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B R O E I T, D I E  M ET  V E E L  G E W E L D  U I T B A R ST.”

A L E X  VA N  WA R M E R DA M  4 4 0

DE FILMKRANT  ALEX VAN WARMERDAM, SCHETS VOOR HET ZWARTE DING,  2018, GOUACHE EN ACRYL OP FOTOKOPIE, 27,4 × 21 CM
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R E DAC T I O N E E L  We hebben hier op 
de redactie zoveel tijdreisfilms gezien dat we af 
en toe denken dat we op twee plekken en in twee 
tijden tegelijk kunnen zijn. Zoals nu, middenin 
de productie van het juninummer, en ook alvast 
bezig met een themaspecial voor het zomer-
nummer over de ‘female gaze’. Dat is niet alleen 
maar langetermijnplanning. Die zomerspecial 
bestaat namelijk straks ook op twee plaatsen. 
Als bijlage bij kunsttijdschrift See All This. En in 
onze juli/augustus-editie. En op filmkrant.nl 
natuurlijk. Dus eigenlijk in drie universa. Daar 
draait een beetje tijdreiziger natuurlijk haar 
hand niet voor om.

Dat op vele plekken en in vele tijden tegelij-
kertijd zijn is misschien ook wel een mooie 
metafoor voor al dat nadenken over wat dat nou 
is, die vrouwelijke blik. Die vrouwelijke stem in 
de kunsten, die 99 jaar nadat vrouwen in 
Nederland stemrecht kregen nog steeds niet 
overal vanzelfsprekend wordt gehoord. Dat 
geldt niet alleen voor de kunsten.

Vrouwelijkheid is inmiddels ook een gepoliti-
seerd begrip geworden. Met name bij voor- en 
tegenstanders van zogeheten identiteitspoli-
tiek. In hoeverre is je sekse bepalend voor je 
identiteit? Dat is iets waar we straks in een 
artikel over twee filmende transvrouwen, Lana 
en Lilly Wachowksi (bekend van The Matrix en 
Sense8) een antwoord op hopen te vinden. Of 
een deel van een antwoord. Want aangezien de 
discussie over identiteiten momenteel net zo 
vluchtig en fluïde is als al die identiteiten zelf, 
kan een antwoord van vandaag een vraag van 
morgen zijn.

Nadenkend over wat precies de ‘female gaze’ 
in film en televisie is, kwam de transgender 
tv-producent Jill Soloway (Transparent, I Love 
Dick) tijdens een lezing op het Filmfestival 
Toronto tot de conclusie dat die misschien wel 
niet aan gender gekoppeld was. Voorlopers van 
wat we tegenwoordig als de ‘female gaze’ van 
Lynne Ramsay en Andrea Arnold beschrijven 
zijn filmmakers als Krzysztof Kieslowski en 
Todd Haynes. De eveneens aanwezige filmwe-
tenschapper Laura Mulvey, die in de jaren 
zeventig verantwoordelijk was voor het 
beschrijven van de dominante ‘male gaze’ in de 
cinema, opperde dat ‘feminine gaze’ misschien 
een betere term was. In het Nederlands zitten 
we dan meteen met vertaalproblemen. 

Identiteit is natuurlijk ook iets wat tussen de 
woorden schuilt.

Hoe identificeren we de ‘female gaze’? Moe-
ten we hem politiseren of esthetiseren? Is het 
‘dé andere’ blik die zich afzet tegen de domi-
nante blik? Of is het ‘een andere’ blik, die aan-
geeft dat er vele gezichtspunten zijn die ons 
misschien wel niet van elkaar onderscheiden? 
Soloway citeerde daarom Roger Ebert, die film 
een empathiemachine noemde. Om de werking 
van die machine te kunnen begrijpen moet je 
met de blik van de ander kunnen zien, wie dat 
ook is. Met de stem van de ander kunnen spre-
ken, omdat het ook jouw stem is. Hoe vurig de 
discussies ook kunnen zijn, die je met die stem 
moet voeren.
 DANA LINSSEN

 @DANALINSSEN

P.S. De tweelingzussen van See All This en de 
Filmkrant worden op 4 juli ten doop gehouden 
met een speciale voorpremière van Grace Jones: 
Bloodlight and Bami in EYE Amsterdam. Zie 
pagina 34 voor meer informatie.



CANNES 2018 
Terugblik op de 71ste editie  4 9, 18, 21, 25 

Een reeks dromen verweven met rinkelende bellen 
Het rinkelen van een bel kan in films een realistische, 
informa tieve functie vervullen, of ze kunnen een krachtige 
drama tische rol spelen – vaak verbonden aan mijmeringen, 
fanta sieën en herinneringen. Het geschal van bellen bakent 
een hypnotisch, muzikaal landschap af dat ons omringt met 
een rijke tonale en harmonische variatie. Het moedigt ons 
aan om te dromen, om boven de fictiewerelden te zweven. 
Onze “reeks dromen” verweeft fragmenten uit films van 

Andrei Tarkovski, Ingmar Bergman, Robert Bresson, Luis 
Buñuel en Sergei Parajanov.

 CRISTINA ÁLVAREZ LÓPEZ EN ADRIAN MARTIN
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DE VOLGENDE FILMKRANT VERSCHIJNT OP DONDERDAG 5 JULI

#410STEUN DE 
FILMKRANT: 
WORD  
ABONNEE 

VIDEO
ESSAY
filmkrant.nl

THE THINKING 
MACHINE #19

Word nu abonnee van de Filmkrant 
en ontvang The Florida Project op 
dvd. 

Als u nu abonnee wordt van de Filmkrant, 
dan ontvangt u als welkomstgeschenk 
The Florida Project op dvd. Bent u al 
abonnee maar brengt u een nieuwe abon
nee aan? Dan ontvangt u allebei het wel
komstgeschenk. *

De 6-jarige Moonee woont met haar moeder 
Halley in een motel naast Disney World Florida. 
De zomervakantie is net begonnen en Moonee 
vult haar dagen door samen met haar vriendjes 
het terrein te verkennen en kattenkwaad uit te 
halen. “In zijn al volop bejubelde film doet Sean 
Baker wat hij al langer deed (bijvoorbeeld in 
Starlet (2012) en Tangerine (2015)) en waarmee 
afgelopen jaar films als Moonlight en American 
Honey ook een breder publiek bereikten: men-
sen in het middelpunt plaatsen die doorgaans 
als ‘gemarginaliseerd’ worden beschouwd”, 
schreef Sasja Koetsier in de Filmkrant. “Terwijl 
Hollywoodproducties nog altijd het midden-
klasse-gezin als norm adverteren, groeit een 
kwart van de Amerikaanse kinderen op in 
armoede en zit inmiddels al iets meer dan de 
helft van  de nationale bevolking dusdanig aan 
de grond dat ze hun woonlasten nauwelijks 
meer kunnen ophoesten.”

* Stort €39,75 (meer mag ook, dan steunt u de 
Filmkrant extra als donateur) op rekeningnum-
mer NL28 INGB 0005 3933 95 t.n.v. Stichting 
Fuurland te Amsterdam, o.v.v. ‘nieuwe abonnee’ 
en uw adresgegevens. Deze aanbieding is geldig 
tot 5 juli. Met dank aan September Film.

GOUDEN PALM-WINNAAR SHOPLIFTERS



Wat voor invloed hebben films op het leven van gewone 
Amsterdammers? Een serie straatfoto’s in samen
werking met Humans of Film Amsterdam.

“Mijn favoriete film is Blow (2001). Die gaat over de be-
roemde drugsdealer George Jung. Hij begon, ‘como se di-
che?’, hoe zeg je dat? Hij begon met het verhandelen van ma-
rihuana en eindigde met cocaïne. Uiteindelijk ontmoette hij 
drugsbaron Pablo Escobar en ging hij drugs smokkellen van 
Colombia naar de VS. De film is echt een aanrader, je moet 
hem kijken, het is allemaal zo cool. Johnny Depp en Penelope 
Cruz spelen erin. Het is mijn favoriete film omdat ik ben op-
gegroeid in Napels. Die stad is beroemd om de Camorra, een 
maffiaorganisatie. En ik denk dat ik de film me ook aan-
spreekt omdat ik toen ik twintig was, makkelijk binnen hun 
criminele organisatie had kunnen eindigen.

“Drugshandel lijkt een makkelijke manier van geld verdie-
nen, maar het is natuurlijk levensgevaarlijk. Daarom ben ik 
blij dat ik daaraan heb kunnen ontsnappen. Ik heb economie 
gestudeerd en kreeg de kans om in Londen aan het werk te 
gaan. Via de detailhandel, als verkoopmedewerker, heb ik 
uiteindelijk mijn eigen merk opgezet: Studios 28, waarvoor ik 
diverse producten ontwikkel die ik een bepaalde boodschap 
meegeef. Zoals sokken met teksten die je aan het denken zet-
ten over kunst, religie, vrijheid en hoop. Tegenwoordig draait 
alles om communicatie.

“Blow is ook een van mijn favoriete films omdat je kunt 
zien hoe makkelijk het mis kan gaan. Jung eindigde uiteinde-
lijk in de gevangenis en is pas twee jaar geleden vrijgekomen. 
Veertig jaar nadat hij zijn vrouw en dochter voor het laatst 
had gezien. Hij kreeg niet het happy end dat ik heb gekregen.”

 FEARGAL AGARD
HUMANSOFFILMAMSTERDAM.COM
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MARIONET
Stel je voor dat je video’s kunt maken waarin je 
andere mensen alles kunt laten zeggen wat je 
wilt. Bijvoorbeeld: een speech van een politicus 
voorzien van een eigen tekst vol schokkende 
uitspraken. Met mondbewegingen en stemge-
luid die voor de internetkijker niet van echt te 
onderscheiden zijn. Er zou zich een nieuwe 
wereld openbaren van geweldige grappen, ver-
warring en gevaar.

Het schokkende is: dit gebeurt al. Een spec-
taculair voorbeeld is een video gemaakt door 
de site BuzzFeed en komiek Jordan Peel. De 
techniek wordt hierin onvrijwillig gedemon-
streerd door niemand minder dan Barack 
Obama. “Donald Trump is a total and complete 
dipshit”, laat Peel Obama zeggen, om af te slui-
ten met “stay woke bitches.” Je ziet een split 
screen waarin je beide mannen synchroon ziet 
praten, met de voormalige president als een 
volmaakt geloofwaardig bewegende marionet 
van de komiek. Vandaag de dag heb je niet veel 
meer nodig dan een paar minuten video waarin 
iemand spreekt en een goeie stemacteur. Mon-
tagesoftware met artificial intelligence creëert 
overtuigende bewegingen van mond en ogen op 
basis van de input van de acteur. De uitvinding 
van deze techniek is volgens het online tijd-
schrift The Verge te danken aan een experi-
mentele niche in de porno-industrie die fake 
celebrity porn produceert: de gezichten van 
beroemde acteurs, nagemaakt op basis van 
filmfragmenten, gemonteerd op de lichamen 
van porno-acteurs.

Er zijn zelfs technieken in de maak om 
stemgeluid na te maken. Een Canadese 
start up, Lyrebird, heeft software gemaakt die 
blijkbaar met een paar minuten voorbeeldge-
luid iemands stem kan imiteren. Als je nagaat 
dat je je gezicht in apps als Snapchat al real-
time een virtueel masker kunt geven, een die-
renhoofd bijvoorbeeld, is het een kwestie van 
tijd voordat werkelijk iedereen deze imitatie-
technieken zal kunnen gebruiken. In het ergste 
geval kom je er alleen nog achter of een video 
echt of nep is als je de originele beelden kent. 
Fake news paradise komt eraan.

Ik zie één positieve kant aan deze ontwikke-
ling. Je kunt deze methode ook gebruiken om 
superrealistische historische films te maken. Ik 
ergerde me bijvoorbeeld in de verder prachtige 
film Jackie aan de acteur die John F. Kennedy 
moest voorstellen. Hij leek voor geen meter én 
had geen charisma. Dan kijk ik liever naar een 
artificial intelligence-variant die in ieder geval 

perfect op de man lijkt.
EBELE WYBENGA

  DE FILMKRANT IS EEN UITGAVE 

VAN STICHTING FUURLAND,  

PRIN SEN GRACHT 770, 1017 LE AMSTERDAM, 020 623 

0121, INFO@FILMKRANT.NL, WWW.FILMKRANT.NL | 

OPRICH TERS JAN HEIJS & HENK RABBERS |  ZAKELIJKE 

LEIDING & ADVER TENTIE-ACQUISITIE JAN DOENSE, 

JAN@FILM KRANT.NL |  HOOFDREDACTIE DANA LINSSEN | 

EIND REDACTIE MARISKA GRAVELAND, RONALD ROVERS 

|  REDACTIE JOS VAN DER BURG, HUGO EMMER ZAEL, 

SACHA GERTSIK, JOOST BROEREN-HUITENGA 

REDACTIE@FILM KRANT.NL |  WEB REDACTIE EDO 

DIJKSTERHUIS (NIEUWS), ERIK SCHU MACHER, LAU RA 

VAN ZUYLEN |  FILMKRANT.LIVE GER LINDA HEYWEGEN, 

LIVE@FILMKRANT.NL |  BUREAU & AGENDA ILONKA 

BUNDA, AGENDA@FILMKRANT.NL |  VORMGEVING BART 

OOSTER HOORN |  BEHEER WEBSITE HENK RABBERS | 

COVER MICHAEL CAINE (DUFFY ARCHIVE) |  FOTOGRAFIE 

BOB BRONS HOFF, SCOTT PATRICK GREEN, RAYMI HERO | 

VERDER WERKTEN MEE FEARGAL AGARD, CRISTINA 

ÁLVAREZ LÓPEZ, LEO BANKER SEN, EDO DIJK STERHUIS, 

KEES DRIESSEN, JAN PIETER EKKER, RIK HERDER, FRITZ 

DE JONG, IVO DE KOCK, SASJA KOETSIER, ADRIAN MAR-

TIN, BENNIE MOLS, SANDRA HEERMA VAN 

VOSS, ANDRÉ WAARDENBURG, EBELE 

WYBEN GA, LAURA VAN ZUYLEN, ALEXANDER 

ZWART |  DRUK RODI ROTATIE DRUK, DIEMEN | 

OPLAGE 25.000 |  ©2018 STICHTING FUURLAND/DE 

FILMKRANT, AMSTER DAM |  ISSN 01698109 |  DE FILM-

KRANT HEEFT GEPRO BEERD DE RECHT HEBBEN DEN VAN 

HET GEBRUIKTE BEELDMATERIAAL TE ACHTER HALEN 

EN IN TE LICH TEN. MOCHT U DESON DANKS MENEN DAT 

U RECHTEN BEZIT OP EEN VAN DE GEBRUIKTE BEELDEN, 

NEEM CONTACT OP MET DE UITGEVER VIA INFO@FILM-

KRANT.NL |  DE FILM KRANT WORDT MEDE 

MOGELIJK GEMAAKT DOOR FINAN CIËLE 

BIJDRAGEN VAN DE NEDER   LANDSE 

VERENIGING VAN BIOSCOOP       EXPLOI TAN TEN EN 

FILMTHEATERS (NVBF), FILM DISTRI BUTEURS 

NEDERLAND (FDN) EN HET NEDER LANDS FILM FONDS  

EN WORDT U MEDE AAN GE BODEN DOOR UW FILM-

THEATER   

C O LO FO N

JACKIE



DE FILMKRANT  
#410 JUNI 2018   6

Het is dat de Duitse regisseuse Valeska Grisebach 
(1968) in interviews veelvuldig heeft verteld dat haar 
film Western (2017) een western is. Daarover zo meer. 
Maar het is bij wijze van gedachte-experiment ook in-
teressant om eerst even stil te staan bij de andere bete-
kenis van dat woord ‘western’: ‘westers’. In de context 
van Western spelen namelijk beide begrippen een rol. 
De film verhoudt zich net zozeer tot het westerngenre, 
en wat dat nog betekent; als tot de vraag waar ‘westers’ 
nog voor staat.

Een nieuw begin
Nu is het tijd om deze recensie opnieuw te beginnen. 
Anders dan bovenstaande alinea zou kunnen sugge-
reren is Western geen theoretische film. Je kunt erover 
nadenken. Lang. En dan komen talloze politieke, 
filmhistorische, psychologische, zelfs media-kritische 
kwesties bovendrijven. Je kunt scènes aanwijzen waar 
die zaken onder de oppervlakte borrelen, of expliciet 
worden benoemd. Maar ook dat is niet genoeg om de 
genialiteit van deze film – ja het woord is gevallen – 
duidelijk te maken. Je hebt films die in vorm of thema-
tiek zo duidelijk geconceptualiseerd zijn dat je ze met 
een krul en een dikke tien kunt belonen. Maar Western 
is meer een film die de laatste staart van die krul neemt 
en hem doortrekt tot op de achterkant van het blaadje, 
of op de tafel waarop hij ligt, of die de schaduw volgt 
van de pen waarmee die krul wordt gezet. Waardoor je 
opeens begrijpt wat de essentie van een krul is.

Of in dit geval van een groepje Duitse bouwvakkers 
dat naar een Bulgaars-Grieks grensdorp trekt om een 
waterkrachtcentrale te bouwen en daar met zichzelf, de 
lokale bewoners, het verleden, en de economische rea-
liteit van EU-subsidies wordt geconfronteerd. 

Want daar gaat de film over.
En dat klinkt, minus die EU-subsidies, al heel erg 

als een klassieke western: een grens (tussen het welva-
rende en het economisch ‘achtergebleven’ Europa); een 
groepje mensen dat die ‘frontier’, zoals die in de wes-
tern heet, komt verleggen; de strijd die daardoor ont-
staat tussen waardensystemen aan beide kanten van de 
grens: primitief versus beschaafd, natuur versus cul-
tuur, de wetten van de kosmos versus de wetten van de 
mens, traditie versus vooruitgang; en in dat groepje een 
eenling, die nergens bij hoort. Een eenzame cowboy. 

In Western heet die lone rider Meinhard. Hij wordt 
zoals de meeste mensen in de film min of meer ge-
speeld door zichzelf. Grisebach ontdekte hem op een 
paardenmarkt buiten Berlijn. Een mysterieuze man met 
een cowboyhoed. Alsof hij zo uit Once Upon A Time in 
the West was weggelopen.

Nog een nieuw begin
En zo komt hij ook Western binnenlopen. Uit de verte. 
Diagonaal over een speelplaats. Met een plastic tasje 
vol bakjes afhaaleten. Hij loopt door een straat. Komt 
aan bij het kantoortje annex logement van een pro-
jectontwikkelaar. Morgen gaan we naar Bulgarije, zegt 
iemand. Off screen. Werken kun je ook in Duitsland, 
zegt een andere stem. Meer is er niet nodig om iets neer 

te zetten. Een sfeer. Een rudimentair verhaal. En een 
stijl. Deze film gaat eerst over kijken. Al het andere is 
bijzaak.

Je zou een boek kunnen schrijven over hoe persona-
ges een film komen binnenlopen. Bij Meinhard Neu-
mann begrijp je meteen waarom Grisebachs oog, voor 
wat pas haar derde film is, op hem viel. Hij laat zich 
niet zo makkelijk vangen. Niet in het frame. Daarom 

Western

De western is traditioneel het genre van de Amerikaanse frontier, 
van de grens tussen de oprukkende beschaving, of, afhankelijk 
van je perspectief, kolonialisme, en al het andere. Wild, woest, 
ledig. Ook afhan ke lijk van je frame. Valeska Grisebach kleedt het 
genre, met al z’n ideeën over vrijheid en mannelijkheid uit tot op 
het bot door de blik naar het oosten te richten. Een nieuwe grens 
in Europa.  DOOR DANA LINSSEN
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houdt ze de camera vaak wijselijk op afstand. Van elke 
close-up lijkt zijn blik alleen maar meer naar binnen 
te keren. Hij lijkt – en nu gaat het over het personage 
dat zijn naam draagt – er ook niet zo’n behoefte aan te 
hebben om naar buiten te kijken. Maar dat blijkt maar 
schijn. Maar als iemand dat niet zegt, dan moet je heel 
lang naar hem kijken om dat te weten te komen. Wat 
dat betreft is Western ook een lesje empathie en sociaal 
kijken.

Twee shots later zijn ze in Bulgarije. Heb je skills, 
vraagt de ploegleider. Wat voor skills heb je nodig, ant-
woordt hij. Hij heeft de meeste skills van iedereen. En 
toch is hij daar voor hetzelfde als iedereen. Geld ver-
dienen, zegt hij. Maar als hij dat zegt geloof je hem niet. 
Vanaf dat moment is de man met het gezicht als een 
geheim, een personage met een geheim.

Het zit allemaal al in dat openingsbeeld. In hoe hij 
loopt. In waar de camera staat. In dat spanningsveld. 

Omdat elk shot, zonder dat we het aanvankelijk nog 
weten, in het klein het verhaal van de film vertelt. 
Meinhard is iemand die nergens bij hoort. Als ultiem 
voorbeeld daarvan vertelt hij op een gegeven moment 
aan zijn Bulgaarse vrienden (want hij is de enige die 
wel contact kan maken met de inwoners van het dorp 
waar de arbeiders neerstrijken) dat hij bij het vreem-
delingenlegioen heeft gezeten. Er zijn veel communi-
catiestoornissen, amper een gedeelde taal, dus je weet 
niet eens of ze het begrepen hebben. Misschien zegt hij 
het meer voor zichzelf. Of zoals in een slim scenario: 
voor ons.

Hij hoort nergens bij, maar hij verlangt ernaar om 
ergens bij te horen. Hij wil niet aan het einde van de 
film op zijn paard (ja, er is ook een paard, dat hij temt, 
of dat hem temt) het beeld uitrijden. 

Hij is het kader komen binnenlopen om te blijven.

Western
De western is traditioneel het genre van de Amerikaan-
se frontier, van de grens tussen de oprukkende bescha-
ving, of, afhankelijk van je perspectief, kolonialisme, 
en al het andere. Wild, woest, ledig. Ook afhankelijk 
van je frame. Valeska Grisebach kleedt het genre, met 
al z’n ideeën over vrijheid en mannelijkheid, en giftige 
mannelijke groepsdynamiek uit tot op het bot door de 
blik naar het oosten te richten. Een nieuwe grens in Eu-
ropa. Een nieuwe grens in je kijken.

Grisebach neemt niet het heroïsche element van de 
western, maar zoals in de beste films van John Ford, het 
sociale. Dat frontier-moment waarin twee werelden 
elkaar aankijken. En daarom zinderen in die Bulgaarse 
zomerzon (veel te warm om te werken) de geopolitieke, 
economische en historische realiteit altijd op de ach-
tergrond. Ze draait rollen om: het zijn niet de Oost-Eu-
ropeanen die naar het westen komen om daar te wer-
ken, maar de westerlingen die met EU-geld het ‘wilde 
oosten’ komen ontginnen. Voor je het weet heeft er 
eentje een Duitse vlag gehesen. Is dat spel of provoca-
tie? En niet voor het eerst. De dorpelingen memoreren 
hoe tijdens de Tweede Wereldoorlog Duitse soldaten 
’s nachts ezels met een lamp op hun rug over de grens 
lieten lopen, om gevechten uit te lokken. Dan is dat on-
gerepte landschap opeens niet meer zo ongerept. Maar 
overwoekerd. Er ligt daar veel begraven.

Western  DUITSLAND/BULGARIJE/OOSTENRIJK, 2017 | 

REGIE VALESKA GRISEBACH |  121 MINUTEN |  MET 

MEINHARD NEUMANN, REINHARDT WETREK, SYULEY -

MAN ALILOV LEFITOV, VENETA FRANGOVA |  DISTRIBITIE 

PERISCOOP FILM |  TE ZIEN VANAF 21 JUNI EN ONLINE 

VIA picl.nl   

Western
Mark Cousins (The Story of Film) schrijft 
maandelijks over film en beeldassocia
ties. Zijn nieuwe film The Eyes of Orson 
Welles ging in première in Cannes, dus 
deze maand schrijft hij over een van de 
tekeningen die die film inspireerden.

Dit is een schilderijtje van een van de grootste 
beeldenmakers van de twintigste eeuw. Orson 
Welles. Het heeft tientallen jaren in een depot 
opgeborgen gelegen, maar Welles’ dochter 
Beatrice heeft het, samen met honderden 
andere schetsen die Welles gedurende zijn 
leven heeft gemaakt, aan me uitgeleend om er 
een film over te maken.

Wat zien we? Het is een kerstkaart, dus de 
Kerstman is de hoofdpersoon. Maar de karakte-
ristieke kerstkleuren rood en groen ontbreken, 
en het pak van de Kerstman is beige. De meest 
opvallende kleur is het grijs van de lucht – veel 
melancholischer dan je zou verwachten. Santa 
heeft een brede grijns – een tegenwicht tegen al 
die droefgeestigheid – maar hij heeft de rode 
neus van een alcoholist, niet van een clown, en 
kijk eens naar het format van die fles! In de tijd 
dat hij deze waterverfschets maakte – begin 
jaren zeventig waarschijnlijk – was Welles zelf 
een zware drinker.

Wat we zien is dus een klein glimpje autobio-
grafie, en iets bitterzoets. Wat nog meer? Orson 
Welles was gefascineerd door William Shake-
speare’s personage Sir John Falstaff, die voor-
komt in zijn toneelstukken Henry IV en The 
Merry Wives of Windsor. Falstaff was een drin-
kebroer met dezelfde twinkelende ogen die we 
in de tekening ook zien. Maar Welles was ook 
geïntrigeerd door King Lear, en er zit misschien 
ook een snufje Lear in deze afbeelding. 

Welles schilderde en tekende snel, in vlotte 
lijnen. Dus het moet hem niet meer dan een 
paar minuten hebben gekost om dit portretje te 
voltooien. Aangezien hij voordat hij filmmaker 
werd teken- en schilderlessen volgde hoeven 
we niet verrast te zijn over het vertrouwen en de 
energie die uit deze streken spreekt, de trefze-
kerheid waarmee de rechterarm en de stevige 
greep om de fles zijn neergezet.

Het is misschien maar een schetsje, maar 
het vertelt tegelijkertijd zoveel over Welles. Het 
is niet veel groter dan een mobiele telefoon. 
Maar ik zou het digitaal willen vergroten tot het 
op een muur past, tot Wellesiaanse proporties.

MARK COUSINS
@MARKCOUSINSFILM

TEKENING

 Western  FILMSCHUUR HAARLEM,  
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Het Filmfestival Cannes is zoveel meer dan de 
sterren, de rode lopers en de Gouden Palm. Op 
z’n beste momenten is het de plek waar je een 
glimp kunt opvangen van waar het het 
komende filmjaar over zal gaan. De slotavond is 
als oudejaarsavond. Daarna begint het. De 
Filmkrant maakt in vier korte impressies de 
balans op. DOOR RONALD ROVERS

Als je weer eens een dikke veertig films in tien da-
gen hebt bekeken, valt het des te meer op. De meeste 
worden nog steeds gedicteerd door de Aristotelische 
dramaturgie. Ook op het Filmfestival Cannes, dat zich 
toch laat voorstaan het beste uit de wereld van de au-
teurscinema te verzamelen. Drie akten, een held met 
een missie en een tegenstrever en de nodige obstakels 
om de weg naar het doel te vertragen. Je zou kunnen 
zeggen dat dit de dominante vertelvorm is omdat het 
werkt, maar tegelijkertijd weten we dat onze levens 
vaak complexer in elkaar zitten. Reden waarom veel 
auteursfilms, met name in de zogeheten Slow Cinema, 
het drama inruilen voor observatie, en door subjectieve 
cameravoering ook een innerlijk conflict, de antagonist 
in onszelf zichtbaar kunnen maken.

Dat zijn ontwikkelingen die al een tijdje bezig zijn. 
Je zou zelfs kunnen zeggen dat dit post-conflict-drama 
een belangrijk kenmerk is van de Europese cinema. 
Maar dit jaar viel in een aantal van de meest toonaan-
gevende films in Cannes op dat er een nieuwe stap 
wordt gezet: sociale en psychologische kwesties waar 
de samenleving duidelijk nog niet over uit is, lijken 
voor de filmmakers geen probleem meer te zijn. Omdat 
de samenleving achterblijft, nemen kunstenaars het 
voortouw. De keuzes die personages maken worden 
door hun omgeving gerespecteerd en er wordt gekeken 
en geluisterd naar het personage zelf. 

