

tenplein 9 | 0599-610777 | smoky.
nl | Aanvang: 20.15 | Fruitvale 
Station di 15 | Henri di 1 | Omar di 
29 | Venus in Fur di 8 | Het vonnis 
di 22 

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

tilburg
k Cinecitta Louis Bouwmeester-
plein 1 (tijdelijk) | 06-83698775 | 
cinecitta.nl  | Verwacht | Ida | 
Nebraska | Venus in Fur | Voor-
premières | De 100-jarige man 
die uit het raam klom en ver-
dween di 29 | Anne Felici di 22 | 
The Invisible Woman di 1 | Su-
pernova di 8 | A Weekend in Paris 

di 15 | Nog te zien | August: Osa-
ge County | The Grand Budapest 
Hotel | Philomena 

uden
k Filmhuis De Pul Kapelstraat 
13 | 0413-265091 | filmpul.com  | 
Die andere Heimat - Chronik 
einer Sehnsucht ma 21, 15.30 | 
Dallas Buyers Club do 3, 20.00 | 
Hemel op aarde do 27 mrt, 20.00 
| vr 28 mrt 10.00 | Marina do 24, 
20.00 | vr 25, 10.00 | Nebraska do 
17, 20.35 (voorafgaand om 20.00 
een presentatie + een korte inlei-
ding op de hoofdfilm) | The Sel-
fish Giant do 10, 20.00 

utrecht
k ’t Hoogt Hoogt 4 | 030-232 
8388 | hoogt.nl | Nieuwe films | 
Feuchtgebiete vanaf do 10 | Hap-
pily Ever After vanaf do 3 | La 
jaula de oro vanaf do 3 | Last 
Hijack vanaf do 24 | Love Eternal 
vanaf do 24 | Run & Jump vanaf 
do 17 | Les salauds vanaf do 24 | 
Tom à la ferme vanaf do 17 | Film 
& Lezing | An Episode in the Life 
of an Iro Picker di 8, 19.00 | La 
jaula de oro ma 7, 19.00 | Film & 
Interview | Feuchtgebiete do 10, 
19.00 | Film & Debat | Margaret 
Staal-Kropholler zo 13, 15.00 | 
Groene Maandag | Gattaca ma 
14, 19.00 | Filmquiz Utrecht | wo 
16, 20.30 | Roze Maandag | In 
Bloom ma 21, 19.15 
k Louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug 1 | 030-2320452 | 
hartlooper.nl | Raadpleeg de web-
site voor het wekelijkse program-
ma
k Springhaver 1 en 2 Springweg 
50 | 030-2313789 | raadpleeg de 
wekelijkse filmladder en Uitloper

veendam
k Filmhuis vanBeresteyn Mu-
seumplein 5a | 0598-317730 | 
vanberesteyn.nl | Aanvang: 20.00
The Book Thief ma 28 (met inlei-
ding om 19.30) | Elle s’ en va ma 7 
| The Selfish Giant ma 14 | Ladies 
Night | Toscaanse bruiloft wo 9 

veenendaal
k Filmhuis Veenendaal Kees 

Stipplein 72 (Spectrum) | Alleen 
info 0318-582669 | filmhuisveen-
endaal.nl | Enough Said zo 6, 
15.15 | zo 13 en zo 20, 13.15 | Gloria 
zo 6, 13.15 | Her za 12, 20.00 | zo 
20, 15.15 | Nebraska zo 13 en zo 27, 
15.15 | za 19, 20.00 | The Selfish 
Giant zo 27, 13.15 | Touch of the 
Light za 26, 20.00 | The Wolf of 
Wall Street za 5, 20.00 

venlo
k Filmtheater De Nieuwe 
Scene Nieuwstraat 13 | 077-351 
8183 | nieuwescene.nl | Dallas 
Buyers Club do 27 mrt t/m za 29 
mrt, 21.15 | zo 30 mrt t/m wo 2, 
19.15 | Her do 10 t/m za 12 en zo 20 
t/m wo 23, 19.15 | zo 13, 16.00 | ma 
14 t/m wo 16, 21.05 | do 17 t/m za 
19, 21.35 | Only Lovers Left Alive 
do 17 t/m za 19 en zo 27 t/m wo 30, 
19.15 | zo 20, 16.00 | ma 21 t/m wo 
23, 21.35 | do 24 t/m za 26, 21.45 | 
Parkland do 3 t/m za 5 en zo 13 
t/m wo 16, 19.15 | zo 6, 16.00 | ma 
7 t/m wo 9, 21.05 | do 10 t/m za 12, 
21.35 | The Selfish Giant do 3 t/m 
za 5, 21.05 | zo 6 t/m wo 9, 19.15 | A 
Touch of Sin do 24 t/m za 26, 
19.15 | zo 27, 16.00 | ma 28 t/m wo 
30, 21.35 | Venus in Fur do 27 mrt 
t/m za 29 mrt, 19.15 | zo 30 mrt, 
16.00 | ma 31 mrt t/m wo 2, 21.30 | 
Seniorenmatinee | Dallas 
Buyers Club vr 28 mrt, 14.30 | Her 
vr 18, 14.30 | Only Lovers Left 
Alive vr 25, 14.30 | Parkland vr 11, 
14.30 | The Selfish Giant vr 4, 
14.30 

vlaardingen
k Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (JT Bioscoop, kleine 
zaal) | info@hetzeepaard.nl | het-
zeepaard.nl (info & reserveren) 
Nebraska do 3, 20.30 | zo 6, 16.15 | 
Only Lovers Left Alive do 24, 
20.30 | zo 27, 16.15 | The Selfish 
Giant do 10, 20.30 | zo 13, 16.15 | 
Violette do 17, 20.30 | zo 20, 16.15 

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  | Die andere Heimat zo 6 
en zo 27, 14.00 | Inside Llewyn 
Davis do 3, za 5, zo 6, wo 9, di 15 
en wo 16, 20.30 | Nairobi Half 
Life di 8, do 10 en ma 14, 20.30 | 
The Selfish Giant do 24, za 26, zo 
27, ma 28 en wo 30, 20.30 | Touch 
of Sin vr 18, 20.00 (met lezing) | 
zo 20, di 22 en wo 23, 20.30 | 
Venus in Fur do 17, 21.30 | za 19, 
ma 21, vr 25 en di 29, 20.30 | zo 20, 
16.00 | When Elephants Dance 
ma 7, 20.00 | Venster Festival 
Weekend | Over Canto (o.v.b.) vr 
11 t/m zo 13 
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 | 12 Years a Slave zo 27, 

met we are the 
best! is lukas 
moodysson terug 
bij de lichte toon 
van zijn vroege 
films. dat is een 
opluchting. Zo 
hardvochtig als 
hij kan zijn wan-
neer hij grote 
thema’s als glo-
balisering en por-
noficatie aan de 
kaak probeert te 
stellen, zo op-
recht geënga-
geerd is hij wan-
neer hij zich be-
perkt tot kleine, 
persoonlijke on-
derwerpen.
»»» »
sasja koetsier in de 
Filmkrant

Hayao 
Miyazaki
de japanse grootmeester van de 
fantasierijke en liefdevolle anima-
tie hayao miyazaki sluit zijn rijke 
filmcarrière af met the wind ri-
ses. stoppen is de 72-jarige ge-
gund. in niet iedereen schuilt een 
manoel de oliveira, die twee jaar 
geleden op 103 jarige leeftijd nog 
een film maakte. als eerbetoon 
aan miyazaki vertoont eye naast 
the wind rises vier eerdere films 
van hem: howl’s moving castle, 
princess mononoke, ponyo on the 
cliff by the sea en my Neighbor 
totoro. miyazaki, wiens werk op 
japanse legenden en sprookjes is 
gebaseerd, begon zijn carrière in 
1963 bij de animatiestudio toei 
douga studio. hij werkte er als te-

kenaar aan films en regisseerde 
tv-series, maar debuteerde pas in 
1979 als regisseur van een lange 
animatiefilm. in 1984 maakte hij 
naam met Nausicaä of the valley 
of the wind. zijn internationale 
doorbraak kwam in de jaren ne-
gentig met princess mononokee 
(1999) en howl’s moving castle 
(1994), die beide door disney we-
reldwijd werden gedistribueerd. 

zijn grootste triomf was spirited 
away, dat hem in 2003 de oscar 
voor beste animatiefilm opleverde. 
miyazaki’s films zijn door de lief-
devolle en sprookjeachtige sfeer, 
de betoverende kleuren, de  aan-
dacht voor details en de memora-
bele personages een uitstekend 
tegengif tegen cynisme en onver-
schilligheid eyeFilm.Nl

wIn een MInuscuLe 
natuurpakket  lezerSaCtie aPril 2014

k 2 bioscoopkaartjes voor de spannende film Minuscule en de mierenvallei 
k 1 dvd van de serie Minuscule (het nieuwe seizoen)
k 1 dvd van de film Amazonia 

mail de naam van jouw lievelings-
dier is naar info@filmkrant.nl. uit 
de inzendingen wordt één winnaar 
gekozen.

Minuscule en de Mieren-
vallei (vanaf 24 april in de 
filmtheaters) | ergens op een rus-
tige open plek vormen de haastig 
achtergelaten spullen van een 
picknick de inzet van een oorlog 
tussen twee rivaliserende mieren-
bendes. temidden van dit strijd-
gewoel sluit een lieveheersbeestje 
vriendschap met een zwarte mier 
en helpt hem zijn mierenheuvel te 
beschermen tegen de verschrik-
kelijke rode mierenkrijgers. een 
groot avontuur op microniveau.
 
Minuscule, de serie (het 
nieuwe seizoen vanaf 22 april op 
dvd) | de nieuwste afleveringen 
waarin de 3d geanimeerd insec-

ten grappige avonturen beleven in 
een ‘real-life’ omgeving. 
 