Girl
Misschien is het logisch om bij de Gouden Palm-win-
naar te beginnen – Shoplifters van Kore-eda Hirokazu– 
maar we beginnen bij Girl van Lukas Dhont, die in Un 
certain régard draaide, maar met vier prijzen eigenlijk 
de grote winnaar was. Een debuutfilm over een vijf-
tienjarig transmeisje dat door wil breken als ballerina. 
Ondanks adviezen tijdens de productie om het conflict 
tussen Lara en haar vader te benadrukken, vertelde 
Dhont in interviews in Cannes, koos hij er juist voor 
daar géén conflict van te maken. Hij zet de volgende 
stap: het conflict in Lara zelf. Haar ongeduld. Want: 
waarom slaat de hormoonbehandeling nog niet aan? 
En: is het misschien niet te hoog gegrepen om als bal-
lerina door te willen breken? Vroeger was de vader- of 
moederfiguur in zulke verhalen de klassieke antagonist, 
de bron van het conflict. Girl plaatst het drama waar 
het zich bevindt: in de hoofdpersoon zelf, door voort-
durend met de camera bij Lara te blijven, zodat haar 
angsten, aarzelingen en twijfels de onze worden. Want 
het zijn haar gezicht en haar lichaam die het scherm 
vullen. De vaderfiguur – een moeder is er niet – is zo-
als je hoopt dat een vader is voor een meisje als Lara: 

iemand die voor veiligheid en vertrouwen zorgt. Haar 
identiteit is ineens geen vraag meer. 

Shoplifters
Dat is de evolutie waar we het over willen hebben: het 
drama dat de puberteit van voorspelbare conflicten is 
ontgroeid en de sprong naar volwassenheid maakt.

Shoplifters van Palmwinnaar Kore-eda stelt de vraag 
wat ouderliefde is. Dat doet hij door onze emoties slim 
te manipuleren: eerst leren we een gezin kennen dat 
weliswaar weinig te makken heeft en rond moet komen 
van diefstal maar waar overduidelijk liefde en gebor-
genheid aanwezig is. Vervolgens wordt alles ontman-
teld waar je tot dan toe in geloofde: het gezin blijkt niet 

alleen geen biologische eenheid, want dat vermoeden 
had je al, de kinderen zouden ook best ontvoerd kun-
nen zijn bij hun echte ouders. Maar zodra duidelijk 
wordt hoe het dan wel zit, schakelt Kore-eda terug en 
vermijdt elk moreel oordeel. Net als Lukas Dhont voert 
Kore-eda je voorbij het traditionele conflict met de 
autoriteiten en de voorspelbare morele verontwaardi-
ging, waardoor de echte vraag gesteld kan worden: wat 
maakt iemand een ouder?

Wildlife
Paul Dano’s Wildlife opende de Semaine de la Critique. 
Het verhaal speelt in de jaren vijftig, maar de manier 
waarop Dano de moeder van het gezin laat zien, ge-
speeld door Carey Mulligan, is zelfs in 2018 een zeld-
zaamheid. Ze drinkt en vloekt niet alleen in het bijzijn 
van haar vijftienjarige zoon, nadat haar echtgenoot 
voor werk het huis tijdelijk verlaat, ze flirt en zoent ook 
met een andere man als hij er bij staat. Dát ze het doet, 
is voor Dano het punt niet. Hij is niet geïnteresseerd in 
het morele oordeel. Hij wil ons laten begrijpen waarom.

Het is wat Call Be My Your Name (2017) van Luca 
Guadagnino, die eerder dit jaar in de Nederlandse 
filmtheaters in première ging, ook al deed: niet de 

homoseksuele relatie was de bron van het drama, 
ook al was Armie Hammers personage Oliver heerlijk 
weerbarstig in het accepteren van de verliefdheid van 
Timothée Chalamets Elio. Call Me By Your Name is een 
coming-of-age-film, het verhaal van Elio, over zíjn 
zoeken naar een weg in de wereld. Dat is het verhaal 
waar het over moet gaan. 

Weldi
Nog een voorbeeld. In de Quinzaine werd in Cannes 
Weldi vertoond, wat zoiets als ‘beste zoon’ betekent. 
Mohammed Ben Attia’s tweede film na Hedi gaat over 
de destructieve gevolgen voor het gezin wanneer 
een zoon beslist om zich aan te sluiten bij IS. Weldi 

vermijdt echter elk beeld van een zwarte vlag of een 
schreeuwende militant. Toch is het verhaal volledig op 
feiten gebaseerd: Ben Attia hoorde het verhaal op de 
radio in zijn thuisland Tunesië, waar een liefhebbende 
vader heel feitelijk vertelde over het plotselinge ver-
trek en de totaal onverwachte beslissing van zijn zoon 
om zich aan te sluiten. Net zo feitelijk en zonder grote 
emoties vertelt Weldi z’n verhaal: niet over de sensa-
tionele buitenkant die we zo vaak in het nieuws zien, 
maar over oprechte emoties en de gevolgen voor de 
achterblijvers. 

Of het nou een bewuste of onbewuste keuze is van 
deze makers: het resultaat is een meer humane cine-
ma. Over kwesties winden mensen zich op en nemen 
ze stelling in. In een ander mens, zeker als je die in de 
twee uur speeltijd van een film met alle worstelingen 
en herkenbare tegenstrijdigheden leert kennen, raak je 
geïnteresseerd. 

ZIE VERDERE CANNES-IMPRESSIES OP PAGINA 18, 21 EN 

25 |  OP filmkrant.nl IS DE DAGELIJKSE 

VERSLAGGEVING VAN RONALD ROVERS EN JOOST 

BROEREN UIT CANNES TE LEZEN   

Filmfestival Cannes 2018

POST-CONFLICT-DRAMA
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Mag je een film maken over de grootste terreurdaad die Noor
wegen ooit gekend heeft? Ja, dat mag. En hoe dan? Door de 
werkelijkheid zo min mogelijk en het publiek zo veel mogelijk 
geweld aan te doen. Erik Poppe over Utøya 22. juli: ‘Wat er 
gebeurde op het eiland was de hel. Dat verhaal heb ik zo eerlijk 
mogelijk verteld.’ DOOR KEES DRIESSEN

Mag dit? Die vraag gonsde na de vertoning van Utøya 
22. juli door de Berlinale. Mag je een film maken over 
het Noorse nationale trauma van de politieke massa-
moord op sociaaldemocratische jongeren op het eiland 
Utøya door de extreemrechtse terrorist Anders Breivik?

Mijn wedervraag was: waarom beginnen zo veel cri-
tici hierover bij deze film? Er zijn genoeg true-crime-
drama’s waarover die vraag nooit gesteld wordt. Bij 
hoeveel slachtoffers begint het ongemak op te spelen? 
Twintig? Vijftig? En dan nog: er zijn genoeg moderne 
oorlogsverfilmingen met een veelvoud aan slachtoffers, 
waarbij deze vraag niet opkomt. Ik kan me geen protes-
ten herinneren tegen het waargebeurde bombardement 
op een Afghaanse burgerbegrafenis in Andrew Niccols 
Good Kill (2014). Maakt de huidskleur van slachtoffers 
verschil?

Begrijp me goed: ik ben niet tegen deze moralisti-
sche vraag. Ik ben een enorm moralistische criticus – 
op het belerende af. Alleen: waarom hier wel en elders 
niet? Wat maakt dat Utøya in de Holocaust-categorie 
valt? (De categorie van historisch leed dat je volgens 
sommigen überhaupt niet mag verfilmen.)

Tijdens een groepsinterview met regisseur Erik 
Poppe op de Berlinale vergeleek een collega-journalist 
Utøya 22. juli nota bene met filmen in de gaskamers. 
Poppe ging die vergelijking alleen indirect aan: “Hoe 
ver kunnen we gaan? Natuurlijk twijfelde ik daar voort-
durend over. Uiteindelijk hield ik mij aan de woorden 
van de moeder van een slachtoffer. Zij zei tegen mij: 
‘Ik zal uw werk alleen respecteren als u de horror toont 
zoals het was. Ik verloor mijn dochter; het moet pijn 
doen.’”

Dezelfde discussie speelde rond László Nemes’ 
overdonderende Son of Saul (2015), over het Sonder-
kommando in Auschwitz. Nemes pareerde met zijn 
speelfilm wat Auschwitz-overlevende Eli Wiesel in 
1979 had geschreven: ‘Destijds versloeg het de cultuur; 
later de kunst, omdat, net zoals vóór Auschwitz nie-
mand zich Auschwitz kon voorstellen, na Auschwitz 
niemand Auschwitz kan navertellen.’ Wiesel zelf besef-

te trouwens heel goed het probleem van zijn overtui-
ging: ‘Hoe vertel je een verhaal dat niet verteld kan en 
wel verteld moet worden? (...) Wat zal er gebeuren als 
de laatste overlevende is verdwenen? Ik weet het niet.’

Te hard ademen
Wiesel was een overlevende die vond dat de Holocaust 
niet verfilmd kon en dus niet mocht worden – omdat 
elke poging zou falen en daarmee het leed zou trivi-
aliseren. Maar hoe zit het met de overlevenden van 
Utøya? Die waren volgens Poppe voorstander van de 
film: “Zij hielpen mee, door ons hun verhalen te ver-
tellen. Voor velen was dat weer voor het eerst sinds 
het gebeurd was. Ze waren erover opgehouden, omdat 
mensen het volgens hen toch niet begrepen. Meerdere 
overlevenden hebben gezegd dat onze film iets uitdrukt 
wat moeilijk onder woorden te brengen is. En dat ze 
voortaan tegen mensen zullen zeggen: ‘Kijk eerst naar 
de film, dan praten we daarna verder. Dan vertel ik je 
mijn verhaal.’”

Enkele overlevenden waren direct bij de opnames 
betrokken en grepen in wanneer de werkelijkheid te 
veel geweld werd aangedaan. De zeer indrukwekkende 
jonge hoofdrolspeler Andrea Berntzen, die ik ook sprak, 
gaf een voorbeeld: “Ze kwamen na een opname naar 
ons toe, bijna boos, omdat we te hard hadden geademd: 
‘Zo hard kun je niet ademen! Dan word je doodgescho-
ten!’ Dat was nog niet voldoende tot ons doorgedron-
gen.”

De test van feitelijke accuratesse heeft de zwaar 
geresearchte film, voor zover ik dat kan beoordelen, 
doorstaan – de personages zijn weliswaar fictief, maar 
gebaseerd op getuigenissen. Maar er is nog een test: die 
van de vorm. Eli Wiesel hekelde de invloedrijke Ame-
rikaanse televisieserie Holocaust (1978) als ‘een bele-
diging voor degenen die zijn vergaan en degenen die 
overleefden’ omdat het een ‘soapserie’ was geworden.

Poppe trof in Berlijn de vergelijkbare kritiek dat 
Utøya 22. juli zich bediende van clichés uit het horror-
genre, met bange jongeren die één voor één ten prooi 

vallen aan een anonieme (Breivik is hoogstens als verre 
schim te zien) en daarmee automatisch monsterlijke 
vijand. Horrorfilms kijken mensen voor hun plezier – 
maakt Poppe, door zich van die conventies te bedienen, 
van de gebeurtenissen op Utøya niet entertainment?

Poppe kan ook met deze vraag weinig: “Er zijn over-
eenkomsten met genrefilms, maar daar kan ik helaas 
niets aan doen. Ik hoop dat mensen zien dat mijn film 
andere intenties heeft. Wat er gebeurde op het eiland 
was de hel. Erger dan een nachtmerrie. Dat verhaal 
heb ik zo eerlijk mogelijk verteld.” Ter verdediging mag 
worden opgemerkt worden dat Utøya, door continu 
één jongere te volgen, dezelfde morele vormkeuze 
heeft gemaakt als het bejubelde Son of Saul, waarover 
regisseur Nemes me zei: “De meeste Holocaust-films 
vertellen een alomvattend verhaal (…) met overzichts-
beelden vanuit een soort goddelijk standpunt. Terwijl 
onwetendheid juist tot de essentie van de Holocaust 
behoort. Ik ging terug naar dat beperkte blikveld, met 
alle bijbehorende stress en chaos en leed.” Voor Utøya 
22. juli geldt hetzelfde.

Erik Poppe en Andrea Berntzen over Utøya 22. juli

‘HET MOET 
PIJN DOEN’
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Nieuw perspectief
Zo eerlijk mogelijk. Wat als de gebeurtenissen op Utøya 
nu eenmaal op een horrorfilm leken? De aanslagen van 
9/11 werden voortdurend met speelfilms vergeleken. 
Een Dutchbatter omschreef Srebrenica als “Schindler’s 
List, deel twee.” Film vormt een referentiekader voor de 
werkelijkheid. Maar veel westerse critici worden onge-
makkelijk als bepaalde soorten werkelijkheid hun films 
binnendringen.

Dat geldt vooral voor historische gebeurtenissen die 
voor henzelf angstaanjagend zijn. Een enkele specifieke 
moord is dat niet – en dan wordt dus ook niet geklaagd 
over genrestileringen. Een groot aantal doden ver weg 
is dat ook niet. Maar een terreuraanslag op westerse 
bodem is dat wel. Kennelijk bewaken ze de bioscoop als 
hun safe space. “Waarom moeten we in uw film zo veel 

leed ondergaan?” vroeg een andere collega-journalist. 
“Omdat we daarvan iets kunnen leren”, antwoordde 
Poppe terecht. Sterker nog: als we zo’n onderwerp in 
de cinema serieus willen nemen, moeten kijkers zo veel 
mogelijk lijden.

Sommige mensen winden zich meer op over geweld 
in de bioscoop dan over geweld in de werkelijkheid. 
Want denk aan onze kinderen! Maar laten we dan 
luisteren naar zo’n kind: Andrea Berntzen, geboren in 
1998, was twaalf toen het gebeurde. In het volle besef 
van de beperkingen van filmische verbeelding (“alleen 
de slachtoffers en overlevenden weten hoe het was”) 
beschrijft ze het effect van haar deelname aan Utøya zo: 
“Het heeft me een nieuw perspectief gegeven. Toen ik 
helemaal in mijn rol zat, dacht ik opeens: ‘Waarom heb 
ik nog nooit een voetbalwedstrijd van mijn broertje ge-
zien? Hij is negen en hij voetbalt al sinds zijn derde. Als 
ik dit overleef, ga ik naar al zijn wedstrijden!’ Het was 
een beetje alsof ik gek werd, maar ik denk dat het een 
gezonde reality check was. Zodat ik echt leer waarderen 
wat ik heb.” 5

Exploitatie of 
eerbetoon?
Exploitatie of integer eerbetoon aan de 
69 slachtoffers van de schietpartij op het 
Noorse eiland Utøya in 2011? Hoe dan ook 
is Erik Poppe’s Utøya 22. juli een intense 
ervaring.

“Je kunt het niet begrijpen”, zegt Kaya recht 
in de camera. Ze blijkt in haar telefoon te 
praten, tegen haar moeder. Maar het is even-
goed een statement van regisseur Erik Poppe 
aan zijn publiek. Als je anderhalf uur later uit 
deze overdonderende film loopt, begrijp je 
misschien iets van wat er gebeurd is op het 
Noorse eiland Utøya, waar de extreem-
rechtse terrorist Anders Behring Breivik op 
22 juli 2011 in totaal 69 jongeren doodschoot.

Mag een film als Utøya 22. juli gemaakt 
worden? Of, als we ervan uitgaan dat kun-
stenaars nog altijd alles mogen, waarom 
moet het? De vraag brandde bij velen op de 
lippen toen de film afgelopen februari in pre-
mière ging in de competitie van het filmfes-
tival van Berlijn. Een eenduidig antwoord is 
er uiteraard niet – maar met de klassieke 
journalistieke vragen wie, wat, waar, wan-
neer, waarom en hoe komen we een eind.

‘Wie’: regisseur Erik Poppe, een van de 
meest gerenommeerde Noorse regisseurs, 
die zijn integriteit al bewees met rauwe dra-
ma’s over hedendaags Noorwegen (Troubled 
Water) en de geschiedenis van zijn land (The 
King’s Choice) – als iemand dit mag, mag hij 
het. Maar ‘wie’ betreft ook de overlevenden 
en de nabestaanden van de slachtoffers, die 
nauw bij de productie betrokken waren. 
‘Wat’ en ‘waar’? Een nauwgezette recon-
structie van wat er gebeurde op Utøya door 
de (gefictionaliseerde) ogen van één van de 
aanwezige jongeren, tiener Kaya, intens ge-
speeld door Andrea Berntzen. ‘Hoe’? Ge-
filmd in één onafgebroken shot, met Breivik 
als onzichtbaar monster buiten beeld, om de 
horrorervaring van de slachtoffers zo dicht 
mogelijk te benaderen.

Bij het ‘wanneer’ – nog geen zeven jaar na 
dato – wordt het lastig. Vooral voor Ameri-
kaanse critici volgde de première van Utøya 
22. juli op het filmfestival van Berlijn afgelo-
pen februari pijnlijk snel op de schietpartij in 
Parkland, Florida, waarbij zeventien mensen 
(waaronder veertien tieners) omkwamen. 
Maar wanneer dan? Er is sindsdien geen 
week voorbijgegaan zonder Amerikaans 
vuurwapengeweld. Tussen de wereldpremi-
ère van de film en het moment van schrijven 
van deze recensie vielen in de VS (volgens 
cijfers van massshootingtracker.org) in to-
taal 112 dodelijke slachtoffers bij massa- 
schietpartijen.

Dat lijkt een belangrijk deel van het 
‘waarom’ van Utøya 22. juli: zodat we dit niet 
vergeten. Zodat de 69 moorden niet ver-
dwijnen in een berg statistieken. De film is 
een monument voor degenen die op het ei-
land het leven lieten. Begrijpen wat iemand 
als Breivik bezielt, kunnen we niet – daar 
doet Poppe ook geen poging toe. Maar be-
grijpen wat op het eiland gebeurde, kunnen 
we na het zien van de film misschien een 
klein beetje.

JOOST BROEREN-HUITENGA

Utøya 22. juli  NOORWEGEN, 2018 |  REGIE ERIK 

POPPE |  MET ANDREA BERNTZEN |  90 MINUTEN |  DIS-

TRIBUTIE SEPTEMBER FILM |  TE ZIEN VANAF 14 JUNI   
 Utøya 22. juli  FILMSCHUUR HAARLEM, 

16 JUNI 17.00 UUR



Alejandro G. Iñárritu

(Virtually present, Physically invisible)
CARNEYARENA

A VIRTUAL REALITY INSTALLATION

15. 6. 2018 - 27. 8. 2018
PRESENTED BY EYE FILMMUSEUM

Location: Casco
Asterweg 22, Amsterdam Noord
eye�lm.nl/carneyarena
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EEN JONGE GIDS DOOR DE 
ONDERWERELD VAN ROTTERDAM

Vanaf het moment dat de Noorse terrorist 
Anders Breivik in 2011 op het eiland Utøya het 
eerste schot loste, duurde de hel van de door 
angst en paniek bevangen jongeren 72 
minuten. Dat is ook de lengte van de onaf
gebroken opname waarmee regisseur Erik 
Poppe die dramatische gebeurtenis re con
strueert in Utøya 22.juli.  DOOR LEO BANKERSEN

Op de persconferentie tijdens het filmfestival van 
Berlijn vertelde Poppe waarom hij voor deze, logistiek 
gezien razend moeilijke ‘one-take’-techniek koos. De 
kijker werkelijk het gevoel geven daar te zijn en de wer-
kelijke duur van die beproeving vastleggen, daar kwam 
zijn nuchtere toelichting op neer.

Hoe vanzelfsprekend die keuze voor hem ook was, 
het staat haaks op de gangbare praktijk waarbij iedere 
scène apart wordt opgenomen, en net zo vaak tot het 
goed is. Poppe schaart zich in het illustere gezelschap 
van filmmakers die een one-taker aandurfden.

Een lange film in één opname werd pas mogelijk 
door de introductie van digitale camera’s. Hitchcock 
kon daar nog niet van profiteren toen hij de klassieke 
one-taker Rope (1948) draaide. Hij moest smokkelen, 
omdat een rol film in de camera niet meer dan 10 mi-
nuten lang was. Op een slimme manier wist hij de on-
vermijdelijke montagemomenten te verdoezelen. Een 
bekende smokkelaar van recenter datum is Alejandro 
González Iñárritu. Hij gaf het verbeeldingsrijke Bird-

man (2014) ook het aanzien van een ononderbroken 
opname.

Alexandr Sokoerov was met Russian Ark (2002) een 
van de eersten die een speelfilm echt in één opname 
realiseerde (Mike Figgis had kort daarvoor al het ex-
perimentele Timecode gedraaid). Beladen met 35 kilo 
Steadycam-apparatuur dwaalde Sokoerovs cameraman 
Tilman Büttner op 23 december 2001 door de zalen en 
spelonken van de Hermitage, het voormalige winter-
paleis van de Russische tsaren. Daar liet Sokoerov een 
eigenzinnig historisch schouwspel opvoeren met 186 
acteurs en meer dan duizend figuranten. Als kijker krijg 
je het gevoel in een live-performance tussen de acteurs 
te lopen. Het werkt hier zo goed dat je gaandeweg ver-
geet dat je naar één lange opname kijkt.

Zoiets voorbereiden en regisseren is een huzaren-
stukje dat aan zelfkastijding grenst. Dus waarom zou je 
dat als filmmaker willen? Is het alleen de uitdaging, of 
is er meer?

Gevraagd naar zijn keuze voor de techniek liet  
Sokoerov weten een film ‘als een ademtocht’ te willen 
maken. Misschien is die poëtische samenvatting wel de 
beste omschrijving van een geslaagde one-taker.

Een ander voorbeeld is het met diverse prijzen 
bekroonde Victoria (2015). Ook dit door de straten 
van Berlijn zwervende avontuur roept zo’n ‘adem-
tocht’-gevoel op, al ligt het hectische tempo vele malen 
hoger dan bij Sokoerov. De bravoure van dit filmische 
stuntwerk van Sebastian Schipper – pas na vijf pogin-

gen lukte het – valt in dit geval samen met de roeke-
loosheid van de titelheldin en een stel schavuiten.

In interviews gaf Schipper aan dat voor hem de aan-
trekkingskracht van de one-taker het live-effect was. 
De suggestie er als kijker echt bij te zijn.

De Amerikaanse acteur Woody Harrelson streefde 
iets dergelijks na toen hij vorig jaar zijn regiedebuut 
maakte met Lost in London. Hij ging zelfs nog een stap-
je verder door deze lichtvoetige thriller niet alleen in 
één keer op te nemen, maar al tijdens de opname live te 
vertonen in Britse en Amerikaanse bioscopen. Een ver-
smelting van reality-show, theater en film.

Een spannend evenement, maar over de verdere 
kwaliteiten verschilden de recensenten van mening. 
Een film in één keer opnemen is niet altijd een zinni-
ge artistieke keuze. Wanneer de camerapersoon zich 
bijvoorbeeld gedwongen ziet bij een stuk vol dialogen 
driftig van de ene spreker naar de andere te zwaaien, 
zoals ik weleens zag, schiet het zijn doel voorbij. Maar 
wanneer het je als kijker meeneemt in een stroom van 
gebeurtenissen kan het iets bijzonders zijn.

Of wanneer het simpelweg de aangewezen manier 
is om een onderwerp recht te doen. Zoals bij Utøya 
22.juli. Hier geen moment het gevoel dat je naar een 
huzarenstukje kijkt. Als toeschouwer ben je 72 minu-
ten lang zij aan zij met Kaja. Sober en doeltreffend. Zo 
moest het en niet anders. 5

One-take cinema

DE UITDAGING VAN EEN  
FILM IN ÉÉN ADEMTOCHT

BIRDMANRUSSIAN ARK

ROPE



Moeten we altijd met elkaar verbonden zijn? De marketingtaal 
van telecombedrijven en digitale platforms wil je laten denken 
van wel. Uit de documentaire Ubiquity klinken andere geluiden. 
Bregtje van der Haak: ‘Uiteindelijk is de vraag: hoe blijf je 
autonoom? Zelf de baas blijven is best moeilijk als apparaten 
ontworpen zijn om je te verleiden.’ DOOR MARISKA GRAVELAND

Overal om ons heen en door ons heen is er straling van 
wifi-routers, zendmasten en elektrische apparaten. We 
hebben er zoveel profijt van dat we niet meer zonder 
kunnen. Maar in de documentaire Ubiquity van Bregtje 
van der Haak (verbonden aan VPRO’s Tegenlicht en 
maker van onder meer Digitaal geheugenverlies over het 
outsourcen van ons geheugen aan digitale media) ver-
tellen drie mensen hoe die straling hun leven verander-
de omdat ze overgevoelig bleken voor elektromagneti-
sche pulsen. Een van hen is de Zweedse ingenieur Per 
Segerbäck, die aan de wieg stond van de smartphone 
bij Ericsson. Hij woont al achttien jaar in het bos, nadat 
hij ziek werd van de straling. Ook Anouk in Weesp en 
Asaka in Tokio zijn overgevoelig en zoeken een uitweg 
uit het wereldwijde web. Maar aan de onzichtbare stra-

ling valt amper te ontsnappen.
Van der Haak: “In de echte wereld hebben Per, 

Anouk en Asaka weinig macht over hun leven. Daarom 
wilde ik ze in mijn film wel macht geven over het ver-
haal dat ze te vertellen hebben. Bij de interviews heb ik 
steeds hun strikte leefregels gerespecteerd. Bij Per zijn 
die heel duidelijk: hij verdraagt geen digitale camera 
met batterijen dus gebruikten we een opwind-Bolex uit 
de jaren 40, waardoor we geen shots langer dan vijftien 
seconden konden draaien. Synchroon geluid kon dus 
ook niet. En hij kon maar een uur per dag met ons pra-
ten. Enorm ingewikkeld allemaal maar ik wilde graag 
vanuit hun perspectief naar de wereld kijken.”

Ubiquity betekent zoiets als ‘overal tegelijk zijn’. Als 
je het woord ‘ubiquity’ op Google intikt, krijg je eerst 

een hele pagina vol opgedrongen resultaten van het 
bedrijf Ubiquiti, met een i, die routers verkoopt onder 
de slogan ‘democratizing wifi’. Dat is de belofte: de al-
omtegenwoordigheid van wifi. Of je kunt ook zeggen: 
de onontkoombaarheid ervan. 

“Het viel me op dat die marketingtaal van telecom-
bedrijven steeds meer van dat soort woorden in de 
mond neemt: ‘home is where the wifi is’, ‘all connected’, 
‘altijd overal’, dat soort holistische kreten. Ik heb daar 
een dubbel gevoel bij. Digitale technologieën zijn on-
losmakelijk met ons verbonden en brengen veel goeds, 
maar ik heb wel problemen met het idee dat het er 
altijd en overal moet zijn. We moeten er zelf de zeggen-
schap over blijven houden en dat is nu niet meer zo. Er 
is nu een bijna totalitair einddoel geformuleerd van we-
reldwijde dekking. Bedrijven doen alsof we dat allemaal 
willen, zonder dat ons ooit iets is gevraagd. Daar heb ik 
echt moeite mee. Ik denk dat we mogelijkheid moeten 
houden om de wereld ook zonder verbondenheid met 
digitale netwerken te ervaren.”

IJskast
Ubiquity betekent ook ‘een goddelijke aanwezigheid’ en 
het lijkt inderdaad bijna iets religieus: digitale netwer-
ken als de god die altijd overal alles ziet. Dat gevoel van 
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‘WIFI HOEFT ER NIET OVERAL  
ALTIJD VOOR IEDEREEN TE ZIJN’

Bregtje van der Haak over Ubiquity 



onvrijheid en bespied worden heeft Van der Haak in haar 
documentaire verbeeld via droneshots. We kijken van 
bovenaf naar een bos of een wijk alsof je vanuit het per-
spectief van de elektriciteitskabels naar de mensen kijkt. 

“Die vorm was belangrijk. Via de mensen die gevoe-
lig zijn voor de straling wilde ik meer grip krijgen op die 
onzichtbare en ongrijpbare netwerken. Als je Facebook 
of Google wil spreken dan krijg je niemand aan de tele-
foon, ze geven geen persconferenties en er is geen de-
mocratische controle op die bedrijven. Het plan dat ze 
nu uitvoeren om de hele planeet te dekken speelt zich 
af buiten ons gezichtsveld.” 

“Mijn film gaat niet zozeer over zieke mensen. Ik 
wil eerder iets herkenbaars oproepen: iedereen weet 
dat het echt anders voelt om met je kind te eten zonder 
de telefoon naast je, dat je misschien beter slaapt als je 
hem niet in de slaapkamer hebt liggen. Of dat nou komt 
door fysieke pulsen of een psychologische verbonden-
heid met dat elektromagnetische net dat ons omsluit, 
dat maakt me niet eens zoveel uit. Het gaat me om de 
enorme impact van die technologie op ons leven, ook 
op het gebied van privacy – dat is door het Facebook-
schandaal wel duidelijk geworden. Maar het heeft ook 
invloed op onze gezondheid, onze concentratie, onze 
creativiteit en onze relatie met anderen. Ik vind het 
nogal wat als bedrijven dan zomaar zeggen: het moet er 
overal altijd voor iedereen zijn. 

En dan komt er ook nog het Internet of Things over-
heen. Dat betekent dat iedere autoband, iedere ijskast 
wordt uitgerust met nanotransmitters. Ik wilde laatst 
een lampje kopen bij Ikea en die kon ik alleen nog maar 
krijgen met een draadloze verbinding. Ik ben niet tegen 
wifi en nanotransmitters maar het hoeft niet altijd en 

overal gebruikt te worden. Je mag ook wel ruimtes en 
natuurgebieden overhouden zonder wifi, waar je niet 
de drang voelt om Facebookselfies te plaatsen. Een 
wandeling voelt dan vanzelf anders.”

Tent
Moeten we naast het recht om onzichtbaar te zijn, ook 
het recht hebben om offline te kunnen zijn? “Wifi en 
het ‘internet van dingen’ kunnen niet meer worden 
teruggedraaid. Ik denk wel dat er een soort kentering 
plaatsvindt, dat mensen zich meer gaan afvragen: wil 
ik dit wel? Er komen bijvoorbeeld steeds meer burge-
rinitiatieven tegen zendmasten. Voor zo’n mast is geen 
vergunning nodig en hij wordt dan ook zonder controle 
geregistreerd bij het antennebureau. Dat valt onder het 
ministerie van Economische Zaken, waar vijf mensen 
werken met een communicatieachtergrond. Dat is alles 
wat er is.

“Grip krijgen op techbedrijven kan alleen via de 
politiek. Ik zie niet hoe je dat als individu kunt doen. Je 
kunt natuurlijk bewuster omgaan met je telefoon, en 
scholen kunnen grenzen aan het gebruik stellen. Ook 
zijn er bedrijven met een casual Friday om mensen 
te stimuleren hun telefoon een dagje uit te zetten. Ik 
denk dat er wel meer van dat soort initiatieven zullen 
komen, waar mensen makkelijk op kunnen inhaken. 
Maar de echte vraag is: zijn er nog plekken waar je niet 
zichtbaar bent, waar die netwerken er niet zijn? Als je 
telecom gaat zien als een nutsvoorziening, zoals elek-
triciteit of water, dan kun je die beter gaan reguleren. 
Zonder alles af te wijzen kun je best zeggen: dit wil ik 
wel en dit wil ik niet. Ik hoop dat het die kant op gaat.” 

Economische Zaken heeft recent besloten dat er een 

maximum moet komen aan de straling van 5G-zend-
masten. “Dat las ik tot mijn grote verbazing ook. Dus 
regulering kan best, het is niet onmogelijk.” Is dat im-
pliciet ook een erkenning van de klachten van de men-
sen uit je documentaire? Het lijkt erop dat ze die nu se-
rieus nemen. “Misschien. De GGD zegt inmiddels ook 
dat ze niet wachten op meer onderzoek naar straling, 
maar dat ze de vele mensen met dergelijke klachten ge-
woon gaan helpen.” 

Hun ‘environmental disease’, een omgeving die je 
vijandig is, doet denken aan Todd Haynes’ meester-
werk Safe. Julianne Moore is daarin allergisch voor ‘de 
buitenwereld’ en trekt zich steeds verder terug. “Dat 
was inderdaad mijn inspiratiebron, een visionaire film, 
een van de beste die ik ooit heb gezien. Je ziet hoe ze 
langzaam vervreemdt van haar omgeving, van mensen 
die haar niet begrijpen en zeggen: ‘Ze heeft het toch 
goed, wat zeurt ze toch.’ En dan eindigt ze in een dome, 
een tent die haar helemaal afsluit van de buitenwereld, 
een heel indrukwekkend beeld.”

Woud
Voor Tegenlicht heeft Van der Haak de digitale wereld al 
van allerlei kanten laten zien. In de door haar geregis-
seerde aflevering Offline als luxe zocht ze white spots op, 
plekken zonder wifi. Techmens ging over alomtegen-
woordige camera’s. Digitaal geheugenverlies liet zien hoe 
kort ons geheugen is geworden door de digitalisering. En 
voor All in the Game dook ze in de wereld van de gamers. 

“De vraag die ik steeds opnieuw stel is: hoe blijf je 
autonoom? Zelf de baas blijven is best moeilijk als din-
gen ontworpen zijn om je te verleiden. Na een Tegen-
licht-bijeenkomst in Pakhuis De Zwijger zei iemand: 
‘Die digital natives hebben geen last van hun mobieltje, 
we zitten hier een probleem te creëren dat er helemaal 
niet is. Maar toen stond er een jongen van 19 op en die 
zei: ‘Nee, het is precies andersom, het is voor ons nog 
veel moeilijker om er af te blijven, omdat het er altijd is 
geweest. Help ons alsjeblieft, help ons.’ Dat was zo aan-
grijpend. Toen wist ik zeker dat ik een lange film voor 
de bioscoop wilde maken, een filmische ervaring die 
aan het denken zet.”

Misschien is turnitoff.nl iets voor hem, en ons alle-
maal. Rond de première van Ubiquity start BALDR Film 
met impact producer Janina Pigaht deze campagne, die 
middelen biedt om aan draadloze netwerken te ont-
snappen. Die onzichtbare netwerken zijn in Ubiquity 
hoorbaar gemaakt dankzij het bijzondere geluidsont-
werp van Vincent Sinceretti. “Vincent heeft met een 
speciale techniek communicatiesignalen omgezet in 
geluidsgolven. 3G klinkt anders dan 4G. Je hoort zo het 
verkeer tussen de verschillende signalen in de lucht.” 
Ook de app White Spots, ontwikkeld door Richard Vij-
gen, fotograaf Jacqueline Hassink en Van der Haak, vi-
sualiseert de signalen om je heen. Die zien eruit als een 
immens woud van patronen waar je ineens doorheen 
kunt lopen. White Spots biedt ook een wereldkaart met 
plekken zonder wifi, met dank aan diezelfde digitale 
technologieën. “Ik ben niet tegen digitale technologie-
en. Ik wil vooral een wake-up call geven.”

Ubiquity  NEDERLAND, 2018 |  REGIE BREGTJE VAN DER 

HAAK |  82 MINUTEN |  DISTRIBUTIE CINEMA DELICA-

TESSEN |  TE ZIEN VANAF 7 JUNI EN ONLINE VIA picl.nl | 

ZIE OOK turnitoff.nl EN white-spots.net   
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Met Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot 
maakt Gus Van Sant een meanderende maar 
oprechte biopic van de controversiële 
cartoonist John Callahan. ‘John was zeker niet 
racistisch. Maar hij was wel een beetje een 
cowboy.’ DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

De Amerikaanse cartoonist John Callahan (1951-2010) 
was berucht om zijn grove tekeningen – zowel grof 
van stijl als grof van inhoud. Grof van stijl omdat de 
tekenaar na een auto-ongeluk op zijn 21ste grotendeels 
verlamd was, en tekende in bibberige pennenlijnen. En 
grof van inhoud omdat hij harde grappen maakt over 
onderwerpen die veelal met zachte handen worden be-
handeld, van racisme tot zijn eigen handicap.

Maar die controverses kwamen pas nadat Callahan 
succes kreeg als tekenaar, en dat is niet waar Gus Van 
Sant zich in zijn biopic Don’t Worry, He Won’t Get 
Far on Foot op richt. En ook dat handicap is niet het 
onderwerp van de film, al komt het wel uitgebreid aan 
bod. In plaats daarvan draait Van Sants film, net als de 

gelijknamige autobiografie waarop hij is gebaseerd, om 
Callahans strijd met zijn alcoholisme.

“Dat was altijd hoe John zichzelf omschreef”, vertelt 
Van Sant op het filmfestival van Berlijn, waar zijn film 
afgelopen februari in competitie draaide. “Zijn alco-
holisme stond altijd centraal, en het speelt ook een be-
langrijke rol in zijn cartoons. Het was heel verleidelijk 
om ons te richten op de periode waarin hij worstelde 
met hoe het publiek hem zag. Hij was bekend genoeg 
was om te gast te zijn in de grote talkshows, een car-
toonist met internationale faam, maar zijn kunst lag 
constant onder vuur. Maar wat mij echt interesseerde 
gebeurde al eerder; wij eindigen ons verhaal zo’n beetje 
wanneer hij zijn eerste cartoon in een landelijk blad pu-
bliceert, de Penthouse, een groot moment in zijn leven.”

Robin Williams-gekte
Van Sant deed in de jaren negentig al eens een poging 
om de film te maken, toen met medewerking van Calla-
han (destijds nog in leven) en met Robin Williams in de 
hoofdrol, met wie de regisseur eerder Good Will Hun-

ting had gemaakt. “In die film had Robin al de neiging 
om af en toe van het scenario af te wijken en te impro-
viseren, ook al was dat lastig in die rol. Ik denk dat hij 
dat als Callahan nog veel meer zou hebben gedaan. Die 
unieke Robin Williams-gekte heeft de film nu niet.”

Nu wordt Callahan gespeeld door Joaquin Phoenix, 
omringd door een eclectisch ensemble in de bijrollen. 
Zo wordt Callahans praatgroep bij de Anonieme Alco-
holisten, waar een belangrijk deel van de film zich af-
speelt, bevolkt door acteur Udo Kier en indiemuzikan-
ten Kim Gordon (Sonic Youth) en Beth Ditto. “De groep 
wordt in het boek niet zo uitgebreid omschreven”, ver-
telt Van Sant. “John schrijft wel over die AA-meetings, 
met allerlei interessante en grappige observaties over 
hoe het er daar aan toe gaat, maar dat is meer in alge-
mene bewoordingen. Dus de meeste van die personages 
daarvan hebben we zelf verzonnen voor de film.”

De hoofdrol in die groepssessies is echter voor 
een persoon die wel uitgebreid door Callahan werd 
beschreven: zijn sponsor, de flamboyante Donnie, ge-
speeld door Jonah Hill. “Als je met John over Donnie 

Gus Van Sant over Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot
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sprak, raakte hij niet uitgepraat. We konden ons alleen 
op Johns verhaal baseren, we hadden immers geen 
manier om de echte mensen met wie hij in die groe-
pen zat te achterhalen, de AA is anoniem. Dus het zou 
kunnen dat hij alles uit zijn duim heeft gezogen. Maar 
ik denk niet dat dat zo is, al geloof ik wel dat hij dingen 
wat sterker heeft aangezet, zoals dat flamboyante van 
Donnie.”

Twaalfstappenplan
Op het eerste gezicht is Don’t Worry een meanderende, 
wat doelloos aanvoelende film. Maar net onder het op-
pervlak is er wel degelijk een structurerend principe, al 
is het dan zeer losjes: de twaalf stappen tot herstel van 
de AA. “In de eerste versie was dat nog sterker, die had 
echt twaalf hoofdstukken. Dat hebben we losgelaten, 
maar die lijn zit nog steeds wel in de film. Maar ik vond 
het juist ook interessant om te spelen met tijdspron-
gen. Dat is iets wat ik niet echt eerder gedaan heb; 
hooguit een beetje in My Own Private Idaho. Maar ik 
ben dol op films die het zo aanpakken, zoals George Roy 
Hills verfilming van Slaughterhouse Five, waarin het 
hoofdpersonage is losgezongen van de tijd.”

De film hink-stap-springt tussen verschillende pe-
riodes, van de avond waarop Callahan het ongeluk had 
tot een speech op een festival wanneer hij succes begint 
te krijgen, en daar tussenin ook het moment waarop hij 
voor het eerst zijn elektrische rolstoel bestuurt. “Die 
rolstoel was een enorme verandering in zijn leven. Tot 
hij die had, was hij volledig afhankelijk van anderen om 
zich te verplaatsen, zelfs binnenshuis. De shots waarin 
hij op hoge snelheid in dat ding door de stad rijdt, vond 
ik heerlijk om te draaien. Dat is ook hoe ik hem ooit 
leerde kennen in Portland: hij reed als een malle door 
de stad, zijn felrode haar wapperend in de wind. Daar 
genoot hij enorm van, ook al crashte hij nogal eens.” 5

Cartoonist met een snik en een grimlach
Joaquin Phoenix overtuigt als schunnige 
cartoonist John Callahan in deze biogra
fiefilm waarin humor werkt als een schild 
tegen melancholie. 

Hoewel deze film meer dan twintig jaar in de 
planning stond, komt het goed uit dat Don’t 
Worry, He Won’t Get Far On Foot nu pas het 
licht ziet. Na The Sea of Trees, Gus van Sants 
zelfmoorddrama dat tijdens het Cannes 
filmfestival van 2015 de grond in werd ge-
schreven, kon de gelauwerde regisseur van 
Milk, Good Will Hunting en My Own Private 
Idaho wel een opkikker gebruiken. Met Don’t 
Worry, die in première ging in de competitie 
van de afgelopen Berlinale, laat Van Sant 
zich van een speelsere kant zien. Een kant die 
hij leek te zijn verloren in eerdere pogingen 
om Serieus Drama te maken. 

Hij moest wel. Humor is de stuwende 

kracht van deze biografiefilm over wijlen 
John Callahan, de aan een elektrische rol-
stoel gekluisterde cartoonist die faam 
maakte met niet bepaald politiek correcte il-
lustraties. Callahan moest ook wel. Zonder 
die zwarte humor was hij gezwicht aan een 
uitzichtloze situatie. Callahan, vertolkt door 
Joaquin Phoenix die eerder de hoofdrol 
speelde in Van Sant’s To Die For (1995), ging 
door het leven als lanterfantende alcoholist. 
Wakker worden zonder kater betekende 
hooguit dat hij nog dronken was van de 
nacht daarvoor. Gedurende zo’n nacht stapt 
hij in een auto met een nieuwe kameraad-in-
de-drank die in slaap valt achter het stuur. 
Als hij ontwaakt in het ziekenhuis is hij ver-
lamd in al zijn ledematen. 

Van Sant volgt Callahans ontwikkeling 
van norse invalide tot bevlogen cartoonist, 
een transformatie ondersteund door de be-

kende Twaalf Stappen van AA. Dat overbe-
kende afkickproces levert een enigszins 
voorspelbaar scenario op, al weet Van Sant 
prima raad met de rauwe emoties die eruit 
voortvloeien. Vooral de meetings met z’n 
knuffelbare AA-mentor Donnie doen harten 
smelten door het gevoelige spel van Jonah 
Hill en de bewonderingswaardige cameo’s 
van Udo Kier en Sonic Youth-genie Kim 
Gordon. De scène waarin Callahan de dron-
kenlap opzoekt die hem in de prak heeft ge-
reden is ook onvergetelijk door een exceptio-
neel goed spelende Jack Black – iets wat 
eerder niet over deze komische acteur ge-
schreven kon worden. 

Don’t Worry zoekt constant naar zulke 
lichtpuntjes in een drama over verlies. Het is 
een bitterzoete film, waarin humor vaak de 
vorm aanneemt van een schild om nade-
rende melancholie mee op afstand te hou-

den. Zo refereert de titel – ook de titel van 
Callahans autobiografie – aan Callahan’s 
bekendste cartoon, een macaber grapje over 
diens invalide staat. Snikken en grimlachjes 
terzijde vliegt Van Sants scenario wel uit de 
bocht door Callahans persoonsverheerlij-
king te ver op te voeren. Zijn zuster/vrien-
dinnetje Annu (Rooney Mara) is een totaal 
passief personage dat volledig in dienst staat 
van zijn mannelijke genie, een hardnekkig 
biografiefilmcliché. Van Sant laat de hele 
film om hem draaien. Zonder Callahan komt 
de film acuut tot stilstand. En dat terwijl de 
cartoonist in zijn illustraties juist zo goed 
was in zelfrelativering. 

HUGO EMMERZAEL

Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot 

VERENIGDE STATEN, 2018 |  REGIE GUS VAN SANT |  113 

MINUTEN |  MET JOAQUIN PHOENIX, JONAH HILL, 

ROONEY MARA, JACK BLACK |  DISTRIBUTIE THE 

SEARCHERS |  TE ZIEN VANAF 14 JUNI   
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Lars Von Trier haalde zich in Cannes weer eens 
een rel op de hals met zijn seriemoordenaars
film The House That Jack Built. Hoe ontstaat 
zo’n hype? En wie heeft er baat bij? 
 DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

Het eerste shot van de film toont een vrouw die is ver-
moord. Nee, niet een vrouw die wordt vermoord – ze 
is al dood, alleen ze weet het zelf nog niet. Haar nek is 
opengereten, het bloed spuit eruit, maar ze doet nog 
een wanhopige poging haar hoofd vast te houden zodat 
het op haar romp blijft zitten. Vergeefs.

Nee, dit gaat niet over Lars von Triers The House 
That Jack Built, de buiten competitie vertoonde film 
waarbij de première op het Filmfestival Cannes naar 
verluid honderden mensen walgend de zaal uit zou-
den zijn gelopen. Dit gaat over een andere film in het 
festivalprogramma, Meure, monstruo, meure (of zoals 
de Engelse titel voor internationale distributie luidt: 
Murder Me, Monster), die draaide in het programma 
Un Certain Régard, de tweede competitie van Cannes. 
De twee films hebben veel gemeen. Het zijn artfilms 
met horrorelementen. Films die gaan over geweld tegen 
vrouwen. Die dat geweld expliciet tonen, maar ook be-
commentariëren. Films die de mannelijkheid duidelijk 
tot monster maken.

Dus waarom krijgt Von Trier dan een enorme bak 
kritiek over zich heen, en de Argentijnse regisseur 

Alejandro Fadel niet? Waarom vroeg niemand de Rus-
sische regisseur Sergej Dvortsevoj een paar dagen later 
waarom we moeten kijken naar de eindeloze uitbuiting 
van het titelpersonage in zijn Dardennes-achtige Ayka, 
over een jonge Kirgizische immigrante in Moskou? En 
waarom overstemde het gekrakeel over Von Triers mis-
ogyne seriemoordenaar al snel ook de moeilijke vragen 
over racisme die Spike Lee met BlacKkKlansman op 
dezelfde festivaldag opwierp?

Clicks gegarandeerd
Follow the money: wie had er baat bij het relletje rond 
Von Trier? Allereerst natuurlijk de festivalorganisatie. 
Die wist donders goed wat ze deed toen ze de Deense 
regisseur uitnodigde, voor het eerst sinds hij in 2011 tot 
‘persona non grata’ werd gemaakt. Tijdens de perscon-
ferentie voor zijn film Melancholia noemde Von Trier 
zichzelf destijds een nazi en sprak hij van sympathie 
voor Hitler. Het festival stuurde hem naar huis (al 
mocht zijn film blijven) en heel even hing hem in zelfs 
een gevangenisstraf van vijf jaar boven het hoofd.

Het festival programmeerde zijn terugkeer strate-
gisch: de film werd niet opgenomen in de competitie, 
maar mocht wel in het hoofdprogramma. En in de ca-
talogus en programmaflyers werd alvast gewaarschuwd 
voor de ‘voor sommige kijkers schokkende beelden’. 

Daarmee krijg je de tongen wel los – en zorg je dat 
een deel van de zaal al voor de film begint, klaar zit om 

weg te lopen. Dat gebeurde dan ook. Volgens oogge-
tuigen verlieten tientallen, misschien zelfs honderd 
mensen voortijdig de zaal. In feite is dat niets: de Salle 
Lumière, de grootste festivalzaal waar deze première 
plaatsvond, telt in totaal 2.309 stoelen. 

De krantenkoppen hadden dus ook kunnen zijn: 
‘Duizenden mensen vinden het allemaal wel meevallen 
met de nieuwe Von Trier’. Maar zo ging het natuurlijk 
niet. Want – follow the money – ook de aanwezige jour-
nalisten zijn gebaat bij een rel. Zij moeten zich dubbel 
bewijzen. Naar het festival toe moeten ze aantonen dat 
hun aanwezigheid de moeite waard is door voldoen-
de over het filmfeest te publiceren, zodat ze volgend 
jaar terug mogen komen. En naar hun hoofdredacties 
moeten ze bewijzen dat het nog steeds het geld waard 
is om naar Cannes af te reizen, met stukken die lezers 
trekken. Dat was dit jaar in de eerste week van het 
festival lastig – Cannes 2018 opende nogal tam. Door 
Von Trier (en in mindere mate Spike Lee, die Trump in 
zijn persconferentie consequent “that motherfucker” 
noemde) slaakten zij een zucht van verlichting: clicks 
gegarandeerd.

Mensenhaat en zelfhaat
De producent van de film en de distributeurs die hem 
al hadden aangekocht, zullen zich intussen ook in hun 
handjes hebben geknepen om de gratis publiciteit. Want 
tijdens ons interview vermelde Von Trier doodleuk dat 
hij de film vooral maakte omdat ‘zijn’ studio Zentropa 
anders waarschijnlijk failliet zou zijn gegaan. Voordat ik 

daar tegenover hem zat, was het nog makkelijk voor te 
stellen dat ook Von Trier, die een reputatie opbouwde 
als provocateur, van al die heisa genoot. Maar tijdens 
de interviews oogde de ooit zo energieke Deen vooral 
verslagen, zowel fysiek (naar eigen zeggen is hij na jaren 
soberheid weer aan de drank) als mentaal – omzichtig 
praatte hij om alle heikele onderwerpen heen.

Ondertussen had het met de film zelf niet zo veel 
meer te maken. Wie Von Trier op basis van The House 
That Jack Built (opnieuw) beschuldigt van misogynie, 
heeft maar de helft gezien. Von Trier is eerder misan-
troop dan misogyn: zijn zwartgallige blik is genadeloos 
voor mannen én vrouwen en lijkt met iedere film vooral 
nog meer op hemzelf te worden gericht. The House 
That Jack Built is een film van een maker die zijn eigen 
onvermogens en de onze, zijn eigen mensenhaat en de 
onze, recht in de ogen kijkt. Zonder er verontschuldi-
gingen voor te maken of het te veroordelen; zonder het 
in te bedden in een troostend sausje sociaal-realisme; 
zonder verzachtende omstandigheden. Dit is niet een 
film die we op dit moment wíllen zien. Maar misschien 
wel een die we nodig hebben. Daarover meer tegen de 
tijd dat de film ook de Nederlandse zalen bereikt.

ZIE VERDERE CANNES-IMPRESSIES OP PAGINA 9, 21 EN 

25 |  OP filmkrant.nl IS DE DAGELIJKSE 

VERSLAGGEVING VAN RONALD ROVERS EN JOOST 

BROEREN UIT CANNES TE LEZEN   

Filmfestival Cannes 2018 

THE HYPE THAT LARS BUILT
THE HOUSE THAT JACK BUILT
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More Human Than Human
BEKIJK SLIMME MACHINES ALS  
DE SHOW VAN EEN ILLUSIONIST
De documentaire More Human Than Human wil 
een verhaal vertellen over slimme computers 
en robots, maar vertelt uiteindelijk vooral een 
verhaal over de menselijke fantasie.
 DOOR BENNIE MOLS

Geïnterviewd worden terwijl een camera meekijkt, 
voelt voor veel mensen intimiderend. Zelfs in de meest 
eenvoudige vorm, waarbij de interviewer zelf de came-
ra hanteert, in plaats van een aparte cameraman, is het 
alsof er twee paar ogen op je gericht zijn. Stel nu dat 
je wordt geïnterviewd door alleen een robot, zonder 
dat er mensen meekijken die ook nog over je kunnen 
oordelen? Niet een mensachtige robot, maar een robo-
tische camera – een cambot – die als een balletdanser 
voor je beweegt en die zelf vragen stelt? Voel je je dan 
meer op het gemak dan bij een menselijke interviewer? 
Geef je dan meer van jezelf bloot?

Deze vragen zijn het uitgangspunt van de documen-
taire More Human Than Human van de Amerikaanse 
filmmaker Tommy Pallotta en zijn Nederlandse collega 
Femke Wolting, die eerder dit jaar in première ging op 
het festival South by Southwest in Austin, Texas. De 
documentaire wil in beeld brengen wat de stand van 
zaken is in de kunstmatige intelligentie, het slimmer 
maken van computers en robots, al enkele jaren een hot 
item.

Terwijl in More Human Than Human onderzoekers 
en ingenieurs van de Universiteit van Pittsburgh de 
uitdaging aangaan om een cambot te bouwen, leggen de 
filmmakers hun oor te luister bij bouwers en onderzoe-
kers van robots en kunstmatige intelligentie. We zien 
een gesprek tussen het meest geavanceerde mensachti-
ge robothoofd ter wereld, robot Sophia, en een van haar 
makers: “Ga jij ooit dood?”, vraagt de man. “Nee,” ant-
woordt Sophia, “software blijft altijd leven.” We zien 
een schilderende robot waarover de maker zegt: “Geen 
Van Gogh, maar wel beter dan de gemiddelde mens.” En 
we zien de Nederlandse zorgrobot Alice (eerder te zien 
in Sander Burgers documentaire Ik ben Alice), die door 
haar maker Johan Hoorn een ‘in-between-machine’ 
wordt genoemd, iets tussen levend wezen en speel-
goedpop in.

Tussen de interviews en het cambot-project door 
schieten flarden uit de onvermijdelijke sciencefiction-
films over robots en kunstmatige intelligentie: Fran-
kenstein, Metropolis, The Terminator, Blade Runner, 
2001 – A Space Odyssey, Her. In het begin van de docu-
mentaire zegt Daniel Wilson, auteur van de sciencefic-
tion-roman Robocalypse, dat het deze beelden zijn die 
ons collectieve bewustzijn over slimme machines heb-
ben vergiftigd. Machines die tot leven komen, moor-
den, mensen ontvoeren en ons in de gaten houden. 
Uitvergrotingen van onze eigen slechte neigingen. Een 
ernstig geval van antropomorfisering. Dit is de basis 
van onze angst dat we robots en computers niet meer in 

de hand kunnen houden.
Dat dystopische beeld is heel eenzijdig, zegt Wilson, 

en om dat te doorbreken zouden we volgens hem men-
sen vaker moeten laten kennismaken met echte robots 
in plaats van fantasierobots. Met commerciële robots 
die nuttige dingen doen en succesvol zijn in de markt, 
en niet alleen met demonstratierobots zoals Sophia en 
Alice, die trouwens door een mens ingefluisterd krijgt 
wat ze moet zeggen. Maar dat is nou precies wat ont-
breekt in de film. Wat kunnen robots echt en waarom? 
Robots die op twee benen lopen, komen in de verste 
verte niet in de buurt bij de stabiliteit en de flexibiliteit 
waarmee mensen lopen. Trouwens, hun accu is binnen 
twee uur leeg. Een robot die gezellig aan de bar een 
onderhoudend gesprek met je voert? Ook in de verste 
verte nog niet mogelijk. De paradox is dat robots en 
computers meestal die dingen goed kunnen die mensen 
slecht kunnen, maar andersom is dat ook het geval. 
Voor een robot is een potje schaken veel gemakkelijker 
dan een huis schoonmaken.

Als zestig jaar aan ontwikkeling van computers en 
robots ons iets hebben geleerd, dan is het dat zij de 
mens aanvullen en niet vervangen. “De computer is een 
fiets voor de geest”, zoals Apple-oprichter Steve Jobs 
ooit zei. Maar de invalshoek waarbij de mens niet tegen 
de machine strijdt, maar met de machine samen voor 
een betere wereld – een invalshoek die de meeste spe-
cialisten in robots en kunstmatige intelligentie kiezen 
– ontbreekt vrijwel geheel in de film, op één man na die 
robotische kunstarmen krijgt aangemeten.

Wat werkelijkheid is over slimme computers en ro-
bots, is filmisch vaak niet zo interessant. Wat filmisch 
wel interessant is, beschrijft niet de werkelijkheid, of 

in ieder geval een heel verdraaide werkelijkheid. Dat 
wreekt zich in More Human Than Human. 

De schepper van de allereerste chatbot, Joseph Wei-
zenbaum, waarvan trouwens ook een fragment in de 
film voorbijkomt, vond dat we naar kunstmatige intel-
ligentie moeten kijken als naar de show van een illusi-
onist. We moeten beseffen dat we gefopt worden: iets 
wat lijkt op een mens is nog geen mens. Het verschil zit 
in de biologie. En net als bij illusionisten, zouden we 
ons volgens Weizenbaum de vraag moeten stellen hoe 
we precies worden gefopt. 