Amazonia (vanaf 9 april op 
dvd) | beleef de amazone in ama-
zonia. onverwacht krijgt een jong 

aapje zijn vrijheid terug in het uit-
gestrekte amazonegebied. hij 
gaat op zoek naar zijn familie. on-
derweg naar huis trotseert hij vele 
gevaren en maakt hij nieuwe 
vrienden.

the wind rises

mailto:info@filmkrant.nl


15.15 | ma 28, 20.00 | All is Lost vr 
4 en za 12, 20.00 | zo 6, 15.15 | di 15, 
14.00 | Die andere Heimat wo 2, 
20.00 | Her ma 21, vr 25 en wo 30, 
20.00 | di 29, 14.00 | Nebraska 
ma 7, vr 11, wo 16 en za 19, 20.00 | 
di 8, 14.00 | zo 20, 15.15 | The 
Selfish Giant zo 13, 15.15 | ma 14, 
vr 18 en wo 23, 20.00 | di 22, 14.00 
| Venus in Fur di 1, 14.00 | za 5 en 
wo 9, 20.00 | Best of IDFA on 
tour | ma 21, 11.00 

weesp
k Theater City Of Wesopa 
Herengracht 23 | 0294-458093 | 
wesopa.nl | Aanvang: 20.30, tenzij 
anders vermeld | All is Lost do 24 | 
For Those in Peril do 10 | La 
grande bellezza do 17, 20.00 | 
Violette do 3 

winterswijk
k Filmhuis/Servicetheater 
Skopein Meddosestr 4-8 | 054-
3521515 | filmhuiswinterswijk.nl | 

Aanvang: 21.00 | Dallas Buyers 
Club di 8 | Fruitvale Station di 15 
| Samsara di 22 | The Weekend 
(Das Wochenende) di 1 

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, 
reserveren via belbios | de-fabriek.
nl | 12 Years a Slave do 17 t/m di 
22, do 24 t/m ma 27, di 29 en wo 
30 | Die ander Heimat zo 6 | La 
grande bellezza vr 4 en za 5 | Her 
do 17 t/m zo 20, di 22 t/m vr 25, zo 
27 en wo 30 | L’ inconnu du lac do 
10 t/m zo 13 en di 15 | Nebraska do 
24 en za 26 t/m di 29 | Only Lo-
vers Left Alive do 10 t/m ma 14, 
wo 16 t/m ma 21 en wo 23 | Philo-
mena do 3 t/m za 5 en di 8 | The 
Selfish Giant do 3 t/m di 8, vr 11 
t/m ma 14, wo 16, vr 18 en za 19 | 
Venus in Fur do 3 t/m wo 9, vr 11 
t/m zo 13 en di 15 | Filmcursus | 
Kijken naar filmmakers 2 (laatste 
deel) wo 9 | Film met Q&A | De 
keuken van Johannes zo 13 

zaltbommel
k Filmtheater Cinemaarten In 
Theater de Poorterij Nieuwstraat 3 
| Reserveren via e-mail cinemaar-
ten@planet.nl | Aanvang: 20.15
The Butler di 8 | The Lunchbox 
ma 28 | Mandela: Long Walk to 
Freedom di 15 | Violette di 1 | 

Winter Nomads di 22 

zevenaar
k Filmhuis Zevenaar Witten-
burgstr 14 | 0316-331527 | Reserve-
ringen 0316-344250 (na 19.15) | 
filmhuiszevenaar.nl  | 12 Years a 
Slave di 22, 10.30 | vr 18, wo 23, do 
24 en vr 25, 14.30 | za 19, zo 20, di 
22, do 24, vr 25, ma 28 en wo 30, 
20.15 | Amour wo 23, 20.15 | As it 
is in Heaven zo 6, 14.30 | Henri di 
29, 10.30 | za 26, zo 27 en di 29, 
20.15 | Her di 22, 14.30 | do 17, vr 
18 en ma 21, 20.15 | Inside Llewyn 
Davis ma 31 mrt, 14.30 | za 29 mrt 
en zo 30 mrt, 20.15 | Marina di 8, 
10.30 | ma 7 t/m do 10 en di 15, 
14.30 | za 5, zo 6 en di 8, 20.15 | 
Modern Times ma 7 en wo 9, 
20.15 | Nymphomaniac I wo 2, 
20.15 | Nymphomaniac II do 10 
en di 15, 20.15 | The Selfish Giant 
di 15, 10.30 | vr 11 en do 17, 14.30 | 
vr 11 t/m ma 14, 20.15 | Violette di 
1, 10.30 | wo 2, 14.30 | di 1, 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 | Blackbird di 
22 | Gloria di 1 | Jeune et jolie di 15 
| Michael Kohlhaas di 8 

zutphen
k Filmtheater Luxor Houtmarkt 
64 | 0575-513750 | filmtheater-
luxor.nl | 12 Years a Slave di 1, 
20.30 | wo 2, 14.30 | All is Lost do 
24 en zo 27, 20.30 | vr 25, 17.00 | di 
29, 14.30 | Die andere Heimat 
- Chronik einer Sehnsucht vr 11, 
13.30 | di 15, wo 16, ma 21 en wo 23, 
19.30 | Blackbird za 12, 18.30 | ma 
14 en vr 18, 20.30 | Blackfish zo 13, 
20.30 | The Butler do 3 en zo 6, 
20.30 | vr 4, 17.00 | za 5, 18.30 | di 
8, 14.30 | Un Flic zo 20, 15.30 | For 
those in Peril vr 4 en di 8, 20.30 | 
Marina di 1, 14.30 | Nebraska do 
10 en di 15, 20.30 | vr 11, 17.00 | za 
12, 21.00 | zo 13, 15.30 | Only Lo-
vers Left Alive za 5, 21.00 | ma 7 
en wo 9, 20.30 | Philomena vr 18, 
17.00 | za 19, 21.00 | di 22, vr 25 en 
di 29, 20.30 | Venus in Fur ma 28 
en wo 30, 20.30 | Violette do 17 en 
zo 20, 20.30 | za 19, 17.00 | di 22, 
14.30 | v. Someren wo 2, 20.00 | 
Vintage cinema35 | Le cercle 
rouge zo 5, 15.30 

zwolle
k Filmtheater Fraterhuis Blij-
markt 25 | Reserveren via website | 
filmtheaterfraterhuis.nl | 12 Years 
A Slave do 3, do 10, zo 13 en do 17, 
14.00 | vr 4, 15.30 | zo 6, 19.30 | zo 
20 en zo 27, 11.15 | ma 21, 19.45 | 
August: Osage County vr 4 en vr 
11, 16.00 | za 5 en za 12, 16.30 | zo 
6, 14.30 | ma 7, 19.45 | wo 9 en wo 
16, 14.00 | zo 13, 11.15 | Diploma-
tie do 24 en di 29, 19.45 | vr 25, 
19.00 | za 26, 18.45 | zo 27, 11.45 | 
ma 28, 14.30 | Ida do 3 en ma 7, 
14.30 | vr 4 en za 5, 21.30 | zo 6, 

je moet een hart 
van steen hebben 
om niet mee te le-
ven met het gezin 
in an episode in 
the life of an iron 
Picker, maar de 
authenticiteit is 
geen garantie 
voor een meesle-
pend drama. 
»»»»»
jos van der burg in de 
Filmkrant
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300 rise of an empire   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

ain’t them Bodies Saints   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»  » »»»»» »»»  » »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»  »

ana ana   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

august: osage County   »»»»» »»»  » »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Captain america – the Winter Soldier   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»  »

an episode in the life of an iron Picker   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

the Grand Budapest Hotel   »»»»» »»»»» »»»  » »»»»   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»» 

Happily ever after   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Hartenstraat   »»»  » »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

ida   »»»»» »»»  » »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»  » »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

the invisible Woman   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»  »

kenau   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

kill Your darlings   »»»  » »»»  » »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»  »

the missing Picture   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»» 

nonStop   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

once Upon a Forest   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Snowpiercer   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»  » »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Spies & Glistrup   »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Suzanne   »»»»» »»»»» »»»  » »»»»» »»»»» »»»  » »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

We are the Best   »»»»» »»»  » »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»  » »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»»

Het vonnis   »»»»» »»»  » »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»  »» »»»»» »»»»» »»»»» »»»»» »»»  »

  
»»»»» is zeer goed | »»»»» is goed | »»»»» is redelijk | »»»»» is matig | »»»»» is slecht | »»»»» is zeer slecht | »»»»» is niet gezien

Het kan ook kort
go short, het jaarlijkse internatio-
nal filmfestival voor de korte film 
in Nijmegen, heeft zich in de afge-
lopen jaren stevig in het Neder-
landse filmfestivallandschap ge-
nesteld. op de zesde editie van het 
festival, dat van 9 t/m 13 april in 
lux wordt gehouden, verwachten 
de organisatoren vijftienduizend 
bezoekers. zij kunnen kijken naar 
en breed scala aan europese korte 
films. ze zijn ondergebracht in een 
groot aantal competities. de be-
langrijkste zijn de europese com-
petities voor fictie, documentaire, 
animatie en art film. daarnaast is 
een Nederlandse, een studenten- 
en een jongerencompetitie. speci-
ale aandacht dit jaar is er voor de 
korte film in belgië, want in dat 
land lopen niet alleen spraakma-
kende speelfilmregisseurs rond 
(Felix van groeningen, Nicolas 
provost), maar ook getalenteerde 

kortfilmmakers. bijzondere aan-
dacht is er ook voor europa (euro-
pa in crisis) en voedsel (Food and 
film). dat paul wrights imposante 
speelfilmdebuut For those in pe-
ril, dat recent in de filmtheaters 
was te zien, niet uit de lucht is ko-
men vallen, kan worden geconclu-
deerd uit het aan de schotse film-
maker gewijde focusprogramma. 
in de wereld van de korte film had 
wright al een stevige reputatie op-
gebouwd. de filmmaker won onder 
meer een britse bafta award en de 
prijs voor beste korte film op het 
festival in locarno. zijn werk was 
al eerder te zien op go short, maar 
het festival wijdt nu een program-
ma aan zijn films. ook zijn films te 
zien die hem inspireerden. wright 
is aanwezig op het festival om over 
zijn werk en inspiratiebronnen te 
praten. goshort.Nl
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20.00 | di 8 en wo 9, 20.30 | The 
Invisible Woman do 3 en di 8, 
19.45 | vr 4 en za 5, 19.30 | zo 6, 
16.30 | ma 7, 14.00 | wo 9, 14.30 | 
The Keeper of Lost Causes do 10, 
di 15, wo 16, di 22, do 24 en ma 28, 
20.30 | vr 11, za 12 en za 26, 21.30 | 
zo 13 en zo 20, 20.00 | ma 14 en wo 
23, 14.30 | vr 18 en za 19, 21.00 | 
ma 21, 16.30 | Lucia de B. do 3, ma 
7 en di 29, 20.30 | vr 4, za 5, vr 11 
en za 12, 21.00 | zo 6, 11.45 en 
17.00 | di 8, do 10, wo 16, zo 20 en 
ma 21, 14.30 | wo 9, ma 14 en di 15, 
19.45 | zo 13 en zo 27, 19.30 | vr 18 
en za 19, 16.30 | wo 23 en ma 28, 
14.00 | vr 25, 21.30 | za 26, 15.45 | 
Out Of The Furnace  vr 18 en za 
19, 21.30 | Philomena vr 4 en za 5, 
19.00 | zo 6, 11.15 | di 8 en ma 14, 
14.00 | do 17 en vr 18, 14.30 | zo 
20, 11.45 | Suzanne vr 11 en za 12, 
19.30 | zo 13, 11.45 | di 15, 14.30 | A 
Touch of Sin vr 25, 16.00 | zo 27, 
16.30 | wo 30, 19.45 | Touch of 
The Light vr 18, 16.00 | za 19, 
15.45 | zo 20, 16.30 | We Are the 
Best! vr 25, 21.00 | za 26, 20.30 | 
zo 27, 20.00 | wo 30, 14.30 | A 
Weekend in Paris do 17 en ma 28, 
19.45 | vr 18 en za 19, 19.00 | zo 20 
en zo 27, 17.00 | ma 21, wo 23 en 
wo 30, 20.30 | di 22, do 24 en di 
29, 14.30 | vr 25 en za 26, 19.30 | 
Yves Saint Laurent do 10, wo 16 
en wo 23, 19.45 | vr 11 en za 12, 
19.00 | zo 13, 17.00 | ma 14 en do 
17, 20.30 | di 15, di 22, do 24 en di 
29, 14.00 | vr 18 t/m zo 20, 19.30 | 
ma 21, 16.00 | vr 25, 15.30 | za 26, 
16.30 | zo 27, 14.30 | Verwacht | 
De 100-jarige man die uit het 
raam sprong | Les Garçons et 
Guillaume, à Table! | The Immi-
grant | Supercondriaque | Tracks 
| Klassieker | Doctor Zhivago vr 
11, 15.30 | zo 13, 16.30 | di 22, 19.45 
| De Fraterhuis Academie | Le-
zing: De revolutie van het geluid 
za 5, 11.00-14.00 | Lezing: 
Soundtracks, film & muziek za 12, 
11.00-14.00 | Café Zinnema | De 
Poel za 26, 22.30 