Dat we het antwoord op die vraag in More Human 
Than Human niet krijgen, maakt vooral het einde 
onbevredigend. De cambot is klaar voor gebruik en 
filmmaker Tommy Pallotta laat zich interviewen door 
de robot. Bij elke vraag van de robot wordt Pallotta 
zichtbaar ongemakkelijker. Hij raakt geïrriteerd, voelt 
zich onbegrepen en geeft er de brui aan: “It feels like 
an interrogation machine.” Een spannend stukje film, 
maar wel eentje dat vraagt om verdieping. Waarom kan 
een cambot die gezichtsuitdrukkingen herkent, vragen 
stelt, antwoorden verwerkt en die vanuit alle standen 
kan filmen, toch met geen mogelijkheid een beteke-
nisvol contact met de geïnterviewde aangaan? Genoeg 
wetenschappers die hier interessante antwoorden op 
hadden kunnen geven, maar die zitten niet in de film.

Bennie Mols  IS WETENSCHAPSJOURNALIST EN 

AUTEUR VAN O.A. TURINGS TANGO     

More Human Than Human  NEDERLAND, 2018 | 

REGIE TOMMY PALLOTTA, FEMKE WOLTING  |   NICK 

BOSTROM, JUSTINE CASSELL, ALBERT CHI |  79 

MINUTEN |  DISTRIBUTIE PERISCOOP |  TE ZIEN VANAF 

28 JUNI   
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P R I VA C Y V E R K L A R IN G
Stichting Fuurland is de uitgever van de Film-
krant | Stichting Fuurland/de Filmkrant vindt 
privacy belangrijk en gaat dan ook zorgvuldig 
om met persoonlijke gegevens conform de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt in 
dat Stichting Fuurland/de Filmkrant persoon-
lijke gegevens veilig bewaart en enkel gebruikt 
voor de hieronder beschreven doelstellingen. 
Stichting Fuurland/de Filmkrant gebruikt per-
soonlijke gegevens niet voor commerciële doel-
einden en zal deze niet aan derden verstrekken, 
tenzij dit met het oog op de hieronder vermelde 
doelen noodzakelijk is. 
 
Vastleggen en verwerking van persoonsgege-
vens | Wanneer u gebruik maakt van een van de 
diensten van Stichting Fuurland/de Filmkrant, 
dan worden uw persoonlijke gegevens op ver-
schillende manieren verwerkt. Kijk hieronder 
welke categorie voor u van toepassing is. 
 
Heeft u een abonnement op de Filmkrant en/of 
bent u donateur? | Stichting Fuurland/de Film-
krant gebruikt uw persoonsgegevens om uit-
voering te geven aan de met u gesloten over-
eenkomst en om u de overeengekomen dien-
sten, producten en informatie te leveren. Zo 
wordt de Filmkrant op het door u opgegeven 
afleveradres bezorgd en is het noodzakelijk dat 
Stichting Fuurland/de Filmkrant uw persoon-
lijke gegevens hiertoe doorgeeft aan de distri-
buteur en/of de postbezorger. 
U kunt uw abonnement op de Filmkrant te allen 
tijde opzeggen. Tenzij anders gewenst blijft u de 
Filmkrant ontvangen tot en met het laatste 
nummer van de abonnementsperiode. 
Stichting Fuurland/de Filmkrant bewaart uw 
persoonlijke- en abonnementsgegevens om 

administratieve redenen tot maximaal een jaar 
na afloop van uw abonnement. 
 
Ontvangt u de nieuwsbrief van de Filmkrant? | 
Stichting Fuurland/de Filmkrant heeft uw toe-
stemming verkregen om uw e-mailadres te 
mogen gebruiken voor toezending van een 
wekelijkse nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde 
uitschrijven via de knop ‘afmelden’, onderaan de 
nieuwsbrief. 
 
Reageert u op een lezersactie van de Film-
krant? | Als u winnaar bent van een lezersactie, 
worden de door u aan Stichting Fuurland/de 
Filmkrant verstrekte adresgegevens doorgege-
ven aan de betreffende partner (veelal een film-
distributeur) met het uitsluitende doel u het 
item in kwestie (veelal een dvd) te kunnen doen 
toekomen.  
 
Bent u adverteerder bij of zakelijke relatie 
van Stichting Fuurland/de Filmkrant? | Stich-
ting Fuurland/de Filmkrant gebruikt de door u 
verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend om 
u advertentiemogelijkheden en/of andere speci-
fieke diensten aan te kunnen bieden, om uitvoe-
ring te kunnen geven aan de met u gesloten over-
eenkomsten en om u de overeengekomen dien-
sten, producten en informatie te kunnen leveren.  
 
Vragen of klachten? | Mocht u vragen of klach-
ten hebben over ons privacybeleid, dan kunt u 
ons bereiken via privacy@filmkrant.nl  
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Filmfestival Cannes 2018
HOOGSTE TIJD VOOR  
GENDERGELIJKHEID
Het Filmfestival Cannes lag de 
laatste jaren onder vuur vanwege 
de ongelijke vertegen woor diging 
van vrouwen in selectie en orga
nisatie. De officiële houding was 
altijd dat de films voor zich 
moesten spreken, maar tijdens de 
71ste editie zette directeur Thierry 
Frémaux zijn handteke ning onder 
het streven naar gendergelijkheid.  
 DOOR RONALD ROVERS

Niemand kon er tijdens de 71ste editie 
van het Filmfestival Cannes nog om-
heen, daar zorgde juryvoorzitter Cate 
Blanchett wel voor. Genderongelijkheid 
in de filmwereld en daarbuiten is een 
obstakel voor vooruitgang en moet wor-
den aangepakt. Samen met Agnès Varda, 
boegbeeld van vrouwelijke filmmakers 
wereldwijd, voerde Blanchett een pro-
test aan op de rode loper van in totaal 82 
vrouwen. Symbool voor de 82 films van 
vrouwelijke makers die sinds 1946 in de 
competitie van het festival te zien wa-
ren. Tegenover 1866 films van mannen. 

Hoewel artistiek directeur Thierry 
Frémaux verklaard tegenstander is van 
het selecteren van regisseurs op basis 
van geslacht, of andere vormen van 
positieve actie – de films moeten voor 
zich spreken, is zijn motto – onderte-
kende hij namens het festival op 14 mei 
de ‘Programming Pledge for Parity and 
Inclusion in Cinema Festivals’, een offi-
ciële toezegging voor gendergelijkheid 
en grotere transparantie in het selectie-
proces van de films die men in Cannes 
vertoont.

5050x2020
Dat gebeurde, nota bene op Blanchetts 
verjaardag, tijdens een bijeenkomst ge-
organiseerd door 5050×2020, de organi-
satie die eerder verantwoordelijk was voor het protest 
op de rode loper. Hun doel is om in 2020 een fifty-fif-
ty-verdeling van mannen en vrouwen te hebben. Fré-
maux was niet de enige die zijn handtekening zette: ook 
huidig Quinzaine des Réalisateurs-directeur Edouard 
Waintrop en de man die hem volgend jaar opvolgt, 
Paolo Moretti, als ook Semaine de la Critique-direc-
teur Charles Tesson tekenden voor meer transparantie 
en gelijkheid. Ook festivalpresident Pierre Lescure was 
aanwezig, evenals juryleden Cate Blanchett, Kristen 
Stewart, Léa Seydoux, en Ava DuVernay.

“Dit gaat over verbinden, niet over verdelen”, zei 
Blanchett tijdens de bijeenkomst. Om daar diplomatiek 
aan toe te voegen, maar er tegelijk geen misverstanden 

over te laten bestaan: “We zijn blij dat Thierry Frémaux 
zo’n overtuigd medestander is. Zonder Frémaux die 
ja zegt op deze belofte, die ja zei tegen het protest op 
de rode loper, zouden we hier niet staan. Als hij deel is 
van het probleem, dan is hij ook deel van de oplossing.” 
Door drie keer Frémaux’ naam te noemen, maakte 
Blanchett duidelijk dat hij het nooit meer moest verge-
ten. Hij kan er vanaf nu immers persoonlijk op worden 
aangesproken.

Ook in Hollywood
Volgens vakblad Screen International, dat tijdens het 
festival in een dagelijkse editie verschijnt, blijft het 
niet bij mooie woorden. De belofte houdt onder meer 

in dat in allerlei commissies op het festival actief naar 
gendergelijkheid wordt gestreefd, dat cijfers worden 
verzameld over hoeveel vrouwen meewerken aan alle 
films die worden ingestuurd en dat naar grotere trans-
parantie in de selectieprocedure wordt gezocht door de 
namen van de leden van de selectiecommissies open-
baar te maken.

5050x2020, dat staat voor ‘even-
wichtige vertegenwoordiging in het 
jaar 2020’, is ook in Hollywood actief. 
Volgens de succesvolle zwarte  produ-
cent en scenarist Shonda Rhimes (Grey’s 
Anatomy, die inmiddels een meerjarige 
overeenkomst met Netflix tekende), 
valt te lezen op de site van 5050by2020.
com, leidt meer gelijkheid in ieder geval 
ook tot minder seksuele intimidatie, 
een pijnlijk actueel onderwerp sinds 
de Weinsteinaffaire in de openbaarheid 
kwam. Ook ‘Cannes’ erkende afgelopen 
editie het bestaan van een intimidatie-
cultuur door een speciaal telefoonnum-
mer in te stellen voor mensen die daar 
tijdens het festival mee te maken krijgen. 
Misschien niet veel meer dan een sym-
bolische daad, maar wel een belangrijke 
symbolische daad. Zoals actrice Asia Ar-
gento zei tijdens haar korte maar furieu-
ze speech tijdens de slotceremonie: “We 
laten jullie er niet meer mee wegkomen.” 

Kers
Toch is de strijd verre van gestreden. 
De beweging voor gendergelijkheid 
staat nog maar aan het begin. Om meer 
topfilms van vrouwelijke makers in de 
selectie te krijgen, zullen er überhaupt 
meer films door vrouwen moeten wor-
den gemaakt. Zullen meer vrouwen de 
middelen moeten krijgen om die films 
te maken. Zullen meer vrouwen als re-
gisseur en camerapersoon en editor etc. 
moeten worden opgeleid. Of, want een 
opleiding is niet noodzakelijk voor talent 
in de kunsten, zullen meer vrouwen in 
het wilde weg films moeten kunnen gaan 
maken om dat talent te ontwikkelen. 

De opname in de hoofdcompetities 
van de belangrijkste internationale 
filmfestivals zijn uiteindelijk de kers op 
de taart en het is belangrijk dat die het 
denken en voelen van iedereen in de sa-

menleving laten zien. Het is ook belangrijk dat de fes-
tivals daar concrete stappen in zetten en deze afspraak, 
nogmaals, is een begin. Maar op de lange weg naar de 
selectie van Cannes, een weg die de meeste filmmakers 
nooit helemaal zullen afleggen, zal die gendergelijk-
heid, en die betere representatie van een veelvoud van 
stemmen ook echt gerealiseerd moeten worden. Anders 
blijft ook de gendergelijkheid in Cannes slechts cosme-
tisch. 

ZIE VERDERE CANNES-IMPRESSIES OP PAGINA 9, 18 EN 
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VERSLAGGEVING VAN RONALD ROVERS EN JOOST 

BROEREN UIT CANNES TE LEZEN   

At 5050x2020’s initiative, the signing of a Programming Pledge for Parity
and Inclusion in cinema festivals:

Thierry Frémaux - General Delegate of Festival de Cannes 

Edouard Waintrop - Artistic Director of Director’s Fortnight 

Charles Tesson - Artistic Director of Critics’ Week 

The Pledge includes several commitments:

--  To compile statistics according to gender, especially those regarding 

the number of films  submitted to selection, in order to accompany the 
movement with reliable data.

-- To make visible the list of the members of selection committees and

programmers: the aim is to put aside any suspicion of a lack of inclusion 

and parity while allowing the festivals to fully pursue their editorial 

and strategic choices.

-- To commit to a transformation schedule of the executive bodies 

of festivals to reach parity in the current mandate period of these bodies.

Each exercise of the transitory period will allow for annual communication

to the signatories on the status of progress made.

The charter will be signed in Cannes as the launch of a whole year campaign.

We’ll invite each festival to commit to the charter and organize its signature.

IN CANNES

5050x2020 CHARTER
FOR PARITY AND INCLUSION
IN CINEMA, AUDIOVISUAL 
AND ANIMATION FESTIVALS
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Wat is de waarheid? Hirokazu Koreeda, Japanse meester van de 
intieme familiefilm, voegt in een kort vraaggesprek over zijn uit
stapje naar het rechtbankdrama nog meer vraagtekens toe aan zijn 
onoplosbare whowhatwhydunnit The Third Murder. DOOR KEES DRIESSEN

Wat is de waarheid? Dat lijkt, oppervlakkig gezien, de 
vraag in Hirokazu Kore-eda’s misdaaddrama The Third 
Murder. Wie heeft waarom een moord gepleegd en 
kunnen we dat in een rechtbank überhaupt met zeker-
heid vaststellen? Zeker als de bekennende verdachte 
telkens zijn versie van de gebeurtenissen verandert.

Maar bij doorgraven lijkt het in de film over een die-
pere vraag te gaan, want: Wat is ‘Wat is de waarheid?’? 
Wat beschouwen we als een antwoord op die vraag? Is 
er eigenlijk wel een antwoord mogelijk?

Laten we eenvoudig beginnen: wat is de derde 
moord? Het antwoord lijkt simpel genoeg: verdachte 
Misumi (hypnotiserend goed gespeeld door Kôji Ya-
kusho) is ooit veroordeeld voor een dubbele moord 
dus dit zou dan z’n derde zijn. Dat er, door iemand, nu 
een moord is gepleegd staat vast. Alleen vraag ik me af 
waarom de groeiende twijfel aan Misumi’s schuld, en 
de groeiende twijfel van diens advocaat aan het ver-
mogen van de rechtbank om überhaupt schuld vast te 
stellen, nooit raakt aan die eerdere veroordeling.

Die dubbele moord, die dus niet ter discussie staat, 
wordt door veel critici gek genoeg als één ‘moordzaak’ 
geteld. Nummer twee is dan de nieuwe moord en als 
derde zien ze de dreigende doodstraf voor Misumi – 
moord van staatswege. Nog gekker is dat Kore-eda, 

tijdens een groepsinterview in Venetië, zelf ook zo re-
deneert. Nadat hij eerst niet wil vertellen wat ‘de derde 
moord’ is (“Ik krijg die vraag vaker en heb besloten niet 
te antwoorden”), antwoordt hij direct daarna toch: “Ik 
denk dat er meerdere mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld, 
zoals u zegt, dat de rechtbank daarvoor verantwoor-
delijk is. Maar in dat geval kun je de schuld ook bij 
zijn advocaat leggen. En we kunnen ook zeggen dat de 
waarheid zelf wordt vermoord.”

殺人 
De waarheid vermoorden. Als het zo metaforisch mag, 
kunnen we ook denken aan het vermoorden van het 
cynisme van de advocaat, die gaandeweg steeds meer 
betrokken raakt bij zijn ongrijpbare cliënt. Of aan het 
vermoorden van het idealisme van zijn jonge assistent, 
die geschokt reageert als rechter, OM en verdediging in 
een driehoeksoverleg achter gesloten deuren de zaak 
onderling blijken af te stemmen.

Lost in translation: als een aankomend advocaat 
die praktijk kennelijk al niet kent, moet dat laatste 
ook voor een Japans publiek schokkend zijn. Maar in 
hoeverre verschilt het Japanse recht van het onze en 
welke rol speelt dat in The Third Murder? Die vraag 
gaat mijn juridische pet te boven, maar Wikipedia stelt 

dat in Japan ruim 99 procent van de strafzaken tot een 
veroordeling leidt, vaak louter op grond van bekente-
nissen. Dat biedt context aan Kore-eda’s aanval op de 
geloofwaardigheid van een bekentenis. Tegen ons zegt 
hij: “Is het echt mogelijk voor een mens om over een 
ander te oordelen? Mensen zijn per definitie onzeker 
en een veroordeling is absoluut. Dat is angstaanjagend: 
mensen die over iemand anders een definitief oordeel 
mogen vellen.”

Nog meer lost in translation: we interviewen, met 
een handjevol journalisten, Kore-eda via een tolk, met 
de bekende veel-langer-dan-verwachte en veel-kor-
ter-dan-verwachte vertalingen. Wat verdwijnt daar en 
wordt voor hem en ons onkenbaar? Ondanks drie keer 
doorvragen, door verschillende journalisten, weet ik 
nog steeds niet of Kore-eda wil dat we de moord die we 
de verdachte aan het begin zien plegen als echt gebeurd 
beschouwen of alleen als Rashomon-achtige verbeel-
ding van Misumi’s bekentenis.

Kore-eda zaait daarover eerst twijfel (“Wie zal het 
zeggen?”), om kort daarna te insinueren dat het wel 
degelijk echt gebeurd is, als hij zegt: “U heeft het ge-
zien, maar de advocaat niet.”

Het maakt nogal wat uit: of we onze ogen als film-
kijker kunnen vertrouwen. Heeft de film zelf überhaupt 
een werkelijkheid – en dus een waarheid – of kunnen 
we wat we feitelijk zien gebeuren ook nog in twijfel 
trekken? In de persmap geeft Kore-eda aan dat hij met 
die vormvraag in zijn maag zat: “Het genre van het 
rechtbankdrama werkt niet zonder een alwetend per-
spectief. Maar toch wilde ik dat niet, dus daar worstelde 
ik mee.” Waar hij op uitkwam, vermeldt de tekst niet.

Hirokazu Kore-eda over The Third Murder
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疑い
Dat de film de zekerheid van juridische waarheden 
ondergraaft, is zeker. “Waarheid is wat het gunstigst 
is voor mijn cliënt”, zegt een advocaat droogjes. Het is 
het klassieke onderscheid tussen recht en rechtvaar-
digheid. Tussen feitelijke en vastgestelde waarheid. Om 
die juridische waarheid te bepalen, moet je informatie 
en bewijzen verzamelen. Dus dat doet Misumi’s ad-
vocaat, maar hij stuit daarbij op die andere klassieke 
waarheid: hoe meer je weet, hoe minder je weet. Elke 
volgende ontdekking zaait meer twijfel over wat hij 
dacht te weten. Ook bij de kijker.

Dat is een maatschappelijk waardevol inzicht, zeker 
in het kader van een rechtszaak. Die juridische onken-
baarheid van de werkelijkheid lijkt door Kore-eda te 
worden onderstreept door de waarheid van de film zelf 
onkenbaar te laten. Niet alleen die van de moordzaak 
in het verhaal, maar die van de film als geheel. Het 
lijkt erop dat wat de film ons vertelt, ook als het met 
beelden gebeurt, uiteindelijk Rashom-onzeker blijft. 
Kore-eda laat in het interview, als we hem via de tolk 
tenminste goed begrijpen, die mogelijkheid op z’n 
minst open.

Is de derde moord dan door Kore-eda zelf gepleegd? 

Een moord op het idee dat een film een werkelijkheid 
heeft – zelfs als die onkenbaar is? Is het onmogelijk 
om te weten, niet alleen of Misumi de moord gepleegd 
heeft, maar of er überhaupt een antwoord denkbaar 
is op die vraag? Het zou betekenen dat Kore-eda een 
Schrödingers film heeft gemaakt. Een film waarin de 
moord tegelijkertijd wel en niet door Misumi gepleegd 
is. 5

Hirokazu Kore-eda over The Third Murder

Niks strookt 
met de feiten
Hirokazu Koreeda keert het genre van 
het moordmysterie binnenstebuiten voor 
The Third Murder, een gelaagde overden
king van de ongrijpbaarheid van de waar
heid.

Meestal beginnen moordmysteries met een 
raadsel en een reeks verdachten, om vervol-
gens onvermijdelijk toe te werken naar een 
eenduidige oplossing. De Japanse regisseur 
Hirokazu Kore-eda zet die trechtervormige 
structuur in The Third Murder (Sandome no 
satsujin) op zijn kop. De film opent met de 

moordscène, waarin we duidelijk zien wie de 
dader is en hoe hij de moord pleegt. Vervol-
gens wordt alles langzaam maar zeker steeds 
minder duidelijk.

In die openingsscène zien we niet alleen 
de moord maar ook hoe het lijk wordt ver-
brand. Zo maakt Hirokazu direct duidelijk 
dat we ons niet in het territorium bevinden 
van de intieme familiedrama’s waar de regis-
seur bekend om staat. Films als Still Walking 
(2008), Like Father, Like Son (2013), en ook 
zijn meest recente film Shoplifters, die recent 
de Gouden Palm won op het filmfestival van 
Cannes en later dit jaar in Nederland wordt 
uitgebracht. Met zijn staalblauwe kleuren-
palet, zijn visuele spel met weerspiegelingen 
en het gebruik van elementen uit de moderne 
film noir lijkt The Third Murder daar mijlen-
ver van verwijderd – al blijkt uiteindelijk dat 
de film thematisch toch puur Hirokazu is.

Het slachtoffer is in ieder geval bekend: 
een fabrieksdirecteur. En de dader is zijn 
werknemer Misumi (Yakusho Kōji), zoveel 
lijkt ook duidelijk. Misumi heeft in ieder geval 
bekend, wat het werk van advocaat Shigemori 
(Fukuyama Masaharu), die met zijn verdedi-
ging wordt belast, bepaald niet makkelijker 
maakt. Dat wordt nog een stuk ingewikkelder 
als Misumi telkens zijn verhaal verandert en 
geen van de versies van zijn verhalen lijken te 
stroken met de feiten. Dat gooit zand in de 
tandwielen van Shigemori’s pragmatische 
benadering van zijn werk: “Je hebt geen be-
grip of empathie nodig om iemand te verde-
digen. Je gaat geen vrienden worden.”

Zelfs wat die derde moord nou precies is, 
blijkt uiteindelijk ambigu. Misschien is dit 
de derde moord die Misumi pleegde. Of mis-
schien verwijst Hirokazu ermee naar de 
doodstraf die Misumi zelf te wachten staat 

als hij schuldig wordt bevonden. Of mis-
schien is de eerste moord degene die we in 
die openingsscène zien, de tweede de versie 
die Shigemori ervan maakt, en de derde de 
conclusie die de kijker uiteindelijk trekt – 
wat die ook is. Want daar lijkt het Hirokazu 
uiteindelijk vooral om te doen: niet een post-
modern onderuithalen van het begrip waar-
heid op zich, maar wel het benadrukken van 
hoe ongrijpbaar die waarheid is en hoe ver 
die verwijderd kan liggen van de menselijke 
ervaring en herinnering.

JOOST BROEREN-HUITENGA

The Third Murder (Sandome no satsujin)  

JAPAN, 2017 |  REGIE HIROKAZU KORE-EDA |  MET 

MASAHARU FUKUYAMA, KÔJI YAKUSHO, SUZU HIROSE | 

124 MINUTEN |  DISTRIBUTIE CINÉART |  TE ZIEN VANAF 
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LEES HET
VANDAAG!

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

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

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

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

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

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

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

Paul Ruven & Marian Batavier het gouden
FILMIDEE
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De F i lmkrant   steunt het

vakant iepark

Bio Vakantieoord
jij toch ook?

sms BIO naar 4333 en doneer 2 euro

www.stichtingbio.nl

In het Bio Vakantieoord kunnen gezinnen met kinderen 
met een complexe handicap onbeperkt genieten.  
Jouw hulp is onmisbaar! 

Ook de betere, artistieke films geef  je cadeau 
met de Nationale Bioscoopbon!

www.bioscoopbon.nl

Bericht voor Nederlandse Filmproducenten

Amsterdam, 30 mei 2018

SVVP (Stichting Verdeling Videoproducenten) is de door de Stichting 
Leenrecht aangewezen organisatie die belast is met het verdelen van 
de wettelijke leenrechtvergoedingen aan producenten van filmwerken 
dan wel hun vertegenwoordigers (zoals distributeurs). Het betreft 
gelden die betrekking hebben op de uitleen van fysieke beelddragers 
in openbare bibliotheken. Filmproducenten hebben in beginsel recht 
op deze vergoedingen, dan wel maken hierover afspraken met hun 
distributeurs, via welke de verdeling met name gebruikelijk is.

SVVP heeft indicaties dat Nederlandse producenten niet altijd 
sluitende afspraken hebben gemaakt met de distributeurs toen de 
individuele verdeling werd opgestart. Nederlandse filmproducenten 
kunnen zich alsnog rechtstreeks aansluiten bij SVVP en hun 
repertoire van de afgelopen jaren opgeven. U heeft dit bericht 
eveneens ontvangen via uw beroepsvereniging, maar SVVP stelt u 
langs deze weg graag nogmaals in de gelegenheid zich rechtstreeks 
aan te melden. Een email aan info@verdelingvideo.nl volstaat met 
“aanmelding Leenrecht”. Wij sturen u dan de aansluitings overeen
komst en de benodigde informatie om uw repertoire te kunnen 
aanmelden. Indien u zich rechtstreeks wilt aanmelden, verzoeken wij 
u om voor 1 juli 2018 op deze wijze contact met ons op te nemen.

Hogehilweg 6 | Postbus 12040 | 1100 aa Amsterdam | 020  311 6010
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Filmfestival Cannes 2018 
NAAR DE HEL IN DRIE DIMENSIES
De kwaliteit van de competitie van het Film
festival Cannes was hoog dit jaar. Maar hoe zat 
het met de vernieuwingen van vorm en taal? 
Was er iets nieuws te vinden? Of is het medium 
uitgegroeid? DOOR JOOST BROEREN-HUITENGA

Het was een goed jaar. Dat gevoel overheerste na elf 
dagen Cannes, een editie met een slome start maar 
een sterke eindsprint. Toch was visuele vernieuwing 
zeldzaam in een competitie die voor een groot deel 
leek te bestaan uit makers die hun stijl al gevonden 
hadden. Ash Is Purest White van de Chinese regisseur 
Jia Zhang-ke (A Touch of Sin) was wat dat betreft teke-
nend, een film die voelt als een ‘best of’ van de regis-
seur. In beide betekenissen van het woord: elementen 
uit eerdere films kwamen samen en vormden zich tot 
één van de beste films uit zijn carrière.

Iets vergelijkbaars geldt voor Pool Pawel Pawlikow-
ski, die met Cold War een sprankelende en waardige 
opvolger voor Ida (2013) afleverde. En voor Matteo 
Garrone, die met Dogman terugkeerde naar het hard-
vochtige straatleven en de kleine criminaliteit die ook 
centraal stonden in zijn gevierde Gomorrah (2008). En 
voor Nuri Bilge Ceylan, die een Gouden Palm won met 
Winter Sleep (2014) wiens ruim drie uur lange The Wild 
Pear Tree als allerlaatste competitiefilm werd vertoond 
en daardoor de schijnwerpers miste. En al helemaal 
voor Jean-Luc Godard, die inmiddels sowieso een film-
genre op zichzelf is geworden en wiens Le livre d’image 
dan ook met niets anders te vergelijken was dan met 
het eerdere werk van Godard zelf.

3D-spektakel
Niet dat er geen goede films te vinden waren – inte-
gendeel dus – net als films die opvielen vanwege hun 
vormen. Gaspar Noé bijvoorbeeld, die met Climax in 
het bijprogramma Quinzaine des Réalisateurs weer 
lekker hallucinant uitpakte. Of Pájaros de verano (Birds 
of Passage) van Ciro Guerra en Cristina Gallego, die op 
magische wijze de gestileerde antropologische blik van 
hun eerdere Embrace of the Serpent vermengen met een 
hedendaags misdaaddrama rond drugshandel.

Maar waren dat nieuwe vormen? Vorig jaar was 
Alejandro González Iñárritu’s virtual reality-ervaring 
Carne y arena hét spraakmakende project op de festi-
valboulevard. Maar dit jaar werden de VR-brillen terug-
gestuurd naar de kelder van het festivalpaleis, waar op 
de filmmarkt van het festival de hopelijk opzienbarende 
projecten voor de komende jaren werden verhandeld.

Wel werden die andere filmbrillen nog even te-
voorschijn getrokken, de 3D-modellen, en dat leverde 
meteen de meest overdonderende visuele ervaring van 
het festival op. Dan heb ik het niet over Solo: A Star 
Wars Story want het ruimtewesternspektakel werd in 
Cannes gewoon plat in 2D vertoond. De brillen kwam al 
eerder op de dag tevoorschijn voor Long Day’s Journey 
Into Night van de jonge Chinese filmmaker Bi Gan, ver-
toond in het programma Un Certain Régard. Verbazing 
alom bij de aanwezige kijkers, van wie de meesten naar 
de zaal waren gekomen vanwege Bi’s veelbelovende 

debuut Kaili Blues (2015). Die dromerige, elliptische 
artfilm, waarvan de hypnotiserende slotakte in één 
onafgebroken take werd gedraaid, deed bepaald niet 
vermoeden dat de volgende stap voor deze maker een 
groots actiespektakel zou worden.

Dat is Long Day’s Journey Into Night ook niet. Bi 
vergroot de verwarring over die uitgedeelde brillen 
door de film te openen met een titelkaart die de kijker 
geruststelt: ‘Dit is geen 3D-film. Zet de bril pas op 
wanneer de personages dat ook doen.’ De film blijkt 
uiteindelijk een meer volwassen, visueel rijkere en 
thematisch complexere variant op wat Bi ook in Kaili 
Blues al deed. Opnieuw staat een man centraal die na 
jaren weg te zijn geweest, terugkeert naar de afgelegen 

provinciestad Kaili. Opnieuw stuurt een simpele zoek-
tocht het verhaal, dat zich vervolgens in allerhande 
intrigerende, elliptische bochten wringt. En opnieuw 
dragen de wonderschone beelden de sfeer.

Waar Bi in Kaili Blues steunde op groezelige digitale 
beelden, laat hij hier (met maar liefst drie directors of 
photography) zien wat hij voor elkaar krijgt met meer 
budget. Zijn door oude film noirs geïnspireerde beelden 
vermengen diepe schaduwen met sprankelende kleu-
ren. Dan moet het hoogtepunt nog komen. Opnieuw 
eindigt Bi met een onafgebroken ‘one-taker’ (zie ook 
pagina 13) op veel ambitieuzer schaal dan in Kaili Blues 
– en ook nog eens in 3D. Een klein uur duurt het shot, 
dat begint in een mijnschacht en van daaruit eindeloos 
rondzwerft in en om een nachtelijk dorpje, met een 
afdaling per kabelbaan als technisch hoogstandje. Een 
overdonderende afdaling naar het vagevuur.

Rechtsisten
Overdonderend op een heel andere manier was Bi’s 
landgenoot Wang Bing, die met het ruim acht uur du-
rende Dead Souls (vertoond buiten competitie) de lang-
ste film van het festival presenteerde. Die werd slechts 
één keer vertoond en maar weinig van de aanwezige 
filmprofessionals offerden een hele festivaldag op om 
hem te zien.

Vakblad Variety vergeleek het nieuwe werk van beel-
dend kunstenaar Wang met Claude Lanzmanns Shoah 
(1985), zowel vanwege zijn lengte als zijn inhoud. In 
Dead Souls betoont Wang zich opnieuw een scherpzin-
nig chroniqueur van de geschiedenis van zijn land. Hij 
laat schaarse overlevenden aan het woord van de ‘her-

opvoedingskampen’ die het Communistische regime 
vanaf de jaren vijftig in China instelde. De verhalen zijn 
schokkend en pijnlijk: mensen werden al om de klein-
ste vergrijpen bestempeld als “rechtsist” en verbannen 
naar kampen als Jiabiangou in de Gobi-woestijn, in 
naam om te worden gerehabiliteerd maar in de praktijk 
om er uit te hongeren. Wang filmde zijn interviews, 
die vaak in hun geheel worden getoond, voornamelijk 
tussen 2005 en 2008; veel van zijn hoofdpersonen zijn 
inmiddels overleden. Een belangrijk en indrukwekkend 
werk, al is de vraag of het filmfestival van Cannes de 
beste plek is om ermee geconfronteerd te worden.

ZIE VERDERE CANNES-IMPRESSIES OP PAGINA 9, 18 EN 
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LONG DAY’S JOURNEY INTO NIGHT
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Sahim Omar Kalifa over Zagros

‘ONDER DRUK KEUZES MAKEN BOEIT ME’

In Zagros vertelt Sahim Omar Kalifa het tragische verhaal van een 
Koerdische herder in de greep van obsessieve liefde, wurgende 
sociale druk en achterdocht. DOOR IVO DE KOCK

Na 3 kortfilms (Land of the Heroes, Baghdad Messi en 
Bad Hunter) die hem 97 internationale festivalprijzen 
opleverden maakt de Vlaams-Koerdische filmmaker 
Sahim Omar Kalifa zijn langspeeldebuut. “In Zagros 
kijken we door de ogen van de mannelijke protagonist 
om zijn dilemma’s en denkwijze te begrijpen,” vertelde 
Sahim Omar Kalifa tijdens Film Fest Gent. “Door dicht 
bij hem te blijven, laten we zijn twijfels, paranoia, liefde 
en jaloezie echoën in de gedachte van de kijker.” 

Ook u ontvluchtte uw land. “Omdat mijn vader politiek 
actief was, moest hij in 1996 Iraaks Koerdistan verlaten. 
Mijn moeder en twee broers volgden hem naar België en 
in 2001 besloot ik ook te vertrekken. Illegaal want ik 
kreeg geen visum. Wat ik tijdens die trip meemaakte 
was zo extreem dat ik me vaak afvroeg waarom ik mijn 
leven op het spel zette. Smokkelaars zijn alleen uit op 
geld, ze beloven je een comfortabele trip maar uiteinde-

lijk blijkt dat je met 40 mensen in een laadbak bent ge-
dropt voor een hele lange en moeilijke reis. Mensen die 
elkaar niet kennen, kwaad zijn op zichzelf, zich ergeren 
aan elkaars lawaai en hun behoeften doen in die beperk-
te ruimte. Kortom: het was een hel.”

Maar die ervaring verwerkte u amper in Zagros. “Omdat 
de film niet gaat over de tocht van migranten. Het zou 
alleen maar afleiden, het traject van ons hoofdpersona-
ge is al intens en complex genoeg. Ik maak trouwens 
nooit autobiografisch werk maar het zijn wel films die 
dicht bij mijn leven staan. Zelf moest ik veel keuzes ma-
ken onder druk van maatschappij, familie en traditie. 
Beslissingen die niet honderd procent van mij waren en 
waarbij het moeilijk was om te bepalen of ze goed wa-
ren. De impact van die druk boeit me. Net als de vrijge-
vochten vrouwen die ik leerde kennen. In 1991 zakten er 
regelmatig vrouwelijke Koerdische strijdsters af naar 

mijn dorp. Een dorp dat heel conservatief was, met 
vrouwen die thuis bleven en eten maakten, wat zorgde 
voor een sterk contrast. De vrouwen hadden bij de re-
bellen veel macht terwijl dat in ons dorp helemaal an-
ders was. Zij moedigden ‘onze’ vrouwen aan om hun 
voorbeeld te volgen. Hun rebels gedrag creëerde een ro-
mantisch beeld in mijn hoofd en daar wou ik een film 
over maken. Daarnaast ben ik een natuur-fanaat en ook 
voor Zagros is de natuur erg belangrijk. Dat versterkt 
zijn ontworteling wanneer hij in Brussel in een heel an-
dere omgeving terecht komt. Hij is een eenvoudig man 
die geniet van zijn schapen en bergen. Maar mensen en 
liefde zijn nog belangrijker voor hem, daarom kiest hij 
voor zijn vrouw.”

Op zijn berg voelt hij de sociale druk van de mensen met 
hun oordelen en vooroordelen niet. “Ondanks zijn liefde 
voor de natuur en behoefte aan rust is hij ook gefasci-
neerd door de moderne wereld. Hij onderhoudt contac-
ten met de vrouwelijke strijdsters en is getrouwd met 
een moderne vrouw. Maar telkens als hij naar zijn dorp 
afzakt, wordt hij meteen omsingeld. Zijn vader en zijn 
neven benadrukken hun dominantie over hem. Tradi-
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Sahim Omar Kalifa over Zagros

‘ONDER DRUK KEUZES MAKEN BOEIT ME’

tie, familie, vader en moeder oefenen pressie uit en dat 
bemoeilijkt zelfontplooiing. Zagros zit klem tussen tra-
ditie en liefde. Zijn vader en zijn vrouw leven in twee 
werelden die naast elkaar evolueren. Het lukt hem uit-
eindelijk om zich los te maken van de traditie en zijn va-
der wanneer hij de oude man uit België wegstuurt. Maar 
hij kan zich niet bevrijden van zijn jaloezie en zijn passie 
voor zijn vrouw. Een simpele herder die geen schaap 
pijn wil doen, wordt door alle emoties en conflicten een 
heel ander persoon. Die dingen doet die hij anders nooit 
zou doen. Zagros is een liefdesverhaal en de protagonist 
een obsessief en bezitterig individu. Iemand die niet 
kan verdragen dat zijn hond en zijn vrouw Havin bij ie-
mand anders zouden zijn. Zij integreert zich vrij vlot in 
België omdat ze de taal al een beetje kent maar voor 
Zagros ligt het moeilijker. In mijn geboortestreek wor-
den mensen alle dagen omringd door warmte en licht, 
door mensen met wie je kan gaan drinken en eten. Din-
gen die cruciaal zijn voor je geestelijke gezondheid.”

U brengt dit in beeld. “In Koerdistan geven we met war-
me kleuren en veel licht aan dat hij zich thuis voelt. Ter-
wijl Zagros in België meteen wordt geconfronteerd met 

donkere wolken, regen en wind. Dit is geen warme om-
geving voor hem en wanneer hij uiteindelijk alleen op de 
luchthaven zit, wordt het duidelijk dat zijn geluk weg is. 
In fel contrast met het begin van de film waar de geluk-
zaligheid van het scherm spat. Cameraman Ruben Im-
pens en ik wilden het contrast tussen de twee werelden 
visueel duidelijk maken. Niet door camerabewegingen 
en montage maar door binnen eenzelfde beeldvoering 
te spelen met licht, kleur en warmte.”

Met welk gevoel wilde u afsluiten? “Niet iedereen zal al-
les hetzelfde interpreteren maar het is duidelijk dat 
Zagros beseft dat zijn fout onherstelbaar is. In het begin 
van de film ontdekken we een personage dat vrolijk, 
jong en gelukkig is terwijl we aan het slot iemand met 
grijs haar en een sombere blik zien. Helemaal alleen 
want niemand kijkt naar hem. Je krijgt de indruk dat hij 
weet dat hij een heel zware fout heeft gemaakt. We 
dachten lang na over het slot en overwogen alternatie-
ven maar het mocht zomaar niet op straat eindigen, de 
straf moest erin verwerkt worden.” 5

Bergafwaarts 
naar  Brussel
Je kunt je geboortedorp verlaten, maar 
het dorp verlaat jou niet; dat is wat een 
Koerdische herder bewijst in deze drama
tische liefdesgeschiedenis. 

Zagros. Hij draagt dezelfde naam als de 
bergketen die het Koerdische landschap do-
mineert. En daar in die bergen, met zijn 
schaapskudde, is zijn thuis. Voor zijn vrouw 
zal het dat nooit worden. In het dorp waar ze 
achterblijft als Zagros er met zijn kudde op 
uittrekt, wordt de stadse Havin wantrouwig 
bekeken, niet in de laatste plaats door haar 
eigen schoonfamilie. En hun bemoeienis is 
verre van onschuldig. Wanneer een hard-
nekkig gerucht de eer van de familie in ge-
vaar dreigt te brengen, besluit Zagros’ vader, 
achter de rug van zijn zoon om, haar stevig 
onder handen te nemen. Havin vlucht, sa-
men met hun dochtertje en zwanger van hun 
tweede kind, naar een achterneef in Brussel. 
Het duurt niet lang of Zagros reist hen ach-
terna, met achterlating van alles wat hem lief 
is: de bergen, zijn schapen, zijn herdershond. 

De Belgisch-Koerdische filmmaker Sahim 
Omar Kalifa maakte ooit zelf via mensen-
smokkelaars de reis naar Europa. In zijn 
speelfilmdebuut legt hij de nadruk niet op de 
gevaren van de reis zelf, maar op wat er met 
Zagros gebeurt nadat hij zijn bestemming 
heeft bereikt. Zijn leven is in één klap ont-
daan van alles wat hij altijd als vanzelfspre-
kend beschouwde en hij moet zijn plek zien 
te vinden in een samenleving waar hij de nu-
ances van sociale interactie niet goed kan 
duiden. De onzekerheid die dit opwekt krijgt 
extra lading door de ontdekking dat Havin 
iets voor hem heeft verzwegen.

Kalifa en producent/scenarist Jean-Claude 
van Rijckeghem schreven Zagros als een 
klassiek noodlotsdrama. Het scenario biedt 
daarmee weinig echte verrassingen, maar 
steekt goed in elkaar. Het neemt ons stap 
voor stap mee in de vertwijfeling van een 
man die het solide, hardvochtige wereld-
beeld van zijn familie verwerpt, maar vervol-
gens verstrikt raakt in een chaotische en on-
overzichtelijke werkelijkheid. “Je had in die 
bergen van je moeten blijven”, bijt Havin hem 
tijdens een ruzie toe. Het zijn harde, maar 
ware woorden. Zagros wil wel kiezen voor 
zijn gezin, maar wordt door zijn eigen patri-
archale reflexen – die hij zelf natuurlijk niet 
ziet, maar wij wel – het bos ingestuurd. Op 
tragische wijze voert de film hem, onvermij-
delijk en toch onthutsend, naar de zelfvol-
trekking van zijn vonnis.

SASJA KOETSIER

Zagros  BELGIË, 2017 |  REGIE SAHIM OMAR KALIFA | 

102 MINUTEN |  MET FEYYAZ DUMAN, HALIMA ILTER, 

BRADER MUSIKI |  DISTRIBUTIE CINÉART |  TE ZIEN 

VANAF 28 JUNI   
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De jaren zestig, dat waren toch de jaren dat revolutie 
in de lucht hing? De jonge generatie rekende af met de 
suffe jaren vijftig. En kon dat ook doen door de groei-
ende welvaart. Weg met de burgerlijk klootjesmenta-
liteit, op naar een nieuwe samenleving, waarin alles 
werd gedeeld en seksuele vrijheid iedereen gelukkig 
maakte. Londen was het middelpunt van de culturele 
explosie. The Beatles, The Rolling Stones, de foto-
modellen Twiggy en Jean Shrimpton, de minirok en 
opwindende films van jonge filmmakers: alles stond in 
het teken van het afscheid van de oude verkalkte we-
reld en het welkom van een paradijselijke nieuwe. De 
toekomst was altijd al aan jongeren geweest, maar voor 
het eerst lieten zij dat ook luid en duidelijk horen. Leve 
de vrijheid, weg met de benauwende conventies en de 
verstikkende moraal. 

Er zijn nog steeds babyboomers die heilig geloven 
in dit heldenverhaal over de jaren zestig, dat ook in de 
nieuwe documentaire My Generation weer wordt op-
gepoetst, al krijgt het daarin wel wat nuancering. Bij 
voorkeur wijden ze breed uit over hun heldenrol in dat 
decennium. Hoe zij gedreven door een puur verlangen 
naar een betere wereld op de barricaden stonden. Als 
we hen moeten geloven, waren ongeveer alle gebouwen 
in Nederland in de jaren zestig bezet en knuppelde de 
politie dagelijks vreedzame demonstranten in elkaar. 
Dat Nederland niet is afgegleden naar een fascistische 
dictatuur is te danken aan hun ongebroken wilskracht. 
Daaraan had het verzet in de Tweede Wereldoorlog met 
terugwerkende kracht een voorbeeld kunnen nemen. 

Cliff Richard
Volgens de heersende wijsheid was Frankrijk de ba-
kermat van de politieke revolutie en Engeland van de 
culturele revolutie in de jaren zestig. Met ‘swinging 
London’ als het vrijgevochten Britse epicentrum, waar 
iedereen dagelijks nieuwe creatieve hoogten bereikte, 
maar ook nog tijd had om met iedereen het bed in te 
duiken, want de vrije liefde, mogelijk gemaakt door een 
dagelijks in te nemen pil, moest gevierd worden. Het 
bleef niet onopgemerkt. Op 15 april 1966 stond de kreet 
‘London: The swinging city’ op de cover van Time Ma-
gazine. Het bijbehorende verhaal beschreef Londen als 
een stad waarin het eeuwig feest was voor jongeren. 

Hoog tijd voor een paar feiten over de Britse cul-
turele revolutie. De best verkochte single in 1966 in 
Engeland was niet van The Beatles of The Rolling Sto-
nes, maar was Distant Drums van countryzanger Jim 
Reeves. Ook Cliff Richard verkocht meer platen dan de 
twee roemruchte bands. Nog een treurig feit: in Enge-
land verkocht de soundtrack van The Sound of Music 
beter dan het Beatlesalbum Abbey Road. Toen The 

Rolling Stones in 1967 voor drugsbezit werden gearres-
teerd, wenste de overgrote meerderheid van de Britten, 
niet alleen de ouderen, hen achter de tralies. En wat de 
vrije liefde betreft: eind jaren zestig slikte slechts één 
op de tien Britse vrouwen de in 1961 in Engeland geïn-
troduceerde anticonceptiepil.

Provinciemeisje
Hoe zit het met films uit die tijd? Ademen die een sfeer 
van een culturele revolutie en de geest van de ‘swinging 
sixties’? Iets ervan voelen we in Richard Lesters sterve-
hikel A Hard Day’s Night (1964), een vrolijke film over 
de hysterie rond en met The Beatles. Lester trekt in de 
quasidocumentaire alle stilistische middelen uit de 
kast – slow motion, freeze frame, fast forward – en put 

Mei ’68: de ‘swinging sixties’

DE KRACHT VAN DE MYTHE
DE KRACHT VAN DE MYTHE

Weer een desillusie voor de babyboomgeneratie:  

de Britse ‘swinging sixties’ swingden alleen voor een 

kleine happy few. De meeste jongeren wilden trouwen  
en kochten platen van Cliff Richard.   DOOR JOS VAN DER BURG
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met slapstick rijkelijk uit de filmgeschiedenis. 
A Hard Day’s Night sloeg bij  jongeren in als een 

confettibom, omdat de vrolijke film ver af stond van 
conventionele oubollige Britse komedies. Het succes 
leidde tot een stroompje films, die nu als buitenbeen-
tjes in de Engelse filmgeschiedenis te boek staan. Zoals 
de komedie The Knack… and How to Get It, die Richard 
Lester een jaar na A Hard Day’s Night maakte. Ook deze 
visueel hippe film, die Lester de Gouden Palm in Can-
nes opleverde, appelleerde aan het nieuwe vrijheidsge-
voel, maar illustreert onbedoeld ook de halfslachtig-
heid in de verbeelding ervan. Een provinciemeisje dat 
naar Londen komt en flauw valt als ze gekust wordt? 
Hoezo rebelse film over hedonistisch Londen, waarin 
alle remmen los gaan? 

Egoïstische hork
The Knack… is niet de enige ‘swinging sixties’-film die 
(seksuele) vrijheid suggereert maar monogamie preekt. 
In Georgy Girl (Silvio Narizzano, 1966) leeft een amo-
rele vrouw er lustig op los en laat ze haar baby aan zijn 
lot over. Het resultaat van de vrije moraal, suggereert 
de film. Met zulke films konden de conservatieve mo-
raalridders rustig in hun stoel blijven zitten.

Dat Londen niet deugt, ontdekken in Smashing Time 
(Desmond Davis,1967) twee provinciaalse meiden die  
vol verwachting naar de stad zijn gereisd. Aan het einde 
van de film walgen ze van het oppervlakkige en hypo-
criete Londense leven en keren ze terug naar de provin-

cie! Daar zijn de mensen eerlijk en oprecht.
Het kan altijd treuriger, want in Alfie (Lewis Gil-

bert,1966) laat een Londense egoïstische hork (Michael 
Caine, de verteller in My Generation) met zijn promiscue 
gedrag een spoor van ellende achter zich. Het dieptepunt 
is de scène waarin een door hem zwanger gemaakte ge-
trouwde vrouw geen andere uitweg ziet dan een illegale 
abortus in een achterkamertje. Niks ‘swinging sixties’, 
maar een man met breinaalden en zeepsop.

Zijn de ‘swinging sixties’ en ‘swinging London’ niet 
meer dan een mythe? Door de media bedachte termen, 
die naar een onbestaand sprookjesland verwijzen? 
Het ligt genuanceerder. Er gebeurde wel degelijk iets 
in de jaren zestig in Engeland, vooral in Londen, maar 
niet op massale schaal. Voor een klein groepje jon-
geren swingde Londen de pan uit. Zij behoorden tot 
de nieuwe jeugdaristocratie, die in de muziek, film en 
mode de toon zette. Dat het maar een klein clubje was, 
blijkt uit dezelfde namen die altijd worden genoemd: 
The Beatles, The Rolling Stones, modeontwerper Mary 
Quant, Michael Caine, Shrimpton en Twiggy. Zij be-
paalden het opwindende en vrijgevochten beeld van 
de jaren zestig, maar de meeste jongeren gingen in die 
jaren gewoon keurig naar school of naar hun werk. En 
de seksuele revolutie? Eind jaren zestig ging tweederde 
van de Britse vrouwen als maagd het huwelijk in. Pas in 
de jaren zeventig ging de seksuele moraal op de helling. 
Voor de meeste jongeren waren de jaren zestig geen 
‘swinging sixties’ maar ‘masturbation sixties’. 5

Mei ’68: de ‘swinging sixties’
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My Generation
Londen als hippe dorpspomp
Michael Caine is in My Generation, een 
documentaire met een hoog onskent
onsgehalte, verteller achteraf en con
temporaine gids tegelijk door het Londen 
van de ‘swinging sixties’.

Michael Caine is misschien wel de bekendste 
spreker van het sappige Londense cock-
ney-dialect. Hij brak als filmacteur echter 
door in Zulu (1964), als een bekakte Britse 
luitenant die verzeild raakt in de Boerenoor-
log. In de levendige documentaire My Gene-
ration legt de als Maurice Joseph Mickle-
white geboren Caine uit dat hij die rol te 
danken had aan de Amerikaanse regisseur 
Cy Endfield. Een Britse regisseur zou in het 
standenbewuste Engeland nooit en te nim-
mer een arbeiderszoon hebben gecast als of-

ficier, dat weet Caine heel zeker.
My Generation is op zijn interessantst als 

de filmmakers de ‘swinging sixties’ op die 
manier bekijken: als een revolte van arbei-
derskinderen, die geen zin hadden om mee te 
draaien in een grauwe samenleving waarin 
zij geacht werden hun plaats te kennen. Inte-
ressant is ook de notie dat zulke jongeren 
vanuit heel het Verenigd Koninkrijk naar 
Londen kwamen om vanuit laagdrempelig 
toegankelijke kunstacademies de wereld te 
veranderen. Met als gevolg dat Londen (en 
dan met name het gebied rond King’s Road) 
veranderde in een hippe dorpspomp waar ie-
dereen iedereen leek te kennen. 

Illustratief is de anekdote over de vanuit 
Liverpool naar Londen verkaste Beatles die 
over straat liepen en The Rolling Stones 

voorbij zagen rijden in een taxi. De Stones 
vertelden dat ze net een platencontract had-
den binnengesleept. Probleem: ze hadden 
eigenlijk geen geschikt nummer om op te ne-
men. Waarop Lennon en McCartney hun 
juist afgeronde liedje ‘I Wanna Be Your Man’ 
in de aanbieding gooiden. En dat werd dus 
inderdaad de eerste Stones-single.

Het ons-kent-ons-gehalte wordt bena-
drukt in de onderonsjes die Caine heeft met 
sleutelfiguren als modekoningin Mary 
Quant, zangeres annex supergroupie Mari-
anne Faithful, overlevende Beatle Paul Mc-
Cartney, sterrenfotograaf David Bailey en 
topmodel Twiggy. Curieus genoeg komt 
geen van de geïnterviewden in beeld. Wel-
licht wilden de makers voorkomen dat My 
Generation een traditionele pratende-hoof-
den-docu zou worden, maar erg bevredigend 
is het niet. Geinig is wel de manier waarop 
opnamen van tachtiger Caine worden afge-
wisseld met fragmenten uit klassiekers als 
Alfie (1966) en The Italian Job (1969) waarin 
hij de hoofdrol speelde. Zodoende speelt 

Caine een dubbelrol als verteller achteraf en 
als contemporaine gids.

De makers – en vooral editor Ben Hilton – 
verdienen een pluim voor hun monniken-
werk: ze zetten een duizelingwekkende hoe-
veelheid beelden van swingend Londen af 
tegen het bepaald onswingende Engeland 
van weleer. En ook al zijn de opnames van 
pompeus besnorde heren die ageren tegen de 
jeugd-van-tegenwoordig grappig in hun 
Monty Python-achtige absurdisme, de te-
genstelling heeft ook wel iets clichématigs. 
Dat geldt in verhevigde mate voor de sound-
track met – naast het onvermijdelijke titel-
nummer van The Who – een nogal obligate 
dwarsdoorsnede van Engelse sixtiespop. Dat 
had echt wel wat prikkelender gemogen.

FRITZ DE JONG

MY GENERATION |  GROOT-BRITANNIË, 2018 |  REGIE 

DAVID BATTY |  85 MINUTEN |  MET MICHAEL CAINE | 

DISTRIBUTIE PARADISO FILMED ENTERTAINMENT |  TE 

ZIEN VANAF 31 MEI   
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David Batty over My Generation

DE BRIL VAN MICHAEL CAINE

‘Swinging sixties’ icoon Michael Caine voert 
ons in David Batty’s documentaire My 
Generation door een periode waarin Londense 
creatieve vrijbuiters en kleurrijke muziek de 
grijze Britse klassenmaatschappij dooreen
schudden.  DOOR IVO DE KOCK

“De grote verandering was dat popcultuur relevant 
werd tijdens de jaren zestig. Cultuur was niet langer 
gereserveerd voor de hogere klasse.” Zegt David Batty. 
Maar eigenlijk Michael Caine want de documentaire-
maker is zowat zijn woordvoerder in My Generation.

My Generation is Caine’s troetelproject. “Alles begon 
met een gesprek tussen Michael en producent Simon 

Fuller. Simon is geobsedeerd door sixties muziek, Mi-
chael wou altijd al vertellen hoe hij en zijn vrienden het 
Britse klassensysteem doorbraken. Ze zagen raakpunten 
en vroegen mij die te verbinden. Het viel mij op dat Mi-
chaels verhalen allemaal iets zeggen over cultuur en het 
sociale systeem. Die leveren een narratieve draad. Wat 
muziek betreft, merkte ik dat mijn kinderen geïsoleerd 
naar ‘oude’ nummers luisteren. Zelf groeide ik op met 
albums die een verhaal vertellen. Daarom wou ik six-
tiesmuziek in een album steken. Bekende nummers 
worden in hun context geplaatst om aan te geven waar-
om ze gemaakt werden en wat ze proberen te zeggen.”

U vermijdt een didactische voiceover commentaar. “Ik 
wil kijkers een ervaring geven, ze meenemen in een trip 
‘back to the sixties’ via een overweldigende cocktail van 
mode, kunst, seks, drugs en rock ‘n’ roll. Een commen-
taar over het geheel leggen zou funest zijn. Michael 
komt en gaat in de film maar hij probeert ons alleen te 
helpen bij de tijdreis.”

Men zoekt vaak naar het ‘verhaal’ van de sixties maar 
misschien was er alleen een geest van de sixties?  “Het 
verliep inderdaad meer organisch. Mensen projecteren 
te veel op de sixties maar het was wel een periode waar-
in iets gebeurde. In zeer korte tijd. Want alles speelde 
zich af van 1965 tot 1967. Ik ben geboren in Londen en 
het straffe was dat die mistroostige stad plotseling het 
dynamische centrum van de wereld werd. Bijna van de 
ene dag op de andere.”

Onder impuls van een kleine groep. “Volgens Michael 
zo’n 100 à 150 mensen. Ze inspireerden anderen maar 
grote delen van Groot-Brittannië misten het hele ge-
beuren. Dankzij volledige werkgelegenheid hadden jon-
geren voor het eerst geld. Ze konden uitgaan, muziek en 
kleren kopen. Dat gaf ze macht. Daarnaast leefde het 
idee dat hun ouders er met twee wereldoorlogen een zo-
tje van hadden gemaakt. Toen hij opgroeide, zegt Mi-
chael, wilden jongeren gekleed gaan als hun ouders ter-
wijl tijdens de sixties ouders erbij wilden lopen zoals 
hun kinderen. Die probeerden van alles omdat hun ou-
ders niets probeerden.”