Jeugdfilm
Overzicht van vertonin
gen van kinder en jeugd
films in de Nederlandse 
filmtheaters en filmhui
zen. Adressen van de 
betreffende theaters zijn 
te vinden in het eerste 
deel van deze agendaru
briek.

amersfoort
k Fth De Lieve Vrouw Mees 
Kees op kamp 6+ vanaf za 26 | 
Nog te zien | Stip & Vlek doen 
weer gek 3+ | De superheld 6+ 

amsterdam
k Eye Filmmuseum Howl’s 
Moving Castle 8+ di 22 en ma 28, 
19.30 | The Kid 8+ voor data zie 
website | Kooky 7+ o.a. wo 2 en za 
5 | Nono, het Zigzag Kind 6+ zo 6, 
15.00 | Pim & Pom: het grote 
avontuur 4+ zo 6 (voorpremière 
met inleiding) en wo 9, 14.30 | za 
12, zo 13, zo 20, ma 21 en ma 28 
t/m wo 30, 15.00 | za 19, 14.30 | 
overige data zie website | Ponyo 
on the Cliff by the Sea 8+ zo 27 en 
wo 30, 13.00 | Stip & Vlek doen 
weer gek 3+ o.a. za 5 en zo 6, 11.15 
en za 12, zo 13, za 19 t/m ma 21, 
11.00 | The Wind Rises 8+ vanaf 
do 1 mei | Workshop stuntman/
vrouw | ma 28 t/m za 3 mei, 
14.00-15.30 (7 t/m 12 jaar) | EYE-
walk | wo, 12.00-17.00 | zo 
10.00-17.00 (7 t/m 12 jaar) 
k Het Ketelhuis Flits en het 
magische huis 6+ vanaf do 17 | 
Muppets Most Wanted 8+ vanaf 
do 17 | Pim & Pom: Het grote 
avontuur 4+ vanaf do 10 | Rio 2 
6+ vanaf do 10 | Nog te zien | De 
lego film 6+ | Mr. Peabody & 
Sherman 6+ | Het regent gehakt-
ballen 6+ | Stip & Vlek doen weer 
gek 3+ 
k Pathé Tuschinski Pim & 
Pom: Het grote avontuur 4+ 
vanaf wo 9 | Rio 2 6+ vanaf wo 9 | 
Tinkerbell en de piraten 4+ vanaf 
wo 16 

k Rialto Minuscule (3D) 6+ van-
af do 24 | Nog te zien | Stip & 
Vlek doen weer gek 3+ 

apeldoorn
k Filmtheater/Podium Gigant
Kooky 7+ za 5, 15.15 | zo 6, 13.30 | 
Stip & Vlek doen weer gek 3+ za 
5, za 12, zo 13 en za 26, 15.30 | zo 6, 
za 19 en zo 27 t/m wo 30, 13.45 | 
De superheld 6+ za 12, 15.15 | zo 
13, za 19 en zo 27 t/m wo 30, 13.30 

arnhem
k Focus Filmtheater Deze 
maand te zien | Stip & Vlek doen 
weer gek 3+ | Zafara 6+ 

bergen
k Fth CineBergen/Zwarte 
Schuur De Lego Film 6+ zo 13, 
15.30 | Mr. Peabody & Sherman 
6+ zo 27, 15.30 

breda
k Chassé Cinema De drie rovers 
5+ wo 9, wo 16, zo 20, wo 23 en zo 
27 t/m wo 30, 14.30 | Stip & Vlek 
doen weer gek 3+ wo 2, zo 6, wo 9, 
zo 13, wo 16, zo 20, wo 23 en zo 27 
t/m wo 30, 14.15 | De superheld 
6+ wo 2, 14.30 | Peuterfestival | 
Hopla in de wolken 2+ zo 6, 9.45 | 
Kikker en zijn vriendjes: Plezier 
2+ zo 6, 10.00 

bussum
k Filmhuis Bussum Kooky 7+ za 
12, zo 13, za 19 en zo 27, 13.00 | wo 
23, 14.45 | Mees Kees op kamp 6+ 
wo 2, 15.00 | za 5, 13.00 | zo 6, 
13.15 | Pelle en de dierenrovers 4+ 
za 5 en zo 6, 13.30 | wo 9, 14.45 | 
De superheld 6+ za 12, zo 13, za 19 
en zo 27, 13.30 | wo 16 en wo 30, 
14.45 | Voorpremière | Pim & 
Pom: Het grote avontuur 4+ zo 
6, 11.00 

delft
k Filmhuis Lumen O.a. ver-
wachte films | Paniek in het dorp 
6+ | Reis naar Melonia 6+ | 
Stip & Vlek doen weer gek 3+ | 
Zafara 6+ | IDFA Junior on tour | 
di 29 

den haag
k Pathé Buitenhof Flits en het 
magische huis 6+ vanaf wo 16 | 
Pim & Pom: Het grote avontuur 
4+ vanaf wo 9 | Rio 2 6+ vanaf wo 
9 | Tinkerbell en de piraten 4+ 
vanaf wo 16 

deventer
k Fh de Keizer De drie rovers zo 
27, ma 28 en wo 30, 14.30 | di 29, 
11.30 | Kooky 7 + wo 9, 14.00 | 
Stip & Vlek doen weer gek 3+ wo 
9, 14.00 | zo 13, wo 16 en wo 23, 
14.30 | De Superheld 6+ zo 13, wo 
16, wo 23, zo 27, ma 28 en wo 30, 
14.00 | di 29, 11.00 

doesburg
k Fh De Teil Pettson & Findus: 
De katonaut 4+ za 12, 14.00 

doetinchem
k Filmhuis/Gruitpoort Mees 
Kees op kamp 6+ wo 23 t/m vr 25, 
ma 28 en wo 30, 14.30 

eindhoven
k Pathé Eindhoven Flits en het 
magische huis 6+ vanaf wo 16 | 
Pim & Pom: Het grote avontuur 
4+ vanaf wo 9 | Rio 2 6+ vanaf wo 
9 | Tinkerbell en de piraten 4+ 
vanaf wo 16 

gouda
k Filmhuis Pelle en de dieren-
rovers 4+ zo 27, wo 30 en zo 4 
mei, 13.30 

groningen
k Pathé Groningen Flits en het 
magische huis 6+ vanaf wo 16 | 
Pim & Pom: Het grote avontuur 
4+ vanaf wo 9 | Rio 2 6+ vanaf wo 
9 | Tinkerbell en de piraten 4+ 
vanaf wo 16 

harderwijk
k Filmhuis Lang leve de konin-
gin 7+ zo 27, 11.30 

heemskerk
k Fh Heemskerk/Gebouw de 
Cirkel Otto is een neushoorn 5+ 
zo 27, 14.00 

hoorn
k Cinema Oostereiland De Lego 
Film (3D) 6+ wo 2, za 5 en zo 6, 
14.00 | Pim & Pom: Het grote 
avontuur 4+ wo 9, wo 16 en vr 18 
t/m ma 21, 14.30 | za 12, zo 13 en 
wo 23, 15.00 | zo 27 t/m wo 30, 
13.30 | Het regent gehaktballen 2 
(3D) 6+ wo 2, za 5 en zo 6, 15.00 | 
Rio 2 6+ wo 9 en di 22, 15.00 | za 
12 en zo 13, 14.30 | wo 16, za 19 en 
ma 21, 17.00 | vr 18, zo 20, wo 23 
en zo 27 t/m wo 30, 16.30 | vr 25, 
14.00 | Tinkerbell en de piraten 

4+ wo 16, 15.00 | vr 18 t/m ma 21, 
14.00 | wo 23, 14.30 | zo 27 t/m wo 
30, 13.00 

leeuwarden
k Slieker Film Kooky 7+ vanaf 
do 24 

oosterhout
k Filmtheater De Bussel K3 
Dierenhotel 4+ wo 2, 14.00 | De 
superheld 6+ wo 16 en wo 23, 
14.00 

oudenbosch
k Filmtheater Fanfare K3 Die-
renhotel 4+ zo 6, 14.00 | Het 
regent gehaktballen 6+ ma 21, 
14.00 | Verwacht | Kooky 7+ 

purmerend
k Filmhuis De Lego Film 6+ zo 
13, 13.30 

rotterdam
k Lantaren Venster Minuscule 
6+ vanaf do 24 | Pim & Pom: Het 
grote avontuur 4+ vanaf wo 9
k Pathé De Kuip Flits en het 
magische huis 6+ vanaf wo 16 | 
Pim & Pom: Het grote avontuur 
4+ vanaf wo 9 | Rio 2 6+ vanaf wo 
9 | Tinkerbell en de piraten 4+ 
vanaf wo 16 

soest
k Filmhuis Artishock Tony 10 
8+ vr 4, 16.00 

utrecht
k Fth ’t Hoogt Minuscule 6+ 
vanaf za 26 | Nog te zien | Stip & 
Vlek doen weer gek 3+ 

veendam
k Filmhuis vanBeresteyn Mees 
Kees op kamp 6+ wo 30, 14.00 

wassenaar
k Filmhuis Chicken Run 6+ vr 
18, 15.30 | Doornroosje 4+ vr 18, 
11.00 | K3 dierenhotel 4+ wo 2 en 
wo 9, 15.00 | zo 6, 13.15 | De Lego 
Film (3D) 6+ zo 13 en zo 20, 13.15 | 
wo 16 en wo 23, 15.00 | Het regent 
gehaktballen 2 (3D) 6+ zo 27, 
13.15 | di 29, 11.00 | wo 30, 15.00 

zaandam
k Fth De Fabriek Kooky 7+ zo 6, 
zo 13 (met activiteit, opgeven via 
kinderfilmdefabriek@gmail.
com), zo 20 en zo 27 

zevenaar
k Filmhuis Zevenaar Amazonia 
6+ ma 28 t/m wo 30, 14.30 | 
Kooky 7+ zo 13 en wo 16, 14.30 

zwolle
k Fth Het Fraterhuis Kooky 7+ 
za 5 en za 12, 15.45 | zo 6, 14.00 | zo 
13, 14.30 | Otto is een neushoorn 
5+ vr 8, zo 20, ma 21, zo 27 en wo 
30, 14.00 