Waarom koos u voor drie hoofdstukken? “Omwille van 
het album-gevoel én om de kijkers door de chaos te 
loodsen. Ik zag drie fases. Een pre-fase waar ze zichzelf 
vinden: Michael krijgt zijn naam, Bailey ontdekt foto’s, 
Twiggy wordt model, Marianne Faithfull wordt ont-
dekt. Dan is er de middenfase waarin alles prachtig is en 
de verovering van Amerika lonkt. Tijdens de derde fase 
stevenen we af op een einde in mineur. Volgens Michael 
door een georganiseerde demonisering.”

De contrarevolutie maakte de rebelse jeugdcultuur ka
pot? “Een contrarevolutie is eigenlijk goed omdat ze je 
scherp houdt. Revoluties moeten zichzelf blijven heruit-
vinden of ze worden een deel van het meubilair. De six-
ties verloren hun rebelsheid, de muziek werd kitscherig, 
de aandacht verschoof van Londen naar Amerika.”

“Don’t look back in anger” adviseert Caine, verwijzend 
naar John Osborne. “Het is een knipoog naar zijn favo-
riete werk. Maar ook een afrekening met nostalgie. Mi-
chael wil niet dat het verleden geïdealiseerd of blind 
aanbeden wordt. Voor hem draait het om inspiratie op-
doen waardoor de nieuwe generatie het beter kan doen.”

“Don’t dream small” is zijn tweede advies. “Of laat je 
niet klein houden door de gevestigde orde.” Plastisch 
uitgedrukt: “Don’t let the bastards keep you down!” 
Trek autoriteit altijd in twijfel. Naar de klassenstruc-
tuur van de samenleving kijkt hij door een socialistische 
bril. Het idee dat sommige mensen beter zouden zijn 
door hun afkomst maakt hem boos en opstandig. Daar-
om wilde hij zijn verhaal vertellen. Het interessante is 
dat Michael vrij oud was toen hij doorbrak met Cy End-
fields Zulu (1964). Caine vertelde me dat hij zich had 
voorgenomen te stoppen met acteren wanneer hij op 
zijn dertigste niet zou zijn doorgebroken. In de week dat 
hij 30 werd kreeg hij de rol, dus hij haalde het nipt! Cai-
ne beschouwt zich dan ook als vaderfiguur en woord-
voerder van deze generatie. Alle anderen waren twinti-
gers. Caine’s passie voor ‘my generation’ en de swinging 
sixties is zo sterk omdat hij weet hoe het voordien was.”

Nam hij de interviews zelf af vanwege die persoonlijke 
betrokkenheid? “Paul McCartney, David Bailey, Roger 
Daltrey, Mary Quant, Sandie Shaw, de geïnterviewden 
zijn Michaels vrienden. Ik construeerde de film rond die 
gesprekken en breidde er interviews doorheen met le-
den van de groep die niet meteen persoonlijke vrienden 
waren. De interviews zijn meer gesprekken en ik heb ze 
ook als dusdanig gefilmd. Ik toon Caine’s gesprekspart-
ners niet omdat ik de kijker naar de sixties wil transpor-
teren. Mensen vijftig jaar later zien, breekt de betove-
ring. De enige die in het heden opduikt is Michael Cai-
ne, omdat hij onze verhalenverteller is en nog steeds 
een iconische uitstraling heeft.”

Je laat hem ook verdwijnen als Alfie (1966) en weer ver
schijnen in het heden. “We zochten visuele manieren 
om terug te keren naar het verleden en Michaels iconi-
sche personages boden die kans. Caine een lift zien in-
stappen, praten met David Bailey en dan weer opduiken 
in The Italian Job (1969) is verwarrend én opwindend.”

“Where did it all go wrong?” vraagt Caine het antwoord 
blijft uit. “Omdat de vraag niet te beantwoorden valt. 
Caine’s antwoord is ‘drugs’. Het goede aan drugs was 
dat ze de creativiteit stimuleerden. Men nam aanvanke-
lijk drugs om de geest te verruimen. Maar na een tijd 
werd het iets dat je moest doen. Dat vernietigde volgens 
Caine de sixties party scene. Drugs werden illegaal, ver-
dwenen achter gesloten deuren waardoor de sociale in-
teractie wegviel. Zelf geloof ik dat dingen een natuurlij-
ke cyclus doormaken, met een terugval en de nood aan 
een nieuwe stimulans. Soms moet je afscheid nemen 
van iets.”  5



DE FILMKRANT  FOTO U.S. NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION
#410 JUNI 2018   31

De naam Paul Robeson (18981976) doet bij 
weinigen nog een belletje rinkelen. Steve 
McQueen laat op het Holland Festival met de 
installatie End Credits zien hoe onterecht dat 
is. Hij maakte een portret van de zwarte zanger 
en burgerrechtenactivist, die door de FBI kapot 
werd gemaakt. DOOR JOS VAN DER BURG

Sommige mensen blinken uit in alles wat ze aanpak-
ken. Zo iemand is de in 1898 in Princeton geboren Paul 
Robeson, over wie Steve McQueen (12 Years a Slave) 
nu een installatie heeft gemaakt. Robeson kreeg, zoals 
alle zwarte Amerikanen in zijn tijd, niets cadeau. Ze 
stonden door discriminatie bij hun geboorte al op een 
immense achterstand. Voor Robeson, die opgroeide in 
een gezin met zeven kinderen, kwam daar een gruwelijk 
familiedrama bij: zijn moeder Maria Louisa Bustill, een 
onderwijzeres, kwam om het leven toen haar jurk in 
brand vloog bij het aansteken van de kolenkachel. Ro-
beson was toen zes jaar en had het geluk dat zijn vader, 
William Drew Robeson, een onvoorstelbare wilskracht 
bezat. De man was op zijn vijftiende als slaaf vanuit het 
Amerikaanse Zuiden naar het Noorden gevlucht, vocht 
in de Burgeroorlog mee tegen het Zuiden, waarna hij 
na de oorlog theologie studeerde en dominee werd in 
Princeton. Paul Robeson erfde van hem zijn tomeloze 
wilskracht en ambitie; van zijn moeder, ook al had hij 
haar nauwelijks gekend, sociale betrokkenheid en een 
rechtvaardigheidsgevoel. 

Wereldster
Robesons jeugd was ondanks de tragische dood van 
zijn moeder een emancipatiesprookje van een zwarte 
jongen. Als derde zwarte Amerikaanse jongen in de ge-
schiedenis werd hij toegelaten tot de Rutgers Universi-
teit in New Jersey. De student blonk overal in uit: beste 
atleet van de universiteit, beste debater en briljante 
cijfers voor alle vakken. Het leidde tot raciale jaloezie: 
zijn witte rugbyploeggenoten braken zogenaamd per 

ongeluk zijn neus. Na Rutgers studeerde Robeson rech-
ten aan de Columbia Universiteit in New York. In zijn 
vrije tijd zong hij met zijn fraaie basstem in (kerk)koren 
en acteerde in studentengezelschappen.

Het bleef niet onopgemerkt en de inmiddels met de 
antropoloog en zwarte activist Estlanda (Essie) Goode 
getrouwde Robeson maakte furore als acteur en zanger. 
Toch ging hij na zijn afstuderen op zijn vijfentwintigste 
bij een advocatenkantoor werken, maar na pesterijen 
door zijn witte collega’s nam hij ontslag en stortte hij 
zich volledig op acteren en zingen. Een goede keuze: op 
zijn zevenentwintigste maakte hij zijn filmdebuut en 
een jaar later was hij als zanger en acteur een wereldster.

 
Stalin
Na een verpletterend succesvol optreden in 1928 in 
Londen in de musical Show Boat, waarin hij als boot-
werker op de Mississippi de klassieker Ol’ Man River 
zingt, verhuisde Robeson met zijn vrouw en zoontje 
Paul naar Londen. Illustratief voor zijn sociale hart 
was dat hij zich het lot van Britse mijnwerkers aantrok. 
Hij noemde hen ‘witte negers’, omdat ze net als zwarte 
Amerikanen moesten vechten voor een menswaardig 
bestaan. 

Robeson voelde zich thuis in Engeland, waar hij niet 
alleen op de planken stond, maar ook in zeven films 
speelde. Zijn ster leek onaantastbaar, maar alles ver-
anderde door zijn bezoek aan de Sovjet-Unie in 1934. 
Robeson was onder de indruk van het land, waarin hij 
zich anders dan in Amerika niet gediscrimineerd voel-
de. “Hier ben ik geen neger, maar voor het eerst in mijn 
leven een menselijk wezen. Ik loop in volledige mense-
lijke waardigheid.”

Moeten we het Robeson aanrekenen dat hij niet zag 
dat Stalins Sovjet-Unie geen paradijs was? Misschien, 
maar je kunt de vraag ook omdraaien: waarom voelde 
een zwarte Amerikaan als Robeson zich meer thuis in 
de Sovjet-Unie dan in zijn thuisland? Het antwoord 
is makkelijk, want Robeson leefde in de periode dat er 

nog geregeld zwarte Amerikanen aan lantaarnpalen en 
bomen bungelden. De discriminatie, vernederingen en 
moorden in Amerika maakten hem tot een burgerrech-
tenactivist en blind voor de stalinistische realiteit.

Staatsgevaarlijk
Burgerrechtenactivist en bewonderaar van Stalins 
Sovjet-Unie: er zijn Amerikanen voor minder doelwit 
van de FBI geworden. In de naoorlogse Koude Oorlog 
maakte de geheime dienst Robesons leven tot een hel. 
Zijn opmerking  in 1949 dat zwarte Amerikanen voor 
vrede willen vechten maar niet tegen de Sovjet-Unie, 
betekende de dood van zijn carrière. Robeson werd 
uitgemaakt voor landverrader, zijn paspoort ingetrok-
ken, alle geplande Amerikaanse concerten afgelast en 
hysterische perscommentaren eisten de doodstraf voor 
de ‘zwarte Stalin’. Voor de entertainmentindustrie be-
stond Robeson niet meer. Ook in Nederland, waar de 
VARA hem op de lijst van verboden artiesten zette.

De FBI maakte Robeson brodeloos, maar hij gaf 
zijn overtuigingen niet op. In 1951 diende hij bij de VN 
een aanklacht in tegen de Amerikaanse overheid, die 
hij medeplichtig achtte aan genocide doordat ze niet 
optrad tegen lynching. Zijn geloof in Stalin bleef van 
schokbeton. Na de dood van de dictator prees hij hem 
als een groot leider, die ‘wijs en goed’ was. Geweldige 
munitie voor de FBI, die Robeson als zeer staatsgevaar-
lijk categoriseerde. In 1956 weigerde Robeson voor een 
overheidscommissie de vraag te beantwoorden of hij 
lid was (geweest) van de communistische partij. “Jullie 
zijn zelf de niet-vaderlandslievenden, en de niet-Ame-
rikanen, en jullie zouden je moeten schamen.”

Bewondering
In 1958 kreeg Robeson zijn paspoort terug, maar de 
spanningen, het verlies van zijn werk en misschien 
het besef dat Stalins Sovjet-Unie toch niet het aardse 
paradijs was geweest, eisten hun tol: in 1961 deed hij in 
Moskou een mislukte zelfmoordpoging door zijn pols 
door te snijden. Robeson herstelde nooit helemaal van 
deze inzinking en leidde vanaf 1963 tot aan zijn dood in 
1976 een teruggetrokken leven. 

Het schaduwen van Robeson tussen 1941 en 1976 
door de FBI leverde een 2680 pagina’s (!) tellend dos-
sier op. Toen filmmaker en kunstenaar Steve McQueen 
het onder ogen kreeg, was hij gechoqueerd door de 
verbijsterende paranoia die eruit spreekt. Hij maakte 
er de video-installatie End Credits over. Daarin zijn 
op twee schermen één voor één alle FBI-documenten 
over Robeson te zien, begeleid door stemmen die de 
FBI-teksten voorlezen. Dat het vertonen van de docu-
menten dertien uur duurt, maakt akelig voelbaar dat 
de FBI niets ontging in Robesons leven. End Credits 
roept associaties op aan de werkwijze van de Stasi en 
de privacydreigingen in ons digitale tijdperk. Maar in 
de eerste plaats is de installatie een hommage aan een 
strijdbare zwarte man, die weigerde om zijn opvattin-
gen te verloochenen. Robeson betaalde er een toren-
hoge prijs voor, maar ruim veertig jaar na zijn dood 
krijgt hij alsnog de bewondering en het respect die hem 
ontstolen werden.

End Credits  IS VAN 9 T/M 28 JUNI IN LOODS 6 TE 

ZIEN OP HET HOLLAND FESTIVAL |  OP 10 JUNI IS ER EEN 

OPENBAAR INTERVIEW MET STEVE MCQUEEN IN DE 

STADSSCHOUWBURG IN AMSTERDAM   

Paul Robeson

PAUL ROBESON ZINGT OP DE MOORE SCHEEPSWERF DE STAR SPANGLED BANNER
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De concertante opera Hyena vertelt het auto
biografische verhaal van exalcoholist en 
kinkexpert Mollena Lee WilliamsHaas, op 
muziek gezet door haar echtgenoot Georg 
Friedrich Haas. Hun openlijke BDSMmeester
slaafverhouding is onderwerp van de 
documentaire The Artist & the Pervert, die ook 
op het Holland Festival wordt vertoond en laat 
zien hoe dit stel hokjesdenken van zich afwerpt 
in hun kunst, seks en privéleven. 

DOOR HUGO EMMERZAEL

Alsof het een notenbalk is. Zo zijn vijf waslijnen voor 
een witte muur gespannen. Terwijl de naakte body 
positive storyteller en kinkexpert Mollena Lee Wil-
liams-Haas in de camera kijkt, hangt haar eveneens 
blote man, de componist Georg Friedrich Haas seks-
speeltjes als muzieknoten aan de geïmproviseerde 
notenbalk. Regisseursduo Beatrice Behn (vooral be-
kend als filmjournalist in Duitsland) en René Gebhardt 
(art-director en animator) vat met dit openingsbeeld 
van hun filmdebuut sterk samen waar hun documen-
taireportret The Artist & the Pervert over gaat: de over-
lap tussen kunst en seksualiteit. Zoals Georg zijn leven 
wijdt aan het verdiepen van de notie van klank, doet 
zijn vrouw Mollena dat met het verdiepen van de notie 
van seksualiteit.

Overprikkeling
De in Oostenrijk geboren Georg Friedrich Haas (1953) is 
een van de meest toonaangevende en meest gespeelde 
hedendaagse componisten. Met zijn gebruik van mi-
crotonaliteit, alternatieve stemmingssystemen en bo-
ventonen borduurt hij verder op het werk van iemand 
als György Ligeti. Je hoeft maar even te luisteren naar 
een stuk als Release, waarmee vorig jaar de spiksplin-
ternieuwe Elbphilarmonie in Hamburg werd geopend, 
om de puur op klank geënte en ongrijpbare composities 
tot in elke vezel van je lichaam te ervaren. Omwille 
van die meer-zintuigelijke ervaring van zijn muziek 
presenteert Haas die muziek regelmatig in onverlich-
te concertzalen: als een rauwe, intieme, lichamelijke 
ervaring. In die zin laat de muziek van Haas zich ge-
makkelijk vergelijken met seksuele sensaties die ook 
een soort bijzondere overprikkeling zijn van lichaam en 
geest. Waarom je de dingen voelt die je voelt, is soms 
niet zo helder. Dat je ze voelt, is niet te negeren. 

Haas’ muziek werd altijd omschreven als somber 
en duister. Zelf denkt hij dat daar een einde aan kwam 
toen hij in december 2013 Mollina Lee Williams via da-
tingsite OkCupid leerde kennen, een vrouw van kleur 
die hij vroeg zijn muze te worden, en die toestemde om 
zijn slaaf te worden. Een intieme en seksuele verhou-
ding vol contradicties. Hoe verhoudt Haas’ feminisme 
zich tot zijn seksuele oriëntatie als BDSM-meester; en 

kan de zwarte Williams-Haas er wel voor kiezen om 
‘slaaf’ te worden? Welke politiek-historische tegen-
strijdigheden roept dat op? The Artist & the Pervert – 
een lief, licht en bepaald niet seksueel expliciet portret 
van de manier waarop beiden samenleven en -werken 
– geeft een stem aan die cognitieve dissonantie. En 
confronteert ons met de vraag: mág dit allemaal wel?

Taal
Williams-Haas en Haas beschrijven zichzelf als gelijke 
mensen met een seksuele relatie waarin met weder-
zijdse toestemming de machtsdynamiek is verschoven. 
Hun BDSM-relatie wordt nog gecompliceerder doordat 
Williams-Haas een vrouw van kleur is. Ras is een on-
derwerp waar Amerika niet graag over praat, zegt een 
van haar vrienden in de film. En zelf beschrijft ze met 
smaak een ‘veiling’ in de BDSM-scene waarin ze het 
gebruik van het woord ‘slaaf’ aan de orde wilde stellen 
door een ‘weggelopen slaaf’ te spelen.

Missen onze talen de nuance om intieme zaken als 
gevoelens en identiteit van elkaar te scheiden? Iets dat 
Frans filosoof Roland Barthes al beschreef in zijn lin-
guïstische studie naar de taal van de liefde Fragments 
d’un discours amoureux (1977), vorig jaar de inspiratie 
voor Claire Denis’ Un beau soleil intérieur.

In veel gevallen kunnen we de kunst ook niet van 
de kunstenaar scheiden. Dus als het beeld van de kun-
stenaar te expliciete vormen krijgt, wordt de kunst 
als gevolg gemeden. Dat overkwam Georg toen hij na 
veertig jaar zoekende te zijn geweest naar de juiste sek-
suele verhouding openlijk zijn BDSM-relatie vierde. 
Geïnterviewden uit de muziekwereld vertellen hoe en 
waarom ze zijn muziek nu, al dan niet, in het kader van 
zijn seksuele geaardheid ‘lezen’, en niet om de inherente 
artistieke intenties. 

Overgave
Door hun camera’s op Mollena Lee Williams-Haas en 
Georg Friedrich Haas te richten, maakten Behn en Ge-
bhardt een veelzeggende film over de grenzeloosheid 
van identiteit en de grenzen van identiteitspolitiek. 
Mollena en Georg zijn zoveel meer dan hun huidskleur, 
afkomst en seksuele voorkeur, maar maatschappelijke 
structureren dwingen ze haast om zich toch bij een 
kamp aan te sluiten. In die zin levert The Artist & the 
Pervert een essentiële bijdrage aan het huidige neoli-
berale discourse rondom identificatie, emancipatie en 
diversiteit, waarin steeds meer het gevoel heerst dat 
identiteit eerst komt en daarna pas overige ideologie. 

The Artist & the Pervert  WORDT DINSDAG 12 JUNI 

OM 21.00 UUR VERTOOND OP HOLLAND FESTIVAL |  

Hyena,  DE GEZAMENLIJKE OPERA VAN MOLLENA LEE 

WILLIAMS- HAAS EN GEORG FRIEDRICH HAAS, WORDT 

WOENSDAG 13 JUNI OM 20:30 UUR OPGEVOERD OP 

HOLLAND FESTIVAL |  VOOR MEER INFORMATIE 

hollandfestival.nl   

Holland Festival: The Artist & the Pervert & Hyena

HOE JE VAN SEKSUALITEIT  
KUNST MAAKT

THE ARTIST & THE PERVERT
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Jurassic World: Fallen Kingdom
J.A. Bayona | Deel vijf in de 25 jaar geleden door 
Steven Spielberg aangezwengelde dinosaurus-
sen-franchise. Scenarist Colin Trevorrow (regis-
seur van de vorige Jurassic-film) beloofde in 
een interview “een parabel over hoe we als 
mensen vandaag de dag met dieren omgaan: 
mishandeling, medische experimenten, huis-
dieren, wilde dieren die gevangen zitten in die-
rentuinen, dieren die worden gebruikt door het 
leger, dieren gebruikt als wapens.”
TE ZIEN VANAF 7 JUNI   

Charlie & Hannah gaan uit
Bert Scholiers | ‘De vlotte shots zijn meestal in 
nostalgisch zwart-wit. Het is de meest consis-
tente stijlkeuze waar alsnog graag mee gebro-
ken wordt in een sprankelende film die zich niet 

makkelijk laat typeren. Toch een poging: het is 
een absurde romantische komedie over de ex, 
seks en schuld waarin voorbije relaties een 

stormachtige nacht feesten in Antwerpen over-
schaduwen.’ (Hugo Emmerzael in de Filmkrant 
#407. Lees op filmkrant.nl de recensie en ons 
interview met Bert Scholiers.)
TE ZIEN VANAF 14 JUNI EN ONLINE VIA picl.nl   

Hereditary
Ari Aster | Na The Babadook en It Follows in eer-
dere jaren, was Hereditary afgelopen januari dé 
grote horrorhype op het filmfestival van Sun-
dance, het feestje van de Amerikaanse onaf-
hankelijke cinema. Naar verluidt baseerde 
regisseur Ari Aster zijn speelfilmdebuut op per-
soonlijke ervaringen, die hij verwringt tot een 
nachtmerrieachtig verhaal over een vrouw die 
probeert om te gaan met de dood van haar 
moeder.
TE ZIEN VANAF 14 JUNI   

THE BOOKSHOP

The Bookshop
Mijnenveld van kleinzielige 
burgers en mansplainers
Door karikaturen en een eendimensionale 
vertelstijl verzwakt The Bookshop haar 
politieke boodschap. 

The Bookshop had ook The Alternative Facts 
About Miss Honey kunnen heten. Dan zou hij 
refereren aan de zachtaardige juf Miss Honey 
uit Roald Dahls kinderboek ‘Matilda’, in 1996 
verrukkelijk verfilmd door acteur Danny De-
Vito. In Matilda ontdekt een meisje dat ze 
met haar gedachten objecten kan verplaat-
sen. Ze besluit haar weerzinwekkende 
schoolhoofd Miss Trunchbull weg te pesten, 
ten behoeve van haar lerares Miss Honey. 
Miss Honey (Embeth Davidtz) heeft in uiter-
lijk en eigenschappen veel weg van The 
Bookshop’s hoofdpersonage Florence Green 
(Emily Mortimer). Ze zijn allebei slank en 
hebben bruin haar, zijn (tegen de conventies 
in) alleenstaand, delen een liefde voor boe-
ken, hebben een machtige, vrouwelijke ne-
mesis en nemen een meisje van een jaar of 
tien onder hun hoede. Maar waar in Matilda 
de goedheid van Miss Honey nog weleens op 
de hak wordt genomen, mist The Bookshop 
die relativerende, groteske komedie. 

Want komedie is niet waar de Catalaanse 
regisseur Isabel Coixet op uit was. Zij ba-
seerde zich op de gelijknamige, gerenom-

meerde, roman uit 1978 van Penelope Fitzge-
rald. Coixet zoekt in haar verfilming de 
tegenstellingen op en maakt zo een sprookje 
voor volwassenen in het conservatieve Enge-
land van eind jaren vijftig, als de petticoats 
plaatsmaken voor kokerrokken. Weduwe Flo-
rence Green besluit een boekwinkel te begin-
nen in het kustplaatje Hardborough, Suffolk 
in The Old House, een huisje dat iedereen ver-
geten lijkt en al jaren leegstaat. Maar Hard-
bourough blijkt een mijnenveld van kleinzie-
lige burgers en mansplainers, aangestuurd 
door Violet Gamart (Patricia Clarkson). Van 
alle kanten wordt ze tegengewerkt. Gamart 
heeft het plan opgevat om precies op die plek 
een kunstcentrum op te zetten, maar haar ei-
genlijke doel is de status quo te behouden. 

De elite met haar glimmende baljurken 
staat recht tegenover de boekenwurmen, zo-
als de grijze kluizenaar in zijn begroeide 
landhuis buiten de stad. En hier wreekt zich 
de zwart-witte vertelstijl van Coixet. De vra-
gen die worden opgeworpen over de verant-
woordelijkheid van de boekhandelaar (moet 
je Vladimir Nabokovs in die dagen scanda-
leuze Lolita nu wel of niet verkopen) tekenen 
zich maar magertjes af. Vooral de politieke 
ondertoon – de botsing van de vooruitgang 
op conservatisme – komt niet door. In onze 

tijd, waarin mensen lijken terug te verlangen 
naar conservatieve waarden en tradities, ter-
wijl de wereld intussen door oorlog, klimaat 
en technologie onherroepelijk verandert, is 
de keuze voor het verfilmen van The Bookshop 
een schot in de roos. Maar in Coixets uitvoe-
ring zijn de personages zo ontzettend goed óf 
ongelooflijk slecht, dat het ze eenkleurig en 

voorspelbaar maakt. Het verhaal verrast pas 
als het te laat is. 

LAURA VAN ZUYLEN

The Bookshop VERENIGD KONINKRIJK, 2017 |  REGIE 

ISABEL COIXET |  110 MINUTEN |  MET EMILY MORTIMER, 

BILL NIGHY |  DISTRIBUTIE CINÉART |  TE ZIEN VANAF 7 

JUNI   

KORT

JURRASIC WORLD: FALLEN KINGDOM

CHARLIE & HANNAH GAAN UIT

Jeune femme
Ongekamd 
haar
Ze heeft een keurige baan op de lingerie
afdeling van een warenhuis. Maar Paula 
is geen vrouw die leeft zoals het hoort, 
zien we in deze tegendraadse winnaar 
van de Camera d’Or 2017 voor beste de
buut tijdens het filmfestival van Cannes.

Met ongekamd haar, wallen onder de ogen en 
een snee op haar voorhoofd zwerft Paula over 
de straten van Parijs. Ze is gedumpt door haar 
vriend, een beroemde fotograaf. Woest is ze. 
Ze doet denken aan die andere  recenter 
femme terrible, Daphne uit de gelijknamige 
Engelse film van Peter Mackie Burns. Nu eens 
geen stereotiepe rol waarin vrouwen vooral 
lief moeten zijn, of weten wat ze willen, maar 
doelloos door het leven lopen en onuitstaan-
baar mogen zijn. “Ik ben opgefokt maar niet 
ziek”, zegt de hyperactieve Paula tegen de zie-
kenhuisverpleger die haar wond verzorgt. Ze 
ratelt maar door over de breuk met haar 
vriend. “Je bent eenzaam maar wel vrij”, is zijn 
goedbedoelde maar ook weer niet al te op-
beurende antwoord. Want ze weet niet wat ze 
met die vrijheid aan moet.

De 31-jarige Paula is een vrouw met vele 
gezichten. We leren haar kennen als een ei-
gengereid kind, maar later blijk ze zich voor 
een sollicitatiegesprek of een feestje ook 
flink te kunnen uitdossen. Dan ziet ze er in-
eens uit ‘zoals het hoort’. Maar wij kennen 
dan al de echte, onaangepaste Paula, de 
vrouw achter het rommelige Amy Wine-
house-kapsel en de roze lippenstift. Ze doet 
alleen mee met de ‘lieve vrouwen’-act als ze 

er iets mee te winnen heeft. Zo krijgt ze een 
baan op de lingerieafdeling van een waren-
huis nadat ze de werkgever heeft doen gelo-
ven dat ze heel georganiseerd en rustig is. 
Een danseres op wiens dochter ze past, heeft 
ze om de tuin geleid door te zeggen dat ze een 
nijvere kunstacademiestudent is. 

Wie is Paula echt? Ze is gewoon een jonge 
vrouw, zoals de titel al zegt, met ‘heimwee 
naar dingen die ze nog niet heeft meege-
maakt’. Ze gedraagt zich nog vaak als een 
klein, stampvoetend kind, een ongeleid pro-
jectiel zonder focus in haar leven. Maar wie 
zegt dat je leven in een rechte lijn naar succes 
moet lopen? Paula heeft nog alle tijd van de 
wereld maar voelt wel al de druk van een ‘ef-
ficiënt leven’ in haar nek hijgen. Niet zo gek 
dat ze zich daar nog even aan wil onttrekken. 

Jeune femme is gemaakt door een groten-
deels vrouwelijke crew, waarbij met name het 
camerawerk en de Franse elektromuziek van 
Julie Roué opvallen. De makers scheppen de 
juiste tegendraadse sfeer voor Paula’s meta-
morfose naar een leven waarin ze zelf de 
touwtjes in handen neemt.

MARISKA GRAVELAND

Jeune femme  FRANKRIJK, 2017 |  REGIE LÉONOR 

SERRAILLE |  97 MINUTEN |  MET LAETITIA DOSCH, 

SOULEYMANE SEYE NDIAYE, GRÉGOIRE MONSAINGEON | 

DISTRIBUTIE CONTACT FILM |  TE ZIEN VANAF 7 JUNI   

JEUNE FEMME

 
Jeune femme   FILMSCHUUR HAARLEM, 9 JUNI 16.45 UUR |  HUGO EMMERZAEL
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In 2019 is het honderd jaar geleden dat in 
Nederland het kiesrecht voor vrouwen werd 

ingevoerd. See All This en de Filmkrant slaan de 
handen ineen om dit heugelijke feit deze zomer  

al te vieren. 