Dertig jaar 
griezelen
het begon dertig jaar geleden met 
het weekend of terror in de am-
sterdamse bioscoop alhambra, 
maar groeide uit tot een tiendaags 
festival voor de fantastische film. 
we hebben het over imagine Film 
Festival, dat zich toelegt op de ver-
kenning van de scheidslijnen tus-
sen realiteit en fantasie. terugke-
rende programmaonderdelen zijn 
de european en worldwide Fan-
tastic shorts, masterclasses, sym-
posia en natuurlijk niet te verge-
ten de legendarische Night of ter-
ror. de dertigste editie van het fes-
tival, die van 9 t/m 8 april in eye 
wordt gehouden, telt meer dan 
vijftig lange en dertig korte films. 
daaronder de Nederlandse pro-
ductie de poel van de brits-Neder-
landse regisseur chris w. mitchell. 
in de combinatie van psychothril-
ler en horror loopt een paar dagen 
wildkamperen door een gezin door 

onverklaarbare gebeurtenissen in 
een vennetje akelig uit de hand. 
met gijs scholten van aschat, ca-
rine crutzen en katja herbers. 
ook van Nederlandse huize is de 
onafhankelijke productie capsule 
van djie han thung, waarin de 
wereld weer eens vergaat. het is 
gebeurd met de mensheid op ne-
genhonderd gelukkigen na die 
door een gedragswetenschapper 
worden geselecteerd voor een ver-
blijf in een capsule. Fijn voor hen, 
maar hoe integer is de gedragswe-

tenschapper? Natuurlijk zijn er 
ook fijnzinnige genrewerkjes als 
dead snow 2: red vs. dead, waar-
in nazi-zombies te maken krijgen 
met idiote amerikanen en ‘ondode’ 
russen. volgens de festivalorga-
nisatoren ‘meer b-movie comedy 
dan echte horror’. 

zie filmkrant.nl voor eeN 

special met receNsies, 

achter groNdstukkeN eN  

iNterviews over het Festival |  

imagiNeFilmFestival.Nl
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niet dat een film 
over euthanasie 
per definitie 
somber en grui-
zig moet zijn, 
maar golina klikt 
de puzzelstukjes 
allemaal net iets 
te keurig aan el-
kaar, en geeft een 
iets te mooie af-
ronding van het 
verhaal, wat niet 
strookt met het 
onderwerp van de 
film: de grillige, 
ambigue dood.
»»»»»
mariska graveland over 
miele in de Filmkrant

de poel
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‘Pawlikowski vindt zichzelf opnieuw uit … 
oogstrelend en precies gefotografeerd´ 
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Paul  Ruven & Marian Batavier

BEKENDE FILM
M

AKERS PAUL RUVEN 
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ERKTEN 

O.A. M
EE AAN ‘ALASKA’, DAT EEN 

OSCAR VOOR BESTE BUITENLANDSE 

STUDENTENFILM
 W

ON.

LEES HET
VANDAAG!

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

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

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

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

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

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

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

Paul Ruven & Marian Batavier het gouden
FILMIDEE

IEDEREEN
KAN HET !
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boeken
Meer verhoeven
Met de publicatie van Meer Verhoeven (en het eerdere Volgens Verhoeven) zijn 
alle episodes uit de Volkskrantrubriek ‘Volgens Verhoeven’ nu ook in boekvorm 
verschenen, met lange versies van de gesprekken die filmcriticus Rob van 
Scheers de afgelopen paar jaar met Verhoeven voerde over zijn favoriete films.  

 door aNdré waardeNburg 

Net als het boek Volgens Verhoeven (in oktober 2012 
bespro ken in de Filmkrant) is Meer Verhoeven rijkelijk 
geïllustreerd met stills, setfoto’s en ander relevant ma-
teriaal. Soms zou je zelfs willen dat foto’s wat groter 
waren afgedrukt, zoals het na het register verstopte, 
door Helmut Newton gemaakte portret van Verhoeven 
met Showgirls-actrice Elizabeth Berkley. Er zit nog vol-
doende witruimte omheen, dus het had makkelijk ge-
kund.

In dit deel opnieuw veel aandacht voor het werk van 
Alfred Hitchcock, Verhoevens favoriete regisseur. Er 
zijn doorwrochte analyses van Shadow of a Doubt, Psy-
cho, Notorious, Rear Window en I Confess. Naast be-
sprekingen van al wat oudere films, hebben Verhoeven 
en Van Scheers ook aandacht voor wat je de moderne 
klassieker zou kunnen noemen: Das Leben der Anderen, 
Der Untergang, The Queen en Amour. Verder veel horror 
en sciencefiction, met Rosemary’s Baby, The Exorcist, 
Alien, Aliens, Blade Runner en King Kong. Het wat over-
bodige hoofdstuk over Aliens dient eigenlijk alleen om 
nog een keer de superioriteit van Alien te benadrukken. 
De kleinste categorie wordt gevormd door arthouse-
klassiekers Het zevende zegel, L’empire des sens, Viridia-
na en Il conformista – waar Verhoeven overigens veel 
behartenswaardigs over te melden heeft.

Eerst wat gezever: er zitten wat tikfoutjes in, de 
nummering klopt niet altijd (er zijn bijvoorbeeld twee 
episodes 71) en het is triest voor de overleden acteur Ja-
mes Gandolfini dat hij in het fotobijschrift bij de be-
spreking van True Romance wordt opgevoerd als James 
Arnolfini.  

Wie alles leest, krijgt een goed beeld van Verhoevens 
interesses, en via sappige anekdotes bovendien een in-
kijkje in zijn eigen werk. Op gezette tijden praat Verhoe-
ven over zijn eigen films, er is zelfs een apart hoofdstuk 
over zijn cultklassieker Showgirls: “Heel zelden maar 

kijk ik mijn eigen films terug, ik weet al hoe het afloopt. 
Gek genoeg beleef ik juist aan Showgirls het meeste ple-
zier.”

Hoe meer je over de films die Verhoeven bespreekt 
weet, hoe minder verrassend zijn opmerkingen zijn. 
Veel stukken zijn soms niet meer dan een uitvoerige op-
somming van de plot, met wat karige opmerkingen over 
stijl. Juist van iemand als Verhoeven verwacht je veel 
meer aandacht voor de filmische kant van het vak. Als 
hij het wel doet, komen de stukken ook echt tot leven, 
zoals in zijn enthousiasmerende ode aan stop motion-
animatiepioniers Willis O’ Brien en Ray Harryhausen in 
het stuk over King Kong. Verhoeven noemt de digitale 
effecten in James Camerons Avatar goed gelukt maar 
gladjes: “Mijn voorkeur gaat dan toch uit naar de mini-
aturen van Harryhausen, met hun staccato bewegingen. 
Dat maakt bijvoorbeeld die schermende skeletten juist 
griezeliger, krachtiger, ze krijgen iets extra’s dat digitaal 
niet valt te imiteren. Noem het gerust ‘kunst’, iets wat ik 
bij vergelijkbare digitale effecten nooit zo heb gevoeld.”

Vooral de gedeeltes waarin Verhoeven uitlegt waar-
om films gedeeltelijk zijn mislukt zijn sterk. Want dan 
gaat het wel om filmische aspecten als cameravoering, 
montage, acteren en scenario, en minder om het verhaal 
zelf.

Meer Verhoeven op stap door de Filmge-

schiedeNis met paul verhoeveN |  rob vaN 

scheers & paul verhoeveN |  2014, de bezige bij | 

256 pagiNa’s |  ¤ 29,90

Boeken koRt
Meryl Streep aNatomy oF aN actor |  kariNa 

loNgworth |  2013 |  phaidoN/cahiers du ciNéma | 

¤ 39,95

Al jaren worden de uitgaves 
van Cahiers du Cinéma ver-
slonden door zowel filmlief-
hebbers als professionals. Het 
succes ligt in de heldere, toe-
gankelijke schrijfstijl en de 
keuze voor bekende namen, 

gecombineerd met een gelaagd onderzoek dat 
met precisie en kennis van zaken is uitge-
voerd. In de nieuwe zesdelige serie wordt het 
oeuvre van zes van de grootste Amerikaanse 
acteurs behandeld, onder wie Al Pacino, 
Marlon Brando en Jack Nicholson. Elk boek 
kent tien hoofdstukken waarin men tien ico-
nische rollen in het oeuvre van de acteur 
behandelt. Meryl Streep is de enige actrice 
die is opgenomen in de serie, waarbij vooral 
de veelzijdigheid van Streep wordt bena-
drukt, geïllustreerd met veel beeldmateriaal.  

Crab Monsters, Teenage Cavemen, and 
Candy Stripe Nurses roger cormaN: kiNg oF 

the b movie |  chris Nashawaty |  2013 |  abrams |  

¤ 27,50

Nadat de ogen zijn gewend 
aan de overvolle pagina’s vol 
afbeeldingen van filmposters, 
setfoto’s en stills is er volop 
interessants te lezen in deze 
koffietafelbiografie van Roger 
Corman, de zelfbenoemde 

koning van de B-film. Zo komen Peter 
Fonda, Robert De Niro, Martin Scorcese en 
Francis Ford Coppola aan het woord over 
hun werk met Corman, voor hun doorbraak, 
naast serieuzere essays over het oeuvre van 
deze filmlegende. 

Rancière and Film paul bowmaN (red.) |  2013 | 

ediNburgh uNiversity press |  ¤ 32,99

Rancière begon zijn carrière 
als filosoof onder de vleugels 
van Althusser en werd na hun 
breuk vooral bekend als poli-
tiek denker. Sinds tien jaar, 
met als startpunt het fantasti-
sche Politics of Aesthetics: The 
Distribution of the Sensible, is 

hij dé theoreticus van de visuele kunst. Vorig 
jaar nog publiceerde hij over Béla Tarr en 
bracht het succesvolle Aisthesis uit. Niet 
verrassend dat de serie Critical Connections 
nu komt met een bundeling van artikelen 
over Rancière en film. Rancière zelf levert 
ook een bijdrage en geeft een mooie recensie. 
“Ze hebben het zeer degelijk aangepakt en 
redeneren zo verfijnd dat het werkelijk niets 
te wensen over laat.” 

sameNstelliNg aNNe de loos, iNterNatioNal 

theatre & Film books |  leidsepleiN 26, 1017 pt 

amsterdam | t 020 6226489 |  www.theatreaNd-

Filmbooks.com

il conformista

berkley en verhoeven door Newton
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Tourschema Nieuwe Helden
Alkmaar, Filmhuis Alkmaar, 15 & 16 juni
Amersfoort, De Lieve Vrouw, 15 juni
Amsterdam, Bioscoop Het Ketelhuis, 20 april
Amsterdam, De Balie, vanaf 17 april
Apeldoorn, Filmtheater Gigant, 24, 25 & 28 mei
Arnhem, Focus Filmtheater, 17 mei
Breda, Chassé Cinema, 24 juni
Bussum, Filmhuis Bussum, 25 mei
Den Bosch, Verkadefabriek, vanaf 20 april 
Den Haag, Filmhuis Den Haag, 8 t/m 11 & 14 mei
Deventer, Filmhuis De Keizer, 1 juni
Eindhoven, Plaza Futura, 5 juni
Goes, DaVinci Cinema, 24 april
Groningen, Groninger Forum, 11 juni
Haarlem, Filmschuur, 10 mei
Hilversum, Filmtheater Hilversum, 19 mei
Hoorn, Cinema Oostereiland, 11 mei
Leeuwarden, Slieker Film, 1, 4 & 7 mei
Maastricht, Lumière Cinema, 27 juni
Middelburg, Cinema Middelburg, 1 & 4 juni
Nijmegen, LUX, 23 april
Nijverdal, ZINiN Cinema, 15, 19 & 31 mei
Oss, Groene Engel, 20 juni
Roermond, ECI Cultuurfabriek, 29 juni
Rotterdam, LantarenVenster, 3, 4 & 6 mei
Utrecht, Louis Hartlooper Complex, 11 juni
Venlo, Filmtheater De Nieuwe Scene, 29 juni
Vlissingen, CineCity, 27 april
Zaandam, Filmtheater De Fabriek, 25 mei

Of organiseer je eigen filmvertoning via 
WeWantCinema.nl/nieuwehelden

V A N A F  2 4  A P R I L  I N  D E  F I L M T H E A T E R S
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thuiskijken
Alles is goed aan deze Louisiana noir over de jacht op een 
satanische seriemoordenaar, alleen het einde niet.

door roNald rovers

Voor die paar mensen die niet weten waar 
het over gaat, eerst het verhaal. True Detec-
tive is een moordmysterie van acht afleve-
ringen dat zich afspeelt in de moeraslanden 
van Louisiana. Rechercheurs Rust Cohle 
(Matthew McConaughey) en Marty Hart 
(Woody Harrelson) worden ondervraagd 
over het onderzoek dat ze zeventien jaar 
eerder deden naar een satanische serie-
moordenaar. In de laatste drie afleveringen 
keren we terug naar het heden, omdat Cohle 
nieuwe aanwijzingen denkt te hebben.