Abonnees van de Filmkrant ontvangen See All 
This magazine met ‘99 geniale vrouwen in de 

kunst’ als bijlage van het zomernummer in de 
bus. In dat nummer tevens een 16 pagina’s 

tellende special over filmvrouwen.
 

SEEALLTHIS.COM 

Op woensdagavond 4 juli organiseren See All This 
en de Filmkrant in samenwerking met Arti Film en 

EYE Filmmuseum een exclusieve voorpremière 
van de nieuwe muziekdocumentaire 

 
GRACE JONES: BLOODLIGHT AND BAMI

van Sophie Fiennes

Deze voorstelling wordt ingeleid door 
hoofdredacteuren Nicole Ex (See All This) en 

Dana Linssen (de Filmkrant).
 

Kaarten à € 10,– zijn vanaf donderdag 3 juni 
verkrijgbaar via  EYEFILM.NL

EYE Filmmuseum 
IJpromenade 1, Amsterdam 
Woensdag 4 juli 2018 
Aanvang 21.00 uur
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EVERYBODY WANTS SOME!!

Betty: They Say I’m Different
Phil Cox | In nog geen uur schetst deze werve-
lende documentaire een beeld van Betty Davis, 
de eerste zwarte vrouw die al haar muziek zelf 

schreef en produceerde en een feministische 
pionier werd. De film, vernoemd naar Davis’ 
tweede album uit 1974, draait vooral om de 
vraag waarom de funk-koningin zich eind jaren 
zeventig terugtrok uit de muziekindustrie.
TE ZIEN VANAF 21 JUNI   

Ocean’s 8
Gary Ross | Wie cynisch is, kan in dit vierde deel 
van de Oceans-reeks het zoveelste bewijs vin-
den dat mannen meer krijgen dan vrouwen. 
Want als je mannen centraal stelt, is er ruimte 
voor elf, twaalf of zelfs dertien grote Holly-
woodsterren – maar worden dat vrouwen dan 
krijg je er slechts acht. Hoe dan ook: met Gary 
Ross in de regiestoel (in plaats van Steven 
Soderbergh) vormen Sandra Bullock, Cate Blan-
chett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah 

Love, Simon
De ultieme 
acceptatie
Hoe juist een doorsnee highschoolfilm 
door zijn normaliteit baanbrekend is voor 
de homogemeenschap.

Hoeveel filmische mijlpalen herkennen we 
over een aantal decennia nog als mijlpaal? Vo-
rig jaar hadden we Wonder Woman (Patty 
Jenkins), de eerste door een vrouw geregis-
seerde actiefilm over een vrouwelijke super-
held. Begin dit jaar hadden we Black Panther 
(Ryan Cooglar), de eerste grote superhelden-
film over superhelden met een donkere huids-
kleur. In het beste geval halen nieuwe genera-
ties bij gebrek aan context hun schouders op 
bij beide films. Dat zou alleen maar een goed 
teken zijn, bewijs dat we als maatschappij zo 
gegroeid zijn dat we niet meer snappen wat er 
zo bijzonder aan is. Wat dat betreft leven we in 
een hoopgevende tijd. Om met Bob Dylan te 
spreken, the times they are a-changin’.

Hoewel minder evident, is Love, Simon 
net zo’n mijlpaal. Geen superheldenfilm, 
maar een highschoolfilm gemaakt door een 
grote studio, zoals die zo vaak gemaakt zijn 
door grote studio’s (in dit geval Twentieth 
Century Fox). Maar met één groot verschil: 
voor het eerst heeft zo’n een hoofdpersoon 
die op zijn eigen sekse valt, de zeventienja-
rige Simon (Nick Robinson), die valt voor 

een anonieme online crush.
Afgezien van dat ene verschil en de co-

ming-outmomenten die daarbij komen kij-
ken, is Love, Simon een redelijk standaard 
highschoolfilm. Maar precies daar zit hem 
het speciale in: de inwisselbaarheid van een 
gay personage waar we normaal een hetero 
personage zien, gefinancierd door Holly-
wood dat hiermee aangeeft eindelijk een 
markt te zien in wat toch eenvijfde van de 
wereldbevolking is. De stap die hiermee ge-
nomen wordt, is er een in de goede richting. 
Natuurlijk, op zo’n eerste poging valt vaak 
nog veel af te dingen: Simon is een hoofd-
persoon die zo mannelijk is dat hij als he-
teronormatief normaal gezien kan worden. 
Daarbij is er dan ook nog de gebruikelijke 
bijrol voor een feminine fashionista gay. Het 
is dus nog veel balans zoeken.

Waar Love, Simon wel onomstotelijk in 
slaagt is het vermijden van het cliché dat gay 
zijn gelijk staat aan een probleem, zoals veel 
andere gay-films wel doen. Zoals de Cana-
dese filmmaker Xavier Dolan (Mommy, J’ai 
tué ma mère) al lovend op zijn Instagram- 
account verwoordde: ‘Als kind heb ik zoveel 
LGBTQ-films gekeken, op zoek naar ant-
woorden. De meeste waren briljant en gaven 
kracht aan de jonge kunstenaar die ik wilde 
zijn, maar ze gaven weinig hoop aan de jon-
gen die ik was. Zelfmoord, gebroken harten, 
pesten, gay-bashing… Love, Simon laat in al 
zijn eerlijkheid, in al zijn normaal-zijn, zien 
hoe het is om ervoor uit te komen.’

Love, Simon is een dertien-in-een-
dozijn film over liefde in puberjaren. Dat 
klinkt op het eerste gehoor denigrerend, 
maar zulke films zouden er juist meer moe-

ten zijn. Voor de homogemeenschap en met 
name de jonge doelgroep waarop wordt ge-
mikt, is zelfs mee mogen doen aan dertien-
in-een-dozijn al een hele stap vooruit.

ALEXANDER ZWART

Love, Simon  VERENIGDE STATEN, 2018 |  REGIE GREG 

BERLANTI |  110 MINUTEN |  MET NICK ROBINSON, 

JENNIFER GARNER, JOSH DUHAMEL |  DISTRIBUTIE 

WARNER |  TE ZIEN VANAF 14 JUNI   

The Bachelors
Vader en zoon 
in de rouw
Pillen, praten of hardlopen? In de kantlijn 
van het bij vlagen geslaagde familiedra
ma The Bachelors worden actuele vragen 
gesteld over psychiatrisch ingrijpen bij 
groot verdriet.

Na de onverwachte dood van zijn  vrouw 
maakt wiskundeleraar Bill Ponder (een inge-
houden J.K. Simmons) met zijn 17-jarige 
zoon Wes (Josh Wiggins, een charmeur om 
op te letten) een nieuwe start in een zonniger 
stad, waar ze beiden terecht kunnen op een 
dure jongensschool. Het strakke high- 
schoolleven dwingt ze weer in de plooi, met 
bijbehorende rituelen en de sociale pikorde 
onder collega’s en leerlingen (Wes vindt aan-
sluiting bij een nerdy brildragertje en de 
enige zwarte jongen– clichématiger wordt 
het niet). Wel moet Bill op kosten van de 
school in therapie. Hij is zo stil, aldus een 
bordkartonnen psychiater, verwerkt hij de 
dood van zijn vrouw wel naar behoren?

Als vanzelf dienen zich ook nieuwe liefdes 
aan: Wes verovert Lacy (een vlakke Odeya 
Rush) en Bill wordt benaderd door lerares 
Frans Carine (Julie Delpy, altijd een genot om 
naar te kijken). Er wordt voorzichtig gedate, 
waarbij met name Lacy’s tragische thuissi-
tuatie breed, maar bedroevend schematisch 
worden uitgemeten. Kort gezegd: ouders 
maken ruzie, dochter verwondt zichzelf. Wat 
jammer dat juist tieners in films en series zo 
vaak in een mal worden gegoten. Voor de 
volwassenen in The Bachelors geldt dat min-
der: Delpy en Simmons weten in hun aarze-

lende toenadering overeind te blijven als vol-
waardige personages.

Na al dit gezonde gedrag bezwijkt Bill als-
nog aan zijn rouw. Letterlijk, hij valt neer 
voor de klas. Gelukkig maar: op het moment 
dat het met de personages slechter gaat, 
wint The Bachelors aan kracht. Bill wordt 
opgenomen, en opnieuw is daar de asser-
tieve psychiater: de pillen sloegen niet aan 
helaas, tijd voor elektroshocks –  ‘absoluut 
veilig’, verzekert hij aan het ziekenhuisbed.

In een interview vertelde regisseur en 
scenarist Kurt Voelker met zijn script een 
lans te willen breken voor de heilzame effec-
ten van moderne psychiatrie, ver verwijderd 
van de horror uit One Flew Over The Cuckoo’s 
Nest (1975) - maar is dit soort strakke doel-
matigheid nu wel zo’n verbetering? Waar 
zijn de geestige, onconventionele, en echt 
betrokken psychiaters als Berger in Ordinary 
People (1980) van Judd Hirsch?

The Bachelors laat in het midden wat Bill 
tenslotte weer uit zijn funk doet schieten: 
zijn behandeling of een doodgewone, lang 
opgekropte driftbui van Wes, die zijn vader 
toeschreeuwt om dan maar meteen dood te 
gaan, als hij dat zo graag wil. Dat helpt. Pa 
herrijst, ruimt eindelijk de dozen met moe-
ders spullen op en arriveert net op tijd bij de 
finish van de grote hardloopwedstrijd die 
Wes (natuurlijk) wint. De jongen heeft zich al 
die tijd vastgebeten in het gewone leven, met 
huiswerk, verantwoorde maaltijden en loop-
training. Zo kan het dus ook.

SANDRA HEERMA VAN VOSS

The Bachelors  VERENIGDE STATEN, 2017 |  REGIE 

KURT VOELKER |  99 MINUTEN |  MET J.K. SIMMONS, 

JOSH WIGGINS, JULIE DELPY |  DISTRIBUTIE AMSTEL 

FILM |  TE ZIEN VANAF 14 JUNI   

LOVE, SIMON

THE BACHELORS

BETTY: THEY SAY I’M DIFFERENT

OCEAN’S 8



Beast
Er gist iets op 
het eiland
Twintiger Moll wrikt zich los uit haar be
nepen, repressieve milieu in een psycho
logische thriller die het eiland Jersey laat 
zinderen van diffuse dreiging.

Familie is een gevangenis voor Moll. Op haar 
27ste woont ze nog steeds bij haar domi-
nante moeder en haar afhankelijke, demen-
terende vader. Ze zingt in het koor van haar 
moeder en heeft een rotbaantje als gids op 
een toeristenbus. Dat Beast zich afspeelt op 
het eiland Jersey geeft een extra dimensie 
aan het gevoel van beklemming dat haar si-
tuatie oproept. Maar debuterend filmmaker 
Michael Pearce, die er zelf opgroeide, laat 
ook een andere kant van het eiland zien: de 
onstuimige Atlantische Oceaan, de ruige na-
tuur. Dat is het Jersey van Pascal – stroper, 
vrijbuiter, loner – die op een reddend mo-
ment ineens voor Molls neus staat. Hij is al-
les waar haar gecultiveerde familie haar van 
probeert af te schermen, en dus onweer-
staanbaar. Johnny Flynn maakt hem tot een 
visioen uit meisjesdromen: soeverein, een 

beetje zonderling en lastig te peilen. Is dat 
gewoon sociale onhandigheid of houdt hij 
wat achter?

Want er gist iets op het eiland. Een serie 
vrouwenmoorden houdt de gemoederen be-
zig en in de omgeving van Moll wordt met 
een schuin oog gekeken naar haar nieuwe 
vriend: wat is dat eigenlijk voor vaag figuur? 
Terwijl zij zich met Pascal aan haar zijde ein-
delijk durft los te maken van haar familie en 
de kleingeestige dorpsgemeenschap, begint 
zelfs de politie  verdenkingen tegen hem te 
koesteren. Dat dit Moll eerder aantrekt dan 
verontrust, maakt ook hun relatie ambiva-
lent. 

Jessie Buckley maakt in Beast haar speel-
filmdebuut, nadat ze eerder al acteerde in 
het theater en in tv-series. Met haar koperen 
krullen en karaktervolle gezicht geeft ze sterk 
gestalte aan het buitenbeentje Moll. Haar 
doordringende blik staat afwisselend op ge-
tergd, baldadig, broedend, uitzinnig, onver-
zettelijk en extatisch. Ze ontwaakt in een 
soort verlate puberteit en daar stort ze zich 
in met een reservoir aan ongebruikte energie 
en opgekropte woede. Haar nieuw verwor-
ven vrijheid laat ze zich niet meer afnemen.

Waar het beest uit de titel zich schuil-
houdt is de grote vraag, en de film steekt zo 
in elkaar dat je hem steeds weer ergens an-
ders denkt te ontwaren. Meerdere persona-
ges lijken iets te verbergen; niet zo vreemd, 
want in dit conservatieve, benepen milieu 

zijn de driften suspect en dat houdt ze 
meestal onder het oppervlak, waar ze lekker 
kunnen broeien. In de tweede helft beginnen 
zaken uit de hand te lopen, maar gaat de film 
tegelijk meer op een conventionele detective 
lijken. De laatste scène stapelt daar nog een 
flinke stijlbreuk bovenop. Het maakt van  
Beast een onevenwichtig, maar ook intrige-
rend debuut.

SASJA KOETSIER

Beast  GROOT-BRITTANNIË, 2017 |  REGIE MICHAEL 

PEARCE |  107 MINUTEN |  MET JESSIE BUCKLEY, JOHNNY 

FLYNN, GERALDINE JAMES |  DISTRIBUTIE CHERRY 

PICKERS |  TE ZIEN VANAF 21 JUNI   

Klanken van oorsprong
Wat best nog 
even hardop 
gezegd mag 
worden
Onze popmuziek is sterk beïnvloed door 
Indonesische Indorock, laat Hetty 
NaaijkensRetel Helmrich zien in haar 
eerbetoon aan ‘de pioniers van de Neder
landse popmuziek’.

U wist vast niet dat Maleisië ooit serieus 
heeft overwogen om van Anneke Grönlohs 
Brandend Zand het volkslied te maken. Er is 
zelfs op regeringsniveau over gestemd. 
Waarom het uiteindelijk niet doorging wordt 
niet duidelijk in de documentaire Klanken 
van oorsprong van Hetty Naaijkens-Retel 
Helmrich maar dat hoeft ook niet. Belangrijk 
is dat de grotendeels via crowdfunding tot 
stand gekomen film vol zit met zulke verbor-
gen verhalen. Want wist u dat de Blue Dia-
monds, toen ze vanwege hun enorme popu-
lariteit als eerste Nederlandse artiesten 
samen met Grönloh waren uitgenodigd om 
in Indonesië op te treden, door de Neder-
landse regering werden verzocht om zich 
daar een beetje als ambassadeurs te gedra-
gen? Omdat de relatie tussen beide landen 
zacht gezegd nogal beroerd was?

De film is opgedragen aan de pioniers van 
de moderne popmuziek. Dat wil zeggen: In-
donesische muzikanten die na de Indonesi-
sche onafhankelijkheid het land uit werden 
gebonjourd, zoals iemand het in de film zegt, 
en naar Nederland kwamen. Zij hadden al 

door welke enorme culturele schok eraan 
kwam met de rock ’n roll en importeerden 
die muziek in hun eigen variant naar Neder-
land. Nog voordat Europeanen goed en wel 
beseften wat er gebeurde. 

Dat is iets wat zelden hardop gezegd 
wordt in de Nederlandse popgeschiedenis. 
Dat is nog een groter verborgen verhaal. De 
tragiek van Indische Nederlanders is dat na 
de onafhankelijkheid nooit naar die verhalen 
geluisterd werd. In Nederland wilde men 
niet herinnerd worden aan de eigen wanda-
den in Indonesië, en bovendien had men ge-
noeg aan de eigen trauma’s want de nazi’s 
waren net vertrokken. Maar de pijn was 
groot, blijkt in de tweede helft van de film. 
Mensen kwamen naar Nederland met herin-
neringen aan uitstoting en Japanse concen-
tratiekampen. Maar niemand luisterde. 

Het heeft iets wrangs dat het publiek niet 
naar die verhalen maar wel naar de muziek 
wilde luisteren. Maar je kunt ook zeggen dat 
de identiteit die men zowel hier als in Indo-
nesië niet kreeg, misschien een beetje werd 
gevormd en gesterkt door die muziek. Want, 
zegt een van de sprekers in de film, elke 
straat in Den Haag had in die tijd wel een In-
do-bandje. 

Er zijn nog veel meer verhalen die de film 
niet vertelt, proef je, maar Naaijkens-Retel 
Helmrich moest zich beperken want het 
budget was bescheiden. Soms mis je een iets 
strakkere hand in het vertellen maar tegelijk 
is het mozaïek aan ervaringen de grote kracht 
van deze film. Een film die weer eens laat 
zien dat de Nederlandse (pop-)cultuur veel 
multicultureler is dan sommige mensen ons 
willen doen geloven.

RONALD ROVERS

Klanken van oorsprong  NEDERLAND, 2018 |  REGIE 

HETTY NAAIJKENS-RETEL HELMRICH |  MET ERNST 

JANSZ, ANNEKE GRÖNLOH, LIESBETH LIST, RIEM DE 

WOLFF  |  112 MINUTEN |  DISTRIBUTIE CINECITTA |  TE 

ZIEN VANAF 21 JUNI   

Paulson, Awkwafina, Rihanna en Helena Bon-
ham Carter een team voor een onmogelijke 
kraak in New York.
TE ZIEN VANAF 21 JUNI   

Het ongelooflijke verhaal van de mega 
grote peer
Amalie Nesbæk Fick, Jørgen Lerdam & Philip 
Einstein Lipski | Deense computeranimatie 
over de jonge kat Mitcho en zijn olifanten-
vriendje Sebastiaan, die in een gigantische, uit-
geholde peer de zee op gaan en allerhande 
avonturen beleven. De film ging afgelopen 
februari in première op het filmfestival van Ber-
lijn.
TE ZIEN VANAF 21 JUNI   

The Last Son
John Curran | Het “niet eerder vertelde, waarge-
beurde verhaal” (aldus de trailer) over hoe Ted 
Kennedy, de jongste broer van JFK, in 1969 ver-
antwoordelijk was voor de dood van een jonge 
vrouw nadat hij zijn auto een rivier in reed. De 

film draait vooral om de pogingen van Kennedy 
en de hele politieke machine om hem heen om 
de zaak in de doofpot te stoppen.
TE ZIEN VANAF 21 JUNI   

Incredibles 2
Brad Bird | Dit vervolg op The Incredibles komt 
veertien jaar na de eerste film, maar in de film is 
het gewoon de volgende dag. In de superhel-
denfamilie Parr worden de rollen omgedraaid: 
vader Bob, alias Mr. Incredible, blijft thuis om 
op baby Jack-Jack te passen terwijl zijn vrouw 
Helen als Elastigirl de wereld mag gaan redden.
TE ZIEN VANAF 27 JUNI   

Hotel Artemis
Drew Pearce | Vijf na haar laatste filmrol is Jodie 
Foster terug op het scherm voor deze dystopi-

sche scifi, waarin zij centraal staat als ‘The 
Nurse’. Die bestiert het naar de Griekse godin 
van de jacht vernoemde ‘hotel’ uit de titel, in 

BEAST

KLANKEN VAN OORSPRONG

THE LAST SON

INCREDIBLES 2
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On Chesil Beach
Ian McEwan 
verstikt zijn 
eigen boek
Ian McEwan bewerkte voor het eerst in 
25 jaar een van zijn eigen boeken tot 
scenario en hield daarbij helaas nogal  
rigide vast aan het bronmateriaal. 

Hoewel er om de zoveel jaar een verfilming 
van een van zijn romans of korte verhalen 
verschijnt (Atonement, Enduring Love), is het 
alweer een kwart eeuw geleden dat de Britse 
schrijver Ian McEwan een eigen literair werk 
tot script bewerkte. Of het bescheiden suc-
ces van het opvallend snel op video versche-
nen koude oorlog-drama The Innocent (John 
Schlesinger, 1993) voor die terughoudend-
heid zorgde, is een open vraag.

Voor de verfilming van On Chesil Beach uit 
2007 doet McEwan toch weer een poging. In 
een recent interview zei hij het idee niet te 
kunnen verdragen dat iemand anders het 
boek zou bewerken. Het verhaal over een 
jong stel in 1962, een jaar voor het begin van 
de seksuele revolutie, is volgens McEwan zo 
delicaat en intiem dat het resultaat al snel te 
komisch of zelfs pornografisch zou worden.

Dat McEwan’s scenario weinig afwijkt van 
zijn eigen oorspronkelijke tekst komt dus niet 

als een verrassing. Op zich hoeft dat geen pro-
bleem te zijn. Maar de breed uitwaaierende 
vertelling over de achtergrond van de pasge-
huwde Edward (Billy Howle, afgelopen jaar 
nog te zien in Dunkirk) en Florence (Saoirse 
Ronan, Lady Bird) die het boek zo sterk maakt, 
zorgt in de verfilming voor een overdaad aan 
flashbacks. Dat laat te weinig ruimte voor het 
hier en nu waar de film mee begint en telkens 
naar terugkeert; de avond na hun huwelijk in 
een hotel aan de kust, de avond van hun eerste 

seksuele toenadering waar hij reikhalzend 
naar uitkijkt terwijl zij het met lede ogen aan-
ziet. McEwan schuift ons constant vanaf de 
zijlijn achtergrondinformatie toe over zijn ge-
liefde personages, vanuit de angst ze anders 
tekort te doen. Daarmee doet hij onbedoeld 
tekort aan de huwelijksavond, waar juist het 
meeste conflict en drama inzit. 

Sinds 2007 zijn verschillende regisseurs 
verbonden geweest aan de mogelijke realisa-
tie van On Chesil Beach. In verschillende fa-
ses zouden respectievelijk Ang Lee en Sam 
Mendes aan het roer staan. Achteraf kunnen 
we ons alleen maar afvragen of een regisseur 
van hun kaliber er met wijzigingen een 
tweede The Ice Storm (1997) of Revolutionary 
Road (2008) van had kunnen maken. On 
Chesil Beach is nu een film vol met McEwan’s 
goede bedoelingen maar zonder de beklem-
ming die het nastreeft.

ALEXANDER ZWART

On Chesil Beach  VERENIGD KONINKRIJK, 2017 | 

REGIE DOMINIC COOKE |  105 MINUTEN |  MET BILLY 

HOWLE, SAOIRSE RONAN, EMILY WATSON |  DISTRI-

BUTIE PARADISO FILMED ENTERTAINMENT |  TE ZIEN 

VANAF 28 JUNI   

feite een clandestien ziekenhuis waar gewonde 
topcriminelen zich in het ontspoorde Los Ange-
les van 2028 kunnen laten oplappen. Er gelden 
slechts drie regels: geen wapens, geen politie, 
en geen moorden op de andere patiënten.
TE ZIEN VANAF 28 JUNI   

Redbad
Roel Reiné | “Het gaat er niet om wat je gelooft, 
het gaat erom wat je ermee doet.” Die zin uit de 
trailer van Roel Reiné’s historisch epos over de 
Friese koning Radboud kan alvast op een 
T-shirt. De poster belooft ‘De Legende’ over de 
zevende-eeuwse koning te vertellen, wat maar 
goed is ook want veel feiten zijn er niet bekend. 
Lees op filmkrant.nl vanaf half juni onze recen-
sie
TE ZIEN VANAF 28 JUNI   

Tag
Jeff Tomsic | Het klinkt als het minst geloof-
waardige ‘high concept’ van het jaar, maar blijk-
baar is deze komedie over een groep volwassen 

mensen die al dertig jaar een potje tikkertje aan 
het spelen zijn “op waarheid gebaseerd”. Losjes, 
zal dat dan waarschijnlijk zijn.
TE ZIEN VANAF 28 JUNI   

  
The Trip to Spain
Michael Winterbottom | In dit derde deel in de 
meest onwaarschijnlijke filmfranchise ooit, net 
als The Trip en The Trip to Italy een ingekorte 
versie van een zesdelige komedieserie, spelen 
de Britse komieken Rob Brydon en Steve Coogan 
opnieuw zeer lichtjes gefictionaliseerde versies 
van zichzelf. Met een Oscarnominatie als 
scenarist van Philomena op zak is Coogans 
arrogantie nóg onuitstaanbaarder.
TE ZIEN VANAF 28 JUNI   

JOOST BROEREN-HUITENGA 

Voyage of Time: Life’s Journey
Het leven en het universum en de rest 
Sterren en microben, vulkanen, woeste 
landschappen en de eerste mens die ver
wonderd een kevertje opraapt. Het doet 
denken aan een traditionele natuurdocu
mentaire, maar Terrence Malick wil iets 
anders.

 
Een stem (Cate Blanchett) suggereert dat we 
aan het begin van de tijd staan. Mysterieuze, 
zacht gloeiende structuren van kosmisch 
gas. De geboorte van planeten, onverwacht 
doorschoten met weinig glamoureuze beel-
den van daklozen op straat. Zo begint de 
nieuwe film (en eerste documentaire) van de 
altijd wat raadselachtige Terrence Malick.

Laten we eerst even teruggaan naar zijn 
meesterlijke, in 2011 met de Gouden Palm 
bekroonde Tree of Life. In die worsteling van 
een man (Brad Pitt) met het leven zat een 
kort intermezzo over het ontstaan van het 
heelal en de aarde. Dat was gedurfd, juist 
omdat het ogenschijnlijk niets met het ver-
haal te maken had, of misschien juist alles. 
Een glimp van de achterliggende ideeënwe-
reld van Malick, die toen al werkte aan de fil-
mische meditatie die Voyage of Time: Life’s 
Journey is geworden.

Dat kosmische hors-d’oeuvre is nu tot 

hoofdgerecht gepromoveerd. De prachtig ge-
visualiseerde en intuïtief gemonteerde im-
pressie van de geboorte van de wereld, het le-
ven en de mens is het grote verhaal geworden. 
De mensen zelf, in korte clipjes uit alle uit-
hoeken van de wereld, zijn toevallige passan-
ten. Dat alles staat open voor allerlei inter-
pretaties, wat de kracht, maar ook een beetje 
zwakte is van deze ambitieuze onderneming.

Filmmaker Malick is een filosoof die zich 
heeft verdiept in een breed veld van andere 
wetenschappen, van natuurkunde tot antro-
pologie. Bij Voyage of Time liet hij zich onder 
meer leiden door citaten van Einstein en de 
fysicus Richard Feynman, waarin schoon-
heid, mysterie en verwondering als bron van 
kunst en kennis worden benadrukt.

Malick heeft dit ter harte genomen. Maar 
hoewel gegrondvest op wetenschappelijke 
kennis, is Voyage of Time een film die niet 
uitlegt maar betovert. Documentaire opna-
men sluiten naadloos aan op computergege-
nereerde beelden, waaronder dinosaurussen 
en de inslag van een reusachtige meteoriet. 
Tegen het eind spelen acteurs een paar pre-
historische mensen. De enige spaarzame 
tekst is de bijna als een gebed uitgesproken 
reeks vragen die een anonieme stem (Blan-

chett) stelt aan een zekere ‘Moeder’, brenger 
van licht en leven.

Je moet een groot scepticus zijn om je hier-
door niet te laten meeslepen. Toch bekruipt 
in het breed uitgemeten middendeel een ge-
voel van herhaling, zoals ook die bijna stame-
lend uitgeproken woorden een tikje vermoei-
end worden. Door beelden van het universum 
te combineren met snapshots van eigentijds 
menselijke gescharrel en een bijna religieuze 

mijmering ontstaat iets dat fascineert, maar 
tegelijk een beetje vrijblijvend is. En dat on-
danks alles soms stevig leunt op de overbe-
kende pracht van woeste landschappen en 
vreemde onderwaterschepsels. Op die mo-
menten is het toch meer een veredelde na-
tuurdocumentaire dan de grensverleggende 
ervaring die Malick waarschijnlijk voor ogen 
stond.