True Detective doet wat de beste thrillers 
doen: het mysterie zo groot en ondoor-
dringbaar maken dat alles en iedereen 
gecorrumpeerd lijkt. De indruk creëren dat 
we niet alleen maar naar een crime scene kij-
ken maar naar een rottend en schuldig land-
schap waar destructieve krachten slechts 
manifestaties zijn van iets veel ouders en 
diepers.

Maar de echte kick zit ’m erin dat de serie 
daar theater van maakt en zo z’n over the top 
waanzin in toom houdt, en paradoxaal 
genoeg zelfs realistischer maakt. Cohle is 
een zuipende, slikkende en snuivende, big-
ger than life, hel en verdoemenis spuwende 
misantroop. Hart, de stem van het blinde 
optimisme dat de meesten van ons gemak-
kelijker door de dagen helpt dan Cohles 
radicale doemdenken, bedriegt zijn vrouw 
en twee dochtertjes met elke vrouw die wil. 
De Bayou ziet eruit als een decor dat een van 
de zeven poorten naar de onderwereld zou 
kunnen zijn. Op dat perverse podium komen 
Cohle en Hart een cultus op het spoor die 
kinderoffers brengt, misschien al wel gedu-
rende een hele lange tijd, aangevoerd door 
iemand die The Yellow King wordt 
genoemd, wat een verwijzing is naar de 
bundel korte verhalen The King in Yellow van 
Robert W. Chambers uit 1895. Heerlijk gro-
tesk en macaber allemaal en op sfeer scoort 
de serie zeker vijf sterren. Niet toevallig ook 
dat Cohle in een van de laatste shots in een 
ziekenhuisbed wordt gefilmd alsof hij 
Christus zelf is, de verlosser die – bijna – 
stierf opdat de rest kon leven.

In dat bijna zit het probleem. Want in 
zo’n sterke opzet is ‘bijna’ niet genoeg. Juist 

de sfeer van wijdverspreide rot die zo zorg-
vuldig was opgebouwd, wordt in de laatste 
aflevering losgelaten als blijkt dat de oplos-
sing van het mysterie bestaat uit het ver-
slaan van één enkele dader. Het hele idee van 
een cultus en een netwerk van moord en 
verkrachting waar steeds op gehint is, van 
een waanzin die tot in de vezels van de 
samenleving is doorgedrongen, is dan plot-
seling verdwenen. “We hebben ze niet alle-
maal te pakken gekregen”, zegt Cohle. “Dat 
is ook niet het soort wereld waarin we leven”, 
zegt Hart. True, misschien, maar dit is een 
gemakzuchtige ontknoping. Alsof schrijver 
Nic Pizzolatto en regisseur Cary Fukunaga 

op het laatste moment terugschrokken voor 
de duisternis waar ze de hele serie naar toe 
werkten. 

En dat is niet het enige wat hier in de 
eindsprint geofferd wordt. De psychologie 
waar de serie op dreef, legt het uiteindelijk 
toch weer af tegen de plot, want er moet en 
zal een dader gevonden worden. Net alsof 
dat tweede gouden tijdperk van televisie niet 
pas aanbrak omdat een jaar of tien terug het 
primaat weer bij de personages kwam te lig-
gen. Deden de eerste vijf afleveringen nog 
aan Conrads Heart of Darkness denken, 
waarbij je, net als Charles Marlow op die 
rivier in de Congo, het gevoel had niet zozeer 

in Louisiana te zijn maar steeds dieper in de 
menselijke geest af te dalen, naar het einde 
toe veranderde de serie van toon en lijkt hij 
steeds meer op de gebruikelijke jacht op het 
ontbrekende puzzelstukje. Je vraagt je af of 
dit echt het einde was dat de makers wilden, 
of dat er druk van buiten is gekomen om het 
verhaal netjes af te ronden. Misschien toen 
duidelijk werd dat er een tweede seizoen zou 
komen. Hoe dan ook, het kan geen kwaad de 
serie te kijken.

True Detective »»»»» vereNigde stateN, 

2013-2014 |  regie cary FukuNaga |  op betaalzeN-

der hbo eN biNNeNkort op dvd eN blu-ray

True Detective

er rot Iets  
In De staat LouIsIana

De grote oorlog, deel 2
the big  
parade
Omdat het dit jaar honderd jaar gele
den is dat de Eerste Wereldoorlog uit
brak, besteden we in dit herdenkings
jaar maandelijks aandacht aan een 
klassieke film over de Grote Oorlog.

Regisseur King Vidor splitste zijn tweeënhalf 
uur durende The Big Parade in twee vrijwel 
gelijke helften. In het eerste deel introdu-
ceert hij zijn hoofdpersonen: luie rijkeluis-
zoon James (John Gilbert), pruimtabak kau-
wende arbeider Slim en Bull, een tempera-
mentvolle Ier. Als de Amerikaanse president 
Woodrow Wilson in april 1917 besluit dat 
Amerika toch deel zal nemen aan de Eerste 
Wereldoorlog is de opwinding niet van de 
lucht: we gaan dit varkentje even wassen! 
Jonge mannen melden zich bij bosjes aan bij 
het leger en ook James voelt zich min of meer 
gedwongen in dienst te gaan, hoewel zijn 
moeder – die hij op de mond zoent – liever 
anders zou zien. 

Ze komen terecht in Champillon, in de 

Ardennen, en de oorlog gaat eerst nog even 
aan ze voorbij. De kameraden halen veel 
grappen en grollen uit en hoewel James een 
Amerikaans liefje heeft, wordt hij verliefd op 
het Franse boerenmeisje Melisande. Er volgt 
een idyllische romance, met enkele mooi 
belichte scènes in de fraaie natuur. In een 
sleutelscène leert Melisande van James hoe 
je kauwgum moet kauwen – een moment dat 
helemaal aan het eind van de film terugkeert.

Vidor neemt bewust veel tijd om omstan-
dig een wereld te schetsen die op het punt 
staat volledig vernietigd te worden. Als de 
troepen eindelijk in beweging komen, is de 
idylle voorgoed voorbij. In een indrukwek-
kende scène slingeren honderden vrachtwa-
gens bumper aan bumper door het Franse 
landschap, gevolgd door duizenden solda-

ten, onder wie James en zijn kameraden. Een 
Duits vliegtuig opent het vuur en de eerste 
doden en gewonden zijn een feit. Maar 
wachten kan niet: de oorlogsmachine den-
dert door. In een andere prachtige scène laat 
Vidor zijn manschappen als zombies door 
een modderig open veld lopen, alsof ze al 
geesten zijn. Dan breekt de hel opnieuw los, 
met Duits mortiervuur en ratelende mitrail-
leurs. In een spannende scène moet Slim 
midden in de nacht, slechts verlicht door 
vuurpijlen, het Duitse mitrailleurvuur uit-
schakelen. Even later komt de in zijn been 
geschoten James in een schuttersputje 
terecht met een gewonde Duitse soldaat. 
Hier toont acteur John Gilbert zijn klasse: 
met volkomen naturalistisch spel laat hij 
zien dat oorlog toch niet alle medemense-
lijkheid uitdooft. Het pacifisme van de film is 
overduidelijk.

The Big Parade (recent opnieuw uitgege-
ven in een voortreffelijke 4K-scan) was een 
enorme hit in 1925 en zorgde ervoor dat Hol-
lywood meer films over WO-I ging maken, 
zoals Wings (zie vorige Filmkrant) en de 
klassieker All Quiet on the Western Front.

aNdré waardeNburg

The Big Parade vereNigde stateN, 1925 |  re-

gie kiNg vidor |  op dvd/blu-ray (warNer, regio-

vrij)
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ReLeaSeS

Bring Me the Head of Alfredo Garcia
peckinpahs perverse zwarte gat
Zonder deze waanzinnige roadmovie 
zou Tarantino de filmmaker nooit 
geboren zijn.

Bring Me the Head of Alfredo Garcia volgt de 
bizarre tocht van een geldgeile poète maudit 
door Mexico en is een onwaarschijnlijke mix 
van de Orpheusmythe en Sam Peckinpahs 
geliefde The Treasure of the Sierra Madre. 
Volgens Peckinpah is het ook zijn enige film 
waar hij niet onder druk van alles aan moest 
veranderen. Iedereen blij dus, behalve de 
critici en het publiek dan, die zich in 1974 
niet herkenden in de schijnbare waanzin van 
Peckinpahs visie. Met uitzondering van 
Roger Ebert, maar dat hou je toch.

Die waanzin is precies wat Bring Me the 
Head of Alfredo Garcia sinds die tijd groot 
heeft gemaakt. Waanzin in de vorm van plot-
selinge veranderingen van toon, tegenstrij-
dige vormen en een MacGuffin – een afge-
hakt hoofd – die toch weer de contouren van 
een driedimensionaal personage krijgt. En 
waanzin in het verhaal, want dat is een per-
vers zwart gat van obsessies waaruit geen 
enkel personage kan ontsnappen. 

Er gebeurt zoveel dat een lange plotbe-
schrijving helaas nodig is. Het begint zo. 
Alfredo Garcia moet dood want hij had het 
ongelukkige lef om de dochter van een Mexi-
caanse misdaadkoning zwanger te maken. 

Beloning: één miljoen dollar. Twee Amerika-
nen die voor de koning werken, schakelen in 
Mexico-Stad een pianospelende alcoholist 
in die claimt Garcia vaag te kennen en oké, 
ook te zullen vermoorden, want dan kan hij 
eindelijk weg uit dit hol. Zijn beloning: tien-
duizend dollar. Deze Bennie (Warren Oates) 
blijkt vervolgens het hoofdpersonage van de 
film. Samen met zijn vriendin/prostituee 
Elita reist hij dwars door Mexico om het 
hoofd van Garcia op te halen, want hij weet 
iets wat de anderen niet weten: dat Garcia al 
een paar dagen dood is. Easy money dus.

Elita gaat echter niet voor niks mee. Ze wil 
dat Bennie haar ten huwelijk vraagt, midden 
in diens missie om een lijk te onthoofden, 
tussen achtervolgende criminelen en wraak-
zuchtige nabestaanden. Wanneer Bennie 
voor de zoveelste keer treuzelt, overvalt ze 
hem: “Well, then ask me.” De zin stond niet 
in het script en overviel dus ook acteur 
Oates, maar hij bleef in character en de rest 
van de scène werd geïmproviseerd. Dat die 
scène werkt, is een van de fascinerende din-
gen aan Peckinpahs film. Net als een ver-
krachtingsscène die binnen enkele seconden 
totaal van toon verandert, en de gesprekken 
die Bennie voert met het rottende hoofd van 
Alfredo Garcia, die zowaar een therapeutisch 
effect hebben; zonder deze film zou Taran-
tino de filmmaker nooit geboren zijn. Pec-

kinpah houdt al die bizarre elementen in 
bedwang en weet er op de een of andere 
manier een existentiële roadmovie van te 
maken, over de maniakale keuzes van man-
nen die zichzelf zo groot achten dat ze in hun 
kleinheid de hele wereld mee naar beneden 
sleuren. 

roNald rovers »»»»»

Bring me the Head of Alfredo Garcia ver-

eNigde stateN/mexico, 1974 |  regie sam peckiN-

pah |  op import-blu-ray (twilight time)

Veronica Mars
voor de ver-
stokte fan
De high school private detective Vero
nica Mars is na drie tvseizoenen en 
zeven jaar afwezigheid terug, dankzij 
de meest succesvolle crowdfundings
campagne ooit. Dit vervolg is er niet 
alleen dankzij, maar vooral vóór de 
fans.

“A long time ago, we used to be friends, but I 
haven’t thought of you lately, at all.” Zo 
opent de begintune van televisieserie Vero-
nica Mars, en bij het filmvervolg dat vorige 
maand verscheen is die regel meer dan ooit 
van toepassing. Het is immers alweer ruim 
zeven jaar geleden dat de reeks over tie-
ner-detective Veronica beëindigd werd, na 
drie goed ontvangen maar niet goed genoeg 
bekeken seizoenen.

Maar de fans bleven trouw, en bleken zich 
te roeren. Genoeg om bedenker Rob Thomas 
ertoe te brengen via Kickstarter een crowd-
fundingscampagne op te starten. Het doel 
was twee miljoen dollar, om rechthebbende 
Warner ervan te overtuigen dat het de moeite 
was weer wat energie in dit stukje bezit te 
steken. Dat doel was binnen tien uur al 
bereikt, en vervolgens stootte de teller door 
naar ruim 5,7 miljoen dollar, een record voor 
een crowdfundingscampagne.

Het was voer voor opiniemakers, zeker 
toen makers als Zach Braff en Spike Lee met 

eigen campagnes in de slipstream doken. 
Enerzijds: is dit het nieuwe filmmaken, het 
failliet van het studiosysteem? En ander-
zijds: hoe houdbaar is het crowdfundingsys-
teem als ook de grote jongens in deze zand-
bak komen spelen?

Maar die discussies staan uiteindelijk los 
van de film, al knipoogt Thomas in het eerste 
halfuur wel uitvoerig naar het ontstaan van 
het project. Zoals hij ook continu knipoogt 
naar het verleden van de serie, met verwij-
zingen en grapjes die alleen de verstokte fan 
zal begrijpen. En ook dat zou je een verdien-
ste van de crowdfundingscampagne kunnen 
noemen: Thomas weet precies voor wie hij 
deze film maakt. Want als Thomas deze film 
had mogen maken via de traditionele studio-
route, had hij misschien een groter budget 
tot zijn beschikking gehad, maar hij had er 
ook zorg voor moeten dragen dat de film voor 
een groot publiek – in ieder geval groter dan 
dat van de serie – aansprekend was.

Dat is hij nu nadrukkelijk niet, ondanks 
een montage aan het begin waarin de kern 
van de voorgeschiedenis er even doorheen 
gejaagd wordt. Maar dat is geen zwakte, het 
is juist de kracht van de film, waarin een 
moordmysterie opnieuw vooral wordt aan-
gewend om de karakters en hun onderlinge 
relaties uit te diepen. Speciaal voor de fans.

joost broereN »»»  »

Veronica Mars vereNigde stateN, 2014 |  regie 

rob thomas |  op dvd/vod (warNer)

Vijf hoogtepunten uit het 
aanbod van dvd, bluray 
of videoondemand.

Inside Llewyn Davis
Muzikaal en zonder opsmuk 
nemen de gebroeders Coen 
de Amerikaanse folkscene 
van de jaren zestig onder 
handen. Hun ingetogen 
odyssee door het grauwbe-
sneeuwde Greenwich Vil-
lage, in de voetsporen van 
folkmuzikant Llewyn Davis, 
won de Grand Prix in  
Cannes. 
dvd, blu-ray |  a-Film

Gloria
Leven, relaties, eenvoudig is 
het allemaal niet. Je moet 
vooral eerst op eigen benen 
leren staan, leert vijftiger 
Gloria in dit onbevangen en 
ingetogen portret. Paulina 
García won voor haar ver-
tolking van deze oudere, 
hunkerende vrouw de prijs 
voor beste actrice in Berlijn. 

dvd, blu-ray |  wild buNch

Game of Thrones, seizoen 4
De gevierde fantasyreeks 
heeft in dit vierde seizoen 
naast Carice van Houten nu 
ook Michiel Huisman in een 
hoofdrol. Op zondag 6 april 
vindt als voorproefje op 
filmfestival Imagine in EYE 
een voorpremière plaats van 
de eerste aflevering van het 
seizoen.

vod |  hbo

The Lunchbox
De Dabbalwalahs van Mum-
bai brengen dagelijks dui-
zenden lunchtrommeltjes 
rond. Meestal vervoeren ze 
eten, maar soms ook roman-
tiek en dromen. Want liefde 
gaat door de maag, ook voor 
de ongelukkig getrouwde Ila 
en de uitgebluste bureau-
craat Sajaan die per ongeluk 
haar eten ontvangt. 
dvd, blu-ray |  homescreeN

Much Ado About Nothing
Fanboy-held Joss Whedon 
kan zich na het succes van 
The Avengers en Cabin in the 
Woods wat veroorloven, en 
komt met een bescheiden 
verfilming van een van Sha-
kespeares meest luchtige 
komedies. Met een heden-
daagse setting, maar met de 
letterlijke tekst van het ori-
gineel. In zwart-wit. 
dvd |  imagiNe

bring me the head of alfredo garcia

veronica mars
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Het beste uit het wereld
wijde aanbod voor thuis
kijkers deze maand, 
geselecteerd door Bou
disque (boudisque.nl).

Ace in the Hole
Billy Wilders bijtende satire 
op een naar human interest 
en mediahypes hengelende 
journalistiek werd bij zijn 
release in 1951 afgedaan als 
onrealistisch (zowel door 
journalisten als publiek), 
maar bleek toen hij begin 
21ste eeuw weer opgeduikeld 
werd helaas maar al te actu-
eel. 
dvd+blu-ray (r2/b) |  eureka!

Man of Marble
De ‘Poolse Citizen Kane’ 
wordt hij genoemd, deze 
politiek-kritische film van 
Andrzej Wajda, die feit en fic-
tie vermengt. Studente 
Agnieszka gaat in 1976 op 
zoek naar de waarheid achter 
de mythe van metselaar Bir-
kut, die in de jaren vijftig een 
held van het proletariaat was 
en vervolgens verdween. 
dvd (r2) |  secoNd ruN

Riot on Cell Block 11
Nadat producent Walter 
Wanger vier maanden vast 
had gezeten omdat hij een 
vermeend minnaar van zijn 
vrouw had neergeschoten, 
besloot hij een film te maken 
over de échte gevangeniser-
varing. Het door regisseur 
Don Siegel bijna documen-
tair gedraaide resultaat is 
opruiend en energiek. 
dvd, blu-ray (r1/a) |  criterioN

That Sinking Feeling
Voor de Amerikaanse release 
werd dit speelfilmdebuut 
van Bill Forsyth (Gregory’s 
Girl, Local Hero) gedubd met 
minder zware Schotse 
accenten. Die versie was 
lange tijd de enige die voor-
handen was, maar het BFI 
presenteert op deze nieuwe 
uitgave beide versies, plus 
bergen extra’s. 
dvd+blu-ray (r2/b) |  bFi Flipside

Alice
Nieuwe uitgave op blu-ray 
van Jan Svankmajers surrea-
listische bewerking van Alice 
in Wonderland. “Dit is een 
kinderfilm... zo’n beetje”, 
opent de film, maar wie er 
met de allerkleinsten naar 
wil kijken zoekt misschien 
beter naar de Nederlands 
nagesynchroniseerde uit-
gave van Moskwood. 
dvd, blu-ray (r1/a) |  First ruN

iMpoRt

If...
we don’t 
need no 
education!
Als ooit een film de tijdgeest wist te 
vangen, dan was het Lindsay Anders
ons If..., een bijtende aanval op het 
klassensysteem uit de nadagen van de 
flowerpowerrevolutie.

The times they were a’changing. Geïnspi-
reerd door Jean Vigo’s Zéro de conduite ver-
telt ook Lindsay Anderson in If..., dat in 
1969 de Gouden Palm won, over een groep 
scholieren die actie neemt tegen de autori-
teiten. Maar waar Vigo’s jongeren de school-
leiding met schoenen en lege conservenblik-
ken bekogelen, pakken Andersons tieners – 
onder leiding van Mick, gespeeld door een 
jonge Malcolm MacDowell in zijn eerste 
filmrol – de wapens op. En waar de Franse 
kids hun woede richtten op de schoolleiding 
en aanwezige hoogwaardigheidbekleders, 
moeten in If... vooral ook de medeleerlingen 
van de ‘crusaders’ (zoals ze in de aftiteling 
worden aangeduid) het ontgelden.

En dan met name de ‘whips’, vier dicta-
tors-in-de-dop die bovenaan de zelfregule-
rende apenrots staan. Want hoewel er vol-
wassenen genoeg rondlopen, bemoeien zij 

zich niet met de vernederingen en lijfstraffen 
die de whips uitdelen om de studenten in het 
gareel te houden. Het commentaar dat de 
film daarmee levert op de klassenmaat-
schappij, is in tijden van Occupy en 99% nog 
altijd even actueel.

Tegen de tijd dat de revolutie zich aan-
dient, is overigens allang niet meer duidelijk 
waar de scheidslijn tussen feit en fantasie in 
deze wereld ligt. Kostuums en aankleding 
losgezongen van een specifieke tijd, surreële 
details, fantasiesequenties en droomachtige 
scènes doorspekken het verhaal, en dat 
effect wordt nog eens versterkt doordat 
Anderson op schijnbaar willekeurige 
momenten van kleur naar zwart-wit over-
schakelt. Dat die willekeur echt alleen 
schijnbaar is, komt des te sterker over op 
deze nieuwe blu-ray uitgave, die de dvd uit 
2007 overtreft.

Al zou het nog mooier zijn geweest wan-
neer ook Andersons twee vervolgfilms een 
blu-ray uitgave hadden gekregen. Echte 
sequels zijn het niet, maar ook in O Lucky 
Man! (een wijdvertakte, surrealistische aan-
val op het kapitalisme in musicalvorm uit 
1973) en Britannia Hospital (1982, met 
opnieuw een instituut als afspiegeling van de 
Britse samenleving: een ziekenhuis) speelt 
MacDowell een variant van alleman Mick 
Travis. Ze bieden intrigerende revisies van 
de thema’s van If..., maar zijn nu alleen anti-
quarisch op dvd verkrijgbaar. 

joost broereN »»»»»

If... eNgelaNd, 1968 |  regie liNdsay aNdersoN | 

op import blu-ray (r2, eureka!/masters oF ci-

Nema)

At Any Price
tot in de  
hemel 
groeien
Maïsboer Henry Whipple slijt als een 
gladjakkerige colporteur glimlachend 
genetisch gemodificeerde zaden. Geen 
wonder dat zijn zoon Dean er niet aan 
moet denken de boerderij over te 
nemen.

‘Get big or get out’ is het levensmotto van 
maïsboer Henry Whipple (Dennis Quaid). 
Hoewel zijn twee zoons hard hun best doen 
zich van hun vader af te keren, leven ze vol-
gens datzelfde mantra. Henry’s oudste zou 
na zijn studie terugkomen naar huis, maar 
neemt een omweg via een Argentijnse berg-
top. Dus komt alle druk op de jongste zoon 
Dean (Zac Efron), maar die wil groot worden 
in iets anders: autoracen.

Net als ooit zijn vader wil ook Henry een 
opvolger. Al is er in de tussentijd behoorlijk 
wat veranderd, zo toont At Any Price, de 
vierde film van de onafhankelijke Ameri-
kaanse regisseur Ramin Bahrani. Van de bin-
ding tussen de boer en zijn land is tegen-
woordig geen sprake meer; dit is agribusi-
ness, waarbij GPS-gestuurde tractoren de 
genetisch gemodificeerde (en gepatenteerde) 
maïsplanten volautomatisch besproeien met 
een uitgekiende mix aan verdelgers.

Behalve als boer verdient Henry zijn geld 
ook als verkoper van die zaden, en Quaid zet 
hem neer als een glibberige tweedehands 
autoverkoper met permanente glimlach die 
even gemanipuleerd lijkt als de zaden die hij 
slijt. Daartegenover staat de norse, zwijg-
zame Dean, met verve gespeeld door voor-
malig tienerster Efron, voor wie At Any Price 
in 2012 onderdeel was van een poging om als 
serieus acteur aan de bak te komen - zie bij-
voorbeeld ook The Paperboy (Lee Daniels) en 
Parkland (Peter Landesman).

Waar Bahrani in zijn eerste drie films Man 
Push Cart, Chop Shop en Goodbye Solo tel-
kens immigranten in onzichtbare uithoeken 
van de Amerikaanse maatschappij centraal 
stelde, kiest hij hier nadrukkelijk voor het 
tegenovergestelde: een all-American familie 
in het Amerikaanse heartland. Daarmee 
levert de film niet alleen tussen de regels 
door commentaar op het industriële boeren-
bedrijf, waar Bahrani zich maandenlang in 
onderdompelde voor hij het overtuigend 
realistische scenario schreef, maar op de 
hele westerse maatschappij en het eindeloze 
verlangen naar groei. Die laag ligt er bij vla-
gen iets te dik bovenop, en vereist een 
opzichtige plotingreep om de derde akte op 
gang te brengen. Het resultaat is wel dat de 
personages beklijven. In essentie mogen 
Henry en Dean misschien goede mensen 
zijn, hun grenzeloze ambitie maakt ze roeke-
loos en onbetrouwbaar. Want wie tegen elke 
prijs groter wil worden, moet soms over lij-
ken gaan.

joost broereN »»»»»

At Any Price vereNigde stateN, 2012 |  regie ra-

miN bahraNi |  op dvd (de FilmFreak)

if...

at any price
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“Ook de dames lusten er wel pap van”, kon-
digde de Volkskrant eind februari vrolijk aan. 
Schokkend. Niet dat de dames er pap van lus-
ten. Maar dat dit in 2014 blijkbaar zulk groot 
nieuws is, dat het boek dat erover werd 
geschreven (Wat vrouwen willen van de Amer-
ikaanse wetenschapsjournalist Daniel Berger 
– ja, een man) wordt onthaald als een open-
baring. Net als eerder het miljoenen malen 
verkochte (en binnenkort door Sam Tay-
lor-Wood verfilmde) boek Fifty Shades of 
Grey. Langzaam, heel langzaam begint het 
besef door te dringen dat vrouwen van seks 
kunnen houden. Gewoon, omdat het lekker is.

De traditionele wereld die cinema nog 
altijd is, lijkt nog niet zover. Zo’n beetje alles 
wat uit Hollywood komt houdt de mythe in 
stand dat mannen liefde geven om aan seks 
te komen en vrouwen seks geven om aan 
liefde te komen (want dat is immers hoe de 
Marsiaanse mannen en Venusiaanse vrou-
wen in elkaar steken). En als vrouwen al zelf 
het heft in handen nemen, dan doen ze dat in 
reactie op mannen: wat jullie kunnen, kun-
nen wij ook, zoals in de momenteel draa-
iende en niet al te beste vrouwelijke Hango-
ver-tegenhanger Best Night Ever (Jason 
Friedberg & Aaron Seltzer, 2013).

Trauma
Feuchtgebiete van regisseur David Wnendt 
lijkt een uitzondering. De verfilming van de 
gelijknamige Duitse schandaalroman van 
Charlotte Roche begint als een verfrissende 
viering van een vrouw en haar seksualiteit. 
Zonder gêne, zonder terughoudendheid 
geniet een jonge vrouw van haar lichaam en 
dat van de mannen die ze begeert en neemt. 
Eindelijk! Een vrouw die haar lust in eigen 
hand neemt (soms letterlijk) en er geen pro-
bleem mee heeft. Maar dan kantelt het ver-
haal: achter de seksuele vrijbuiterij van de 
protagoniste gaat namelijk een trauma 
schuil, een trauma van uitzonderlijke pro-
porties. En daarmee is dat enorme libido, dat 
ongeremde verlangen alsnog verklaard als 
een ziekelijke afwijking.

Ook in andere arthouse-films zijn vrou-
wen die er een scrupuleloos seksleven op 
nahouden met een lampje te zoeken. 
Natuurlijk zijn er de films waarin jonge vrou-
wen hun seksualiteit ontdekken, zoals 
onlangs François Ozons Jeune et jolie, of 
Abdellatif Kechiches La vie d’Adèle, maar 
daarin lijkt het zo mooi en sensueel mogelijk 
in beeld brengen van al even mooie en sen-
suele vrouwenlichamen belangrijker dan de 
uiting van de seksualiteit zelf. Vrouwenseks 
met een mannelijke blik – iets waarvan 
Kechiche ook werd beschuldigd door Julie 

Maroh, de auteur van het stripboek waarop 
het scenario was gebaseerd – waar een groot 
deel van het vrouwelijke publiek misschien 
met afgunst, maar niet met veel herkenning 
naar kijkt.

Dat geldt al helemaal niet voor Nympho-
maniac I en II van Lars von Trier, zijn handig 
in de markt geslingerde pornografische ana-
lyse van een vrouw met een fatale lustbelev-
ing. Een vrouw die mannen gebruikt, zoals 
dat in zo vele films omgekeerd vanzelfsprek-
end het geval is, en niet eens op een schok-
kende manier: ze wil alleen maar seks met 
ze. Maar dat simpele feit lijkt al genoeg om 
gerechtvaardigd te moeten worden met een 
heftige aandoening als nymfomanie (in de 
veelbesproken documentaire Sletvrees van 
Sunny Bergman wordt terecht opgemerkt 
dat een mannelijke variant van die ziekte 
niet bestaat, of althans niet is benoemd). 
Haar genietingen moet ze dan ook duur 
betalen.

Ooit bood de televisie hoop: het is bijna 
twintig jaar geleden dat de bevrijdende tele-

visieserie Sex and the City begon, waarin 
vrouwen openlijk spraken over seks – en het 
zelfs met grote regelmaat deden. Helaas 
dreef ook deze serie af naar een steeds con-
ventionelere insteek, met als dieptepunt de 
twee speelfilms waarin hoofdpersoon Carrie 
toch haar droomprins kreeg en superslet 
Samantha kanker en een hoop stof tot over-
peinzing kreeg.

Deze preutse moraal is de erfenis van mil-
lennia christendom en de daaruit voort-
vloeiende mannelijke vrouwenhaat, vrouwe-
lijke zelfhaat en algemene angst voor vrou-
welijke seksualiteit. De legitimiteit van man-
nelijke seksualiteit staat recht overeind: zij 
zijn er biologisch mee behept en kunnen het 
niet helpen. De seksualiteit van vrouwen is 
iets wat mannen begeren, proberen te verkri-
jgen, en wat vrouwen kunnen geven (of wat 
mannen kunnen nemen), maar waarmee ze 
zuinig moeten zijn. Als een gift, een gunst en 
een machtsmiddel over mannen. Een 
machts middel dat beperkt is, want is de 
gunst eenmaal verleend, dan ben je het kwijt.

Ideaalbeeld
De representatie van vrouwelijke seksualiteit 
in films heeft ongetwijfeld te maken met de 
overwegend mannelijke blik die we gepre-
senteerd krijgen: slechts een slordige tien 
procent van de Amerikaanse regisseurs is 
vrouwelijk. Een van de zeldzame films 
waarin vrouwelijke seks wel vanzelfsprekend 
(en zelfs heel expliciet) in beeld wordt 
gebracht is Shortbus (2006) van de homo-
seksuele regisseur John Cameron Mitchell. 
De vrouwen hebben hun frustraties, maar 
dat geldt net zo goed voor de mannen – en 
van de seks wordt keihard genoten, zonder 
repercussies.

Daar hebben we er meer van nodig, welli-
cht van vrouwelijke filmmakers als Claire 
Denis (Les salauds), Catherine Breillat (La 
belle endormie, Abuse of Weakness), Andrea 
Arnold (Fish Tank, Wuthering Heights), 
Miranda July (Me and You and Everyone We 
Know, The Future) en Diablo Cody (Juno). 
Met name de jongere generatie – waar July 
en Cody toe gerekend kunnen worden, bena-
deren vrouwelijke lust met relativering, 
humor, creativiteit en vakmanschap. Maar 
ook met een realistische blik: seks is ook 
gewoon gedoe en je raakt er zwanger van.

Ondertussen proberen (opnieuw op het 
kleine scherm) jonge makers als Lena Dun-
ham (Girls) het vrouwelijke ideaalbeeld te 
ontmantelen. Maar makkelijk wordt het hen 
niet gemaakt, als ondertussen Netflix’ 
Femaledirectors.com vrouwelijke kijkers 
probeert te trekken met teksten als: ‘Hoeveel 
mannen zouden er in staat zijn een film te 
maken die jou echt kan vermaken als je PMS 
hebt en je lekker op de bank wil hangen met 
een bak ijs of een glas wijn; wanneer je een 
lange en stressvolle werkdag achter de rug 
hebt?’ Want dat is blijkbaar wat we denken 
dat vrouwen willen.

Feuchtgebiete (Vochtige streken) is te 

zieN vaNaF 10 april |  lees de receNsie op  

filmkrant.nl

Lust Feuchtgebiete 

aLs Last
Hoe kan het dat, na drie feministische golven en een seksue
le revolutie, vrouwelijke lust zo vaak wordt afgestraft in 
films? Probleemloos van seks genieten is er anno 2014 
nauwelijks bij, zelfs niet in verfrissende films als Feuchtge
biete (Vochtige streken), waarin een jonge vrouw zonder 
gêne van haar lichaam geniet, maar wier enorme libido 
alsnog verklaard wordt als een ziekelijke afwijking.

door Nicole saNté

Feuchtgebiete
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woRlD wiDeAnGle

Toen ik dit raadselachtige moment vorig jaar 
op het scherm zag, ging er een schok door 
me heen: Mathieu Amalric, zijn lichaam hef-
tig bewegend en zijn rug op een vreemde, 
ceremoniële manier van de camera weg-
draaiend (en van ons), wijst met zijn hand en 
zijn hele arm een straat door.  Wat voor een 
plek van samenkomst, wat voor een doel, of 
het noodlot zelf, was dit? Toen ik dit kleine, 
krachtige cinemafragment beleefde in You 
Ain’t Seen Nothin’ Yet (2012), had ik het 
gevoel dat regisseur Alain Resnais zijn hele 
carrière samenvatte, en zo zijn levenslange 
onderzoek naar de diepe en geheime taal van 
film afrondde.

Cinema doet twee dingen: het intensiveert 
de ruimte en het verdicht de tijd. Tijd en 
ruimte als levende dingen – levend door ons, 
de kijkers, meer nog dan door de fictieve 
codes op het scherm. Een passage (een 
opeenvolging van ruimten, plekken, omge-
vingen, bouwsels) en een moment (een ver-
zameling seconden, minuten, uren) die niet 
slechts overbrugd worden, maar gevoeld, 
emotioneel – en dus getransformeerd naar 
hun materiële dimensies, het concrete ver-
andert in het imaginaire.

Alain Resnais (1922-2014) was een echte 
man van de cinema. Hij zei het steeds weer, 
op die typische vriendelijke manier: hij 
houdt ervan als cinema cinematografisch is, 
dat het die kick geeft die alleen cinema kan 
geven – imaginair en concreet op hetzelfde 
moment. Maar hij was geen purist, hij wist 
dat die kick overal uit gehaald kon worden: 
het gebaar van een acteur, een montage, een 
decor, een aanpassing van de belichting. Uit 
alles, en uit de combinatie van die alles-sen 
in tijd en ruimte.

Resnais’ films bestáán voor die belangrijke 
momenten waarop ze arriveren, ergens, ooit 
– momenten die maken dat je je adem 
inhoudt, of uitstoot, en die je doen realise-
ren: tot zover hebben we het gered – met 
alles wat dit betekent, met al het symboli-
sche en emotionele gewicht daarvan – en nu 
gaan we door tot het einde… Maar zijn films 
wilden eigenlijk nooit eindigen, vooral die 
van de laatste tien jaar niet: er waren valse 

eindes, verrassingseindes, dubbele en drie-
dubbele eindes in Les herbes folles (2009) en 
You Ain’t Seen Nothin’ Yet  – sommige daar-
van gelukkige eindes, sommige triest, som-
mige besluiteloos daar tussenin…

Deze momenten van arriveren zijn bij Res-
nais altijd volledig fysiek in termen van de 
specifieke wereld die elk van zijn films repre-
senteert: we komen bij een specifieke plek 
(een bar, bioscoop, slaapkamer, podium…) 
op een specifiek moment (dageraad, sche-
mering, wanneer de regen begint te vallen, 
wanneer de zon begint te schijnen…). Hoe 
anders kun je precies de emotie omschrijven 
die samengaat met sommige momenten, die 
steeds weer plaatshebben en resoneren door 
zijn lange, fantastische carrière: zoals die 
waarop stellen elkaar ontmoeten, buiten een 
theehuis of een bioscoop – aangegeven door 
een enkel, neonverlicht bord –van 
Hiroshima mon amour (1959) tot Les herbes 
folles.

Hiroshima mon amour beschikt over een 
krachtig, klassiek middel in z’n wapenuit-
rusting: een korte tijdsperiode (nog geen 24 
uur), zich ontvouwend via een nauwgezette 
serie ruimtes, kamers, straten, huiselijke 
plekken en allerlei vluchtige servicecentra. 
De overbrugging van tijd is nooit zinloos; 
Resnais doet alles wat in zijn macht ligt om 
het aan te scherpen en uit te laten kristallise-
ren, om het naar een moment te voeren dat 
als een golf over ons heen komt. Dat hoeft 
niet een moment van intens drama te zijn; 
vaak is het simpelweg een moment van 
ademhalen. Films kunnen onze geest vast-
grijpen en weer loslaten; Resnais’ films doen 
dat beter en vaker dan de meeste anderen.

Resnais is nu overleden op zijn 91ste. Hij 
werkte, en deed wat ie het liefste deed, tot 
het allerlaatst – en werd er nog steeds om 
geprezen, op de Berlinale. We moeten zijn 
laatste film Life of Riley (2014) zien, en we 
moeten alle andere opnieuw kijken – en wel 
meteen, om voor eens en altijd te weten, 
ondanks alle misleide commentaren door de 
jaren heen over hoe kil, cerebraal, bereke-
nend en conceptueel zijn werk is, dat Alain 
Resnais cinema’s grootste filosoof en lief-
desdichter was. o

tot zover hebben 
we het GereD 
De Australische filmcriticus Adrian Martin kijkt naar opval
lende discussies en tendensen rond filmmakers.
 door adriaN martiN
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actie!
Pazzanistraat 4,  
1014 DB Amsterdam 
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2014, 15.43 uur
“Ik ben een beetje moe aan het worden”, zegt 
acteur Dragan Bakema tegen regisseur Joppe 
van Hulzen. “Het was ook een lange dag”, 
antwoordt Van Hulzen. “Laten we niet al te 
veel takes meer doen.”

“Maar ik wil ’m graag nog een keer doen”, 
zegt Bakema. “Nu ga ik het perfect doen.” 
“Prima”, riposteert Van Hulzen. “Je mag 
jezelf nóg wat meer verliezen. Je schaamt je 
ervoor, probeert het tegen te houden, maar 
dat lukt niet. En na die uitval probeer je het 
weg te lachen, ook al voelt dat raar. Ja? Daar 
gaan we!” “Slate 2, take 28, pick-up”, roept 
de opnameleider.

In Het Ketelhuis zijn laat in de middag 
opnamen bezig voor Werkbespreking. Het is 
de bedoeling dat het filmpje een kleine twee 
weken later al in première gaat, als wordt 
gevierd dat Het Ketelhuis vijftien jaar 
bestaat. Het budget bedraagt 5000 euro, de 
opnamen duren slechts drie dagen. “Het is 
een guerrilla-project”, verduidelijkt regis-
seur Van Hulzen, die in 2012 de Topkapi Film 
Award won voor zijn Filmacademie-eind-
examenfilm Van de wereld en momenteel een 
One Night Stand ontwikkelt: De lange 
nasleep van een korte mededeling.

Ketelhuisdirecteur Alex de Ronde vroeg 
Van Hulzen voor de regie van het jubileum-
filmpje nadat hij tijdens Cinekid diens Kus 
had gezien, het eerste deel van de serie Leven 
& laten leven, waarin Bakema een mono-
mane soapregisseur speelt die het te stellen 
krijgt met zijn hoofdrolspeler, die weigert 
zijn knappe tegenspeelster ‘echt’ te kussen. 

De Ronde: “Ik lach bijna nooit, maar daar 
moest ik wel even om lachen.”

In Werkbespreking herneemt Bakema zijn 
rol; de ervaren soapregisseur, die net een 
totaal geflopte speelfilm heeft opgenomen, is 
door een regiestudent (Bram Suijker) van de 
Filmacademie gevraagd om naar zijn script 
te kijken. “Nou, ik heb het gelezen… En ik 
moet je vertellen, trrrrrrrr… de uitslag 
issszz… positief! Ik vond het niet slecht. Als 
je bedenkt dat je het zelf geschreven hebt en 
het een Filmacademieding is, is het eigenlijk 
best wel eeehhhhh… goed.”

Wat volgt is een hilarische, van enige zelf-
reflectie gespeende tirade. Op een gegeven 
moment sluit de doorgedraaide Leo zijn ogen 

en heft hij zijn hand omhoog. Het lijkt alsof 
hij een mind-reader is. “Kun je daar wat 
mee?” vraagt hij dan, om vervolgens in een 
hysterisch gehinnik uit te breken. “Nee, nee, 
ik meen het wel.”

Na de dertigste take schuift Bakema (zijn 
bedrijf Popov Film is co-producent) met een 
woest gebaar zijn stoel naar achteren. Hij 
staat op en slaat met zijn pet tegen zijn been. 
“Hè hè, eindelijk, die was goed!” De set 
wordt afgebroken; de tafeltjes (met op het 
blad foto’s van vaderlandse acteurs, gemaakt 
door Bob Bronshoff) worden weer op hun 
plaats geschoven. Bakema kleedt zich om, 
Van Hulzen maakt zich op om naar huis te 
gaan. “Ik moet nog een pagina of zes, zeven 
aan het script schrijven. We hebben wel een 
einde, maar we weten nog niet of dat ook 
kan.” Bakema vult aan: “Daarin draaft Leo 
nóg verder door en valt hij het filmdoek aan.” 
Van Hulzen: “Daar hebben we een doek voor 

nodig. Want het filmdoek hier mag niet 
kapot, toch Alex?”

“Eeeuh nee”, antwoordt De Ronde. “Onze 
subsidieaanvraag loopt nog.”

jaN pieter ekker
Foto bob broNshoFF

Werkbespreking NederlaNd 2014 |  regie jop-

pe vaN hulzeN |  sceNario joppe vaN hulzeN & 

dragaN bakema |  productie stichtiNg het ke-

telhuis/alex de roNde |  iN coproductie met 

popov Film/dragaN bakema |  uitvoereNd produ-

ceNt dragaN bakema |  camera jair mahazri | 

camera-operator/licht kuba szutkowski |  ge-

luid/licht giNo ragueb |  moNtage joppe vaN 

hulzeN |  make up iNka houtzager |  met dragaN 

bakema, heiN vaN der heijdeN, bram suijker, 

sarah joNker |  leNgte 15 miN. |  distributie 

stichtiNg het ketelhuis |  te zieN vaNaF 29 

maart 2014 iN het ketelhuis

Volgende maand  Starred Up  BlUe rUin 
MoeBiUS  Sacro Gra  ZoMBie  the Wind riSeS
the aMaZinG catfiSh
We are What We are
the railWay Man
De poel  Tracks  shirley: Visions of realiTy  The WeighT of elephanTs  

op de foto v.l.n.r.: acteur bram suijker, geluidsman kuba 
szutkowski, dop jair mahazri, regisseur joppe van 
hulzen en dragan bakema.

Anni felici  enemy  een 100-jArige 
mAn die uit het rAAm klom en 

verdween  cAsse-tête chinois  the 
fAce of love  Zulu  A long wAy down  

lA bAnde A PicAsso  suPercondriAque  
godZillA  X-men: dAys of future PAst  
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vanaf 24 april in de bioscoop

ANDRÉ DUSSOLLIER NIELS ARESTRUP

“Heel indringend is het kamerspel dat 
Volker Schlöndorff verfilmde... 

een enerverend steekspel van argumenten” 
– Trouw