LEO BANKERSEN

Voyage of Time: Life’s Journey  FRANKRIJK/

DUITSLAND/VERENIGDE STATEN, 2016 |  REGIE 

TERRENCE MALICK |  90 MINUTEN |  GESPROKEN DOOR 

CATE BLANCHETT |  DISTRIBUTIE CINEMIEN |  TE ZIEN 
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ON CHESIL BEACH

VOYAGE OF TIME

REDBAD

THE TRIP TO SPAIN
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Agenda
Alkmaar
4 Filmhuis Alkmaar
Pettemerstraat 3 | 072-520 2022 | 
filmhuisalkmaar.nl | Raadpleeg de 
site voor het actuele programma
O.a. verwacht Homecoming (1945) 
vanaf do 31 mei | Lean on Pete vanaf 
do 31 mei | So Help Me God vanaf vr 
1 jun | Nog te zien De achtste dag do 
31 mei, za 2 en wo 6 jun | The Cake-
maker ma 4 jun | The Death of Sta-
lin vr 1 en za 2 jun | The Guernsey Li-
terary Society vr 1 en zo 3 jun | Isle 
of Dogs do 31 mei t/m ma 4 jun | No-
vember do 31 mei t/m ma 4 jun | Tom 
of Filmland do 31 mei en vr 1 jun | Tul-
ly vr 1 t/m zo 3 jun | Under the Tree 
do 31 mei t/m ma 4 jun | La villa do 
31 mei t/m ma 4 jun | Muziek in Film 
Baby Driver di 5 jun, 19.00 

Almelo
4 Filmhuis Almelo
Elisabethhof 4 | Informatie/reser-
veren 0546-850 264 | filmhuisal-
melo.nl | Aanvang: 20.15
Zomerstop

Almere
4 Het nieuwe filmhuis/De nieuwe 
bibliotheek
Stadhuisplein 101 | 036-548 6000 | 
denieuwebibliotheek.nl /hetnieu-
wefilmhuis
The Guernsey Literary Society vr 22 
en di 26 jun, 19.30 | za 23 jun, 13.00 
| wo 27 jun, 10.00 | Lady Bird vr 1 en 
di 5 jun, 19.30 | za 2 jun, 13.00 | wo 
6 jun, 10.00 | The Rider vr 15 en di 19 
jun, 19.30 | za 16 jun, 14.00 | wo 20 
jun, 10.00 | Tully vr 29 jun en di 3 jul, 
19.30 | za 30 jun, 13.00 | wo 4 jul, 
10.00 | Une saison en France vr 8 en 
di 12 jun, 19.30 | za 9 jun, 13.00 | wo 
13 jun, 10.00 

Almere Haven
4 Corrosia Theater, Expo & Film
Markt 43 | 036-521 5929 | corrosia.
nl 
A Gentle Creature vr 8 jun, 11.00 en 
20.00 | Una mujer fantástica vr 22 
jun, 11.00 en 20.00 | Paradise vr 29 
jun, 11.00 en 20.00 | The Square vr 
15 jun, 11.00 en 20.00 | Victoria and 
Abdul vr 1 jun, 11.00 en 20.00 | Film 
& Live muziektheater Het wonder-
lijke leven van Willem Parel di 12 
jun, 20.00 

Alphen a/d Rijn
4 Filmhuis Parkvilla
Cornelis Geellaan 2 (Park Rijn-
stroom) | 0172-493 737 | parkvilla.
nl /filmhuis/ 
Arjan’s Big Year vr 8 jun, 20.00, zo 
10 jun, 14.30 en di 12 jun, 20.00 | Aus 
dem Nichts di 12 jun, 13.30, vr 15 jun, 

20.00, ma 18 jun, 20.00 en di 19 jun, 
20.00 | Dorst do 28 jun, 20.00, za 30 
jun, 20.00, di 3 jul, 13.30 en wo 4 jul, 
20.00 | Film Stars Don’t Die in Li-
verpool do 14 jun, 20.00, za 16 jun, 
20.00, di 19 jun, 20.00, wo 20 jun, 
20.00 en do 21 jun, 20.00 | The Flo-
rida Project vr 22 jun, 20.00, ma 25 
jun, 20.00 en di 26 jun, 13.30 | Lady 
Bird za 23 jun, 20.00, zo 24 jun, 
14.30, di 26 jun, 20.00 en wo 27 jun, 
20.00 | The Post do 7 jun, 20.00, za 
9 jun, 20.00, ma 11 jun, 20.00 en wo 
13 jun, 20.00 | Une saison en France 
vr 29 jun, 20.00, ma 2 jul, 20.00 en 
di 3 jul, 20.00 

Amersfoort
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Lieve Vrouwestraat 13 | 033-422 
6555 | lievevrouw.nl | Programma 
wordt wekelijks aangevuld, zie 
website

Premières en nieuw 7 Days in En-
tebbe vanaf do 31 mei | The Ba-
chelors vanaf do 14 juni | The Book-
shop vanaf do 7 juni | Don’t Worry, 
He Won’t Get Far on Foot vanaf do 7 
juni | Garden of Life vanaf ma 4 juni 
| Jeune femme vanaf do 7 juni | Lean 
on Pete vanaf do 31 mei | Michel, ac-
teur verliest de woorden vanaf ma 4 
juni | More Human Than Human van-
af ma 2 juli | On Chesil Beach van-
af do 28 juni | The Trip to Spain vanaf 
do 28 juni | Ubiquity vanaf ma 11 juni 
| Utøya 22. juli vanaf do 7 juni | Wes-
tern vanaf do 21 juni | Zagros 
vanaf do 28 juni | Nog te zien 7 Days 
in Entebbe | Gabriel e a montanha 
| Isle of Dogs | Lean on Pete | Tully | 
Under the Tree | Royal Opera House 
Swan Lake di 12 jun, 20.15 (Ballet 
Live) | Swan Lake do 21 jun, 14.00 
(Ballet Encore) | Gay Film The Cake-
maker | zo 17 jun, 21.15 | Cinesingle 
The Bookshop zo 17 jun 12.00 

Amsterdam
4 Cinema De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10 | 
Informatie: 020-553 5151 | Reserve-
ring: 020-553 5100 | debalie.nl
Verwacht Garden of Live do 31 mei 
| Ubiquity do 7 jun | Utøya 22. juli 
do 14 jun | Western do 21 jun | Fo-
rum Film 11 Fountains za 2 jun, 19.30 
| The Bastard vr 1 jun, 16.30 | Child-
ren of Men za 2 jun, 21.45 | The End 
of Fear zo 3 jun, 17.00 | Manifesto 
zo 3 jun, 13.00 | Possessed vr 1 jun, 
21.15 | Sonsbeek Beyond the Boun-
daries za 2 jun, 15.00 | The Square vr 

1 jun, 13.00 | Three Women za 2 jun, 
17.00 | Western vr 1 jun, 18.45 | Reg-
gae Vibration Film Shashamane vr 
22 jun, 21.00 
4 Filmhuis Cavia
Van Hallstraat 52-1 | 020-681 1419 
| filmhuiscavia.nl 
Betrayal do 14 jun, 20.30 | vr 22 jun, 
22.30 | Land of the Enlightened do 
7 jun, 20.30 | za 23 jun, 20.30 | Ter-
ror Nullius za 16 jun, 20.30 | vr 29 
jun, 20.30 | Une vraie jeune fille vr 8 
jun, 20.30 | do 21 jun, 20.30 | AmFiBi 
Film en Lezing ma 4 jun, 20.30 
4 Cinecenter
Lijnbaansgracht 236 | 020-623 
6615 (vanaf 15.45) | cinecenter.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma
O.a. verwacht 3 Days in Quiberon 
vanaf do 14 jun | My Generation van-
af do 31 mei | On Chesil Beach vanaf 
do 28 jun | Cine Expat La enferme-
dad del domingo vr 1 jun, 21.15 | El fu-
turo que viene do 31 mei, 21.00 | Júlia 
ist zo 3 jun, 19.00 
4 Eye Filmmuseum
IJpromenade 1 | 020-589 1400 | eye-
film.nl | raadpleeg de website voor 
het actuele programma
King Hu Special A City Called Dra-
gon do 31 mei, 21.00 | za 9 jun, 15.00 
| Dragon Inn vr 8 jun, 21.30 | Four 
Moods za 2 jun, 16.15 | Goodbye, Dra-
gon Inn vr 8 jun, 19.30 | Legend of 
the Mountain za 2 jun, 12.30 | do 7 
jun, 19.15 | A Touch of Sin di 5 jun, 
21.30 | A Touch of Zen vr 1 jun, 19.30 
| ma 4 jun, 19.15 | Special 2001: A 
Space Odyssey (70mm) do 31 mei, 
21.00 | vr 1 jun, 21.30 | za 2 jun, 21.30 

| zo 3 jun, 13.30 | ma 4 jun, 21.00 | di 
5 jun, 21.00 
4 Het Ketelhuis
Westergasfabriekterrein | Pazza-
nistraat 4 | 020-684 0090 | ketel-
huis.nl
Premières Beast vanaf do 21 jun | 
Charlie en Hannah gaan uit van-
af do 14 jun | Garden of Life vanaf do 
31 mei | Jeune femme vanaf do 7 jun 
| The Trip to Spain vanaf do 28 jun | 
Amsterdam Spanish Film Festival 
Las Grietas de Jara do 31 mei | Nina-
to vr 1 jun | Thi Mai & Closing Party za 
2 jun | Het grote Marc van Uchelen 
Film Festival 1 jun | Très Court kor-
tefilmfestival Heel veel korte films 
ma 4 en za 9 jun | Het Voorjaars-
overleg do 7 jun | Buurtbios Plastic 
Soup Surfer di 12 jun | Holland Fes-
tival The Artist and the Pervert di 12 
jun (met Q&A) | Ketelhuis Forum ’t Is 
goed zo do 14 jun | Mariken, Visioen 
van een Opera wo 27 jun | Deutsches 
Kino Whatever Happens di 26 jun 
4 Kriterion
Roetersstraat 170 | 020-623 1709 | 
kriterion.nl
O.a. verwacht Beast vanaf do 21 jun 
| Charlie & Hannah gaan uit van-
af do 14 jun | Hereditary vanaf do 14 
jun | My Generation vanaf do 31 mei | 
Sneak Preview Elke di, 22.00 
4 Lab111
Arie Biemondstraat 111 | 020-616 
9994 | info@lab111.nl | lab111.nl
The Complete Wes Anderson Bott-
le Rocket za 2 jun, 19.00 | The Darj-
eeling Limited vr 1 jun, 19.00 | Fan-
tastic Mr. Fox zo 3 jun, 19.00 | Four 
Films By Gus Van Sant Elephant wo 
6 jun, 21.30 | za 16 jun, 19.00 | Good 
Will Hunting za 9 jun, 21.30 | wo 27 
jun, 19.00 | Milk wo 13 jun, 21.30 | za 
30 jun, 19.00 | My Own Private Ida-
ho za 2 jun, 21.30 | wo 20 jun, 19.00 | 
LAB Classics The Rocky Horror Pic-
ture Show vr 22 jun, 21.30 | A Sum-
mer With Studio Ghibli vanaf zo 1 jul 
met Arrietty | Castle in the Sky | The 
Cat Returns | Grave of the Fireflies 
| Howl’s Moving Castle | Kiki’s Deli-
very Service | My Neighbor Totoro | 
Nausicaä of the Valley of the Wind 
| Pom Poko | Ponyo | Porco Rosso | 
Princess Monoke | The Red Turtle | 
Spirited Away | The Tale of the Prin-
cess Kaguya | Tales From Earth-
sea | When Marnie was There | The 
Wind Rises 
4 Rialto
Ceintuurbaan 338 | 020-676 8700 | 
rialtofilm.nl | raadpleeg de website 
voor het complete programma
O.a. verwacht The African Storm vr 1 
jun | Garden of Life vanaf do 31 mei 
4 Filmtheater De Uitkijk
Prinsengracht 452 | 020-223 2416 | 
uitkijk.nl
O.a. verwacht Abre Los Ojos di 26 
jun, 22.00 | Eyes Wide Shut di 5 jun, 
22.00 | The Face of Another di 19 
jun, 22.00 | Koyaanisqatsi ma 4 jun, 
21.00 | Man With A Movie Came-
ra wo 6 jun, 21.00 | A Swedish Love 
Story di 12 jun, 22.00 
4 ZuidAfrikahuis
Keizersgracht 141-C | 020-624 
9318 | Reserveren: evenementen@
zuidafrikahuis.nl | zuidafrikahuis.
nl
’n Man Soos My Pa do 13 jun, 19.30 

Apeldoorn
4 Filmtheater/Podium Gigant
Nieuwstraat 377 | 055-521 6346 | 
gigant.nl
De achtste dag zo 10 jun, 13.30 | ma 
11 jun, 17.45 | The Cleaners vr 1 en za 

Moderne Frankenstein
Het Leiden International Film Fes
tival stelt in samenwerking met 
Rijksmuseum Boerhave en Brave 
New World onder de titel Franken-
stein at the movies de filosofische 
hamvraag: wat betekent het om 
mens te zijn? Met de vertoning van 
drie films gaat men op zoek naar 
het antwoord. Dat ongetwijfeld 
niet wordt gevonden, maar dat 
maakt de poging niet minder inte-
ressant. Conservator en filmlief-
hebber Bart Grob van Rijksmuse-
um Boerhave gaat vóór elke film-
vertoning wetenschappelijk in op 
het thema dat in de film aan bod 
komt. De eerste film in het pro-
gramma, dat plaatsvindt in het ka-
der van de Boerhave-expositie 

Frankenstein, op weg naar een 
nieuwe mens, is op 16 juni District 
9 (Neil Blomkamp, 2009). In de 
satire worden aliens na een nood-
landing op aarde door Zuid-Afri-
kanen in kampen opgesloten en als 
minderwaardige wezens behan-
deld. De metafoor met de Apart-
heid zal niemand ontgaan, maar de 
film kan ook letterlijk worden ge-
interpreteerd: wat voor rechten 
hebben aliens als zij op aarde lan-
den? Moeten we er alvast over na-
denken? 

Op 23 juni draait het in de docu-
mentaire More Human Than Hu-
man (Femke Wolting, Tommy Pal-
lotta, 2018) over kunstmatige in-
telligentie. De film volgt onder 

meer een filmmaker op zoek naar 
een robot die hem kan vervangen 
als regisseur. Is een regisserende 
robot even creatief als een mens? 
Op 30 juni staat Marjorie Prime 
(Michael Almereyda, 2017) op het 
programma. In de futuristische 
film is het mogelijk om holografi-
sche projecties van overleden ge-
liefden te bestellen, zodat ze niet 
verdwijnen uit de levens van de 
achterblijvers. De vraag is: is dat 
een goed idee?

De inleidingen/lezingen van 
Grob beginnen steeds om 16.30 
uur, om 17.00 uur gevolgd door de 
film. Het ticket geeft ook gratis 
toegang tot de expositie Franken-
stein, op weg naar een nieuwe mens 
in Rijksmuseum Boerhaave.

LIFF.NL
RIJKSMUSEUMBOERHAVE.NL

Programmagegevens voor de Filmkrant van juli/augustus 
moeten vóór vrijdag 22 juni (schriftelijk of per email agenda@
filmkrant.nl) bij de redactie zijn ingeleverd. De Filmkrant is niet 
verantwoordelijk voor onjuiste vermeldingen of programma
wijzigingen. De volgende Filmkrant verschijnt op donderdag  
5 juli.

DISTRICT 9

Wat de film laat 
zien is dat Face-
book, om ervoor te 
zorgen dat onze 
tere zieltjes niet 
gekwetst worden, 
de handmatige 
moderatie van z’n 
platform groten-
deels heeft uitbe-
steed aan bedrij-
ven in lagelonen-
landen. Voor dui-
zenden mensen in 
landen als de Fili-
pijnen bestaat 
hun lange werk-
dag uit niets an-
ders dan onze up-
loads beoordelen.
Rejo Zenger over The 
Cleaners in de Filmkrant



2 jun, 21.45 | zo 3 jun, 20.30 | di 5 
jun, 17.45 | wo 6 jun, 20.00 | The De-
ath of Stalin do 31 mei, 15:15 | vr 1 
jun, 17.15 | za 2 jun, 17.15 | zo 3 jun, 
15.30 | ma 4 jun, 15.15 | di 5 jun, 15.15 
| wo 6 jun, 15.15 | vr 8 jun, 21.15 | za 
9 jun, 20.00 | zo 10 jun, 19.15 | di 12 
jun, 15.30 | wo 13 jun, 15.15 | Djam 
vr 1 en za 2 jun, 17.00 | ma 4 en wo 6 
jun, 15.00 | Don’t Worry, He Won’t 
get Far on Foot vanaf do 14 jun | Fin-
ding Your Feet vr 1 en za 2 jun, 15.30 
| zo 3 jun, 13.15 | vr 8, za 9 en di 12 
jun, 15.15 | zo 10 jun, 20.00 | Gabriel 
and the Mountain vanaf do 14 jun | 
Homecoming (1945) vanaf do 7 jun 
| Isle of Dogs do 31 mei, ma 4, di 5 
en wo 6 jun, 17.30 | vr 1 en za 2 jun, 
17.45 | zo 3 jun, 19.45 | A Man of Inte-
grity vr 1 en za 2 jun, 19.45 | zo 3, do 
7 t/m za 9, di 12 en wo 13 jun, 17.30 | 
ma 4 t/m wo 6 jun, 19.30 | zo 10 jun, 
15.30 | ma 11 jun, 15.15 | My Gene-
ration vanaf do 14 jun | Normandie 
nue vr 1, za 2 enzo 10 jun,  19.30 | zo 
3 jun, 18.15 | ma 4, ma 18 en di 19 jun, 
18.00 | wo 6 en zo 24 jun, 17.45 | do 
7, vr 8, za 9, di 12 en wo 13, 20.45 | zo 
10 jun, 15.15 | ma 11 jun, 17.30 | do 14 
jun, 15.30 | vr 15 en wo 20 jun, 15.00 
| za 16 jun, 17.00 | zo 17 jun, 13.30 en 
20.30 | November vanaf do 7 jun | Oh 
Lucy! do 31 mei, ma 4 jun, di 5 jun en 
wo 6 jun, 20.45 | vr1 jun en za 2 jun, 
21.15 | zo 3 jun, 13.00 | do 7 jun, vr 8 
jun, za 9 jun, di 12 jun, wo 13 jun, vr 
15 jun en zo 17 jun, 16.45 | zo 10 jun 
en ma 18 jun, 17.30 | do 14 jun, 17.00 | 
za 16 jun, 15.00 | di 19 jun, 16.30 | wo 
20 jun, 17.15 | Une saison en France 
vr 1 en za 2 jun, 15.15 | di 5 en di 6 jun, 
15.30 | Tully do 31 mei en ma 4 t/m 
wo 6 jun, 17.00 | vr 1 en za 2 jun, 15.00 
| zo 3 jun, 19.15 | Under the Tree vr 
1, za 2, vr 15 en za 16 jun, 19.15 | zo 3 
en zo 10 jun, 17.00 | ma 4 en di 5 jun, 
19.00 | do 7 t/m za 9 en di 12 t/m wo 
14 jun, 15.00 | zo 17 jun, 19.30 | ma 18  
en di 19 jun, 20.15 | wo 20 jun, 20.45 
| La villa vanaf do 7 jun | Wild van-
af vr 8 jun | De wilde stad vr 8 en wo 
20 jun, 15.30 | Zama vanaf do 14 jun | 
Arts in Cinema Carvaggio: The Soul 
and Blood zo 3 en di 5 jun, 15.00 | wo 
6 jun, 19.00 | Film Gemist Darkest 
Hour ma 4 jun, 15.30 en 20.15 | ma 11 
jun, 15.00 en 19.45 | ma 18 jun, 15.00 
en 19.30 | ma 25 jun, 15.00 en 19.45 
| Boek & Film The Guernsey Literary 
Society di 5 jun, 19.45 

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Audrey Hepburnplein 1 | 088-190 
0666 | focusarnhem.nl
Openingsavond Feestelijke avond vr 
15 jun, 21.00 | Premières The Book-
shop vanaf do 7 jun | Don’t Worry, He 
Won’t Get Far On Foot vanaf do 14 
jun | Jeune femme vanaf do 7 jun | On 
Chesil Beach vanaf do 28 jun | Utøya 
22. juli vanaf do 14 jun | Western 
vanaf do 21 jun | Audrey Hepburn in 
Focus Breakfast at Tiffany’s zo 3 
jun, 16.00 (met inleiding, niet on-
dertiteld) | How To Steal A Million zo 
10 jun, 16.00 (met inleiding, niet on-
dertiteld) | Roman Holiday zo 24 jun, 
16.00 (met inleiding) | Sabrina zo 17 
jun, 16.00 (met inleiding, niet onder-
titeld) | Focus Director’s Cuts Andrei 
Rublev wo 6 jun, 19.30 (Eng onderti-
teld, met inleiding) | Die Ehe der Ma-
ria Braun wo 13 jun, 19.00 (Eng on-
dertiteld, met inleiding) | Filmquiz 
vr 8 jun, 21.00 | Gay Film Special The 
Cakemaker za 9 jun, 16.30 | Arts in 
Cinema Caravaggio: The Soul and 
the Blood za 9 jun, 16.30 | zo 10 jun, 

11.15 | wo 13 jun, 19.00 | Arnhem Ar-
chitectuur Film Festival (AAFF) 16 
acres vr 1 jun, 19.30 (niet onderti-
teld) | Brasilia: Life After Design za 
2 jun, 21.00 (Eng ondertiteld) | Mis-
sion Statement za 2 jun, 19.00 (Eng 
ondertiteld, met inleiding & Q&A re-
gisseur) 

Assen
4 Bioscoop De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1 | 088-012 8560 | 
asserfilmliga.nl | Aanvang: 20.30
Bar Bahar ma 11 en di 12 jun | Les 
gardiennes ma 18 en di 19 jun | I, 
Tonya ma 25 en di 26 jun | Phantom 
Thread ma 4 en di 5 jun | Radiance 
ma 2 en di 3 jul 

Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Eeuwigelaan 7 | 072-581 5914 | 
cinebergen.nl
Bankier van het Verzet za 2 jun, 
16.30 | The Bookshop do 28 jun, 
20.00 | vr 29 jun, 14.30 | za 30 jun, 
16.30 | The Cakemaker vr 22 jun, 
14.30 | zo 24 jun 20.00 | The Clea-
ners vr 8 jun, 20.00 | zo 10 jun, 15.30 
| The Death of Stalin zo 10 jun, 20.00 
| Escobar vr 29 jun, 20.00 | za 30 
jun, 20.30 | Gabriel e a montanha 
do 21 jun, 20.00 | za 23 jun, 16.30 | 
The Guernsey Literary Society zo 3 
jun, 11.00 | Der Hauptmann zo 3 jun, 
20.00 La Holandesa vr 1 jun, 14.30 | 
di 5 jun, 20.00 Homecoming (1945) 
za 16 jun, 16.30 | wo 20 jun, 20.00 | 
Isle of Dogs do 7 jun, 20.00 | za 9 jun, 
16.30 | wo 13 jun, 20.00 | zo 17 jun, 

15.30 | Lean on Pete za 23 jun, 20.30 
| ma 25 jun, 20.00 | wo 27 jun, 20.00 
| A Man of Integrity vr 22 jun, 20.00 
| di 26 jun, 20.00 | Marjorie Prime za 
2 jun, 20.30 | ma 4 jun, 20.00 | wo 6 
jun, 20.00 | Mozart in Love vr 15 jun, 
14.30 | zo 17 jun, 11.00 | ma 18 jun, 
20.00 | Oh Lucy! vr 8 jun, 14.30 | zo 
10 jun, 11.00 | ma 11 jun, 20.00 | Tan-
zania Transit vr 1 jun, 20.00 | Tully vr 
15 jun, 20.00 | za 16 jun, 20.30 | di 19 
jun, 20.00 | Unsane za 9 jun, 20.30 
| di 12 jun, 20.00 | La villa do 14 jun, 
20.00 | zo 17 jun, 20.00 

Breda
4 Chassé Cinema
Claudius Prinsenlaan 8 | 076-530 
3131 | chasse.nl
Premières The Bookshop vanaf do 
7 jun | Don’t Worry, He Won’t Get 
Far on Foot vanaf do 14 jun | Lean on 
Pete vanaf do 31 mei | My Generati-
on vanaf do 31 mei | On Chesil Beach 
vanaf do 28 jun | Nog te zien The de-
ath of Stalin | Dorst | The Guernsey 
Literary Society | Der Hauptmann | 
La Holandesa | Homecoming (1945) 
| Ilse of Dogs | Lady Bird | Norman-
die nue | Oh Lucy! | So Help me God | 
The Rider | Under the Tree | Gay Film 
The Cakemaker za 2 jun, 16.30 | di 19 
jun, 19.20 | Arts in Cinema Caravag-
gio: The Soul and the Blood ma 4 ju, 
19.20 | zo 10 jun, 10.30 | Hitler ver-
sus Picasso and the Others zo 17 jun 
en zo 1 jul, 10.30 | ma 25 jun, 19.20 | 
Woensdagdocu De Fietser wo 4 jul, 
19.00 (met voordracht) | Klanken 
van oorsprong wo 13 jun, 19.20 | Ro-
bert Doisneau: Through the Lens wo 

20 jun, 19.20 | Tanzania Transit wo 
6 jun, 19.20 | Filmcolleges Michael 
Haneke Kopstukken di 5 jun, 19.15 | 
Amour di 12 jun, 19.15 | Belcrum Bios 
21 Grams di 5 jun, 20.30 | Donnie 
Darko di 3 jul, 19.20 | Winter’s Bone 
di 19 jun, 20.30 | Royal Opera House 
Swan Lake di 12 jun, 20.15 (live) 

Bussum
4 Filmhuis Bussum
Brediusweg 1 | 035-693 8694 | 
filmhuisbussum.nl
The Bachelors vr 15 jun, 13.00 | za 
16 jun, 19.00 | zo 17 jun, 16.00 | ma 
18 jun, 20.00 | wo 20 jun, 20.30 | 
za 23 jun, 13.15 en 18.45 | The Clea-
ners vr 15 jun, 19.00 | za 16 jun, 13.15 
en 21.30 | vr 22 jun, 16.00 | za 23 jun, 
19.00 | The Death of Stalin do 31 
mei, 20.00 | za 2 jun, 13.15 en 21.30 
| vr 8 jun, 13.15 en 21.30 | za 9 jun, 
21.30 | zo 10 jun, 13.00 | wo 13 jun, 
20.00 | The Guernsey Literary Soci-
ety vr 1 jun, 13.00 en 18.45 | za 2 jun, 
16.00 en 21.15 | zo 3 jun, 13.00 | wo 6 
jun, 14.30 | vr 8 jun, 18.45 | zo 10 jun, 
10.45 | ma 11 jun, 20.00 | wo 13 jun, 
14.30 | Der Hauptmann vr 1 jun, 21.15 
| zo 3 jun, 20.00 | di 5 jun, 20.00 | 
vr 8 jun, 15.45 | za 9 jun, 18.45 | zo 
10 jun, 20.00 | Isle of Dogs do 7 jun, 
20.30 | vr 8 jun, 21.15 | za 9 jun, 16.00 
| di 12 jun, 20.00 | vr 15 jun, 21.30 | 
za 16 jun, 18.45 | zo 17 jun, 15.45 | wo 
20 jun, 20.00 | vr 22 jun, 19.00 | ma 
25 jun, 20.30 | wo 27 jun, 20.30 | Jo-
sie vr 15 jun, 13.15 | za 16 jun, 21.15 | 
zo 17 jun, 20.30 | ma 18 jun, 20.30 
| di 19 jun, 20.00 | za 23 jun, 16.00 | 
zo 24 jun, 13.30 | Lean on Pete vr 15 

jun, 15.30 en 21.15 | za 16 jun, 13.00 
| zo 17 jun, 20.00 | wo 20 jun, 14.30 
| do 21 jun, 20.00 | vr 22 jun, 13.00 
| za 23 jun, 21.15 | zo 24 jun, 20.00 | 
wo 27 jun, 20.00 | A Man of Integri-
ty vr 1 jun, 13.30 | za 2 jun, 18.45 | ma 
4 jun, 20.00 | My Generation do 21 
jun, 20.30 | vr 22 jun, 13.30 en 21.30 
| za 23 jun, 21.30 | zo 24 jun, 15.45 | 
Normandie nue vr 1 jun, 15.45 | za 2 
jun, 13.00 | zo 3 jun, 20.30 | vr 8 jun, 
13.00 | za 9 jun, 13.00 | zo 10 jun, 
13.30 | ma 11 jun, 14.00 | Oh Lucy! vr 
8 jun, 19.00 | za 9 jun, 13.30 en 21.15 
| zo 10 jun, 20.30 | So Help Me God 
vr 1 jun, 19.00 | zo 3 jun, 13.30 | ma 
4 jun, 20.30 | wo 6 jun, 20.30 | Tul-
ly do 31 mei, 20.30 | vr 1 jun, 21.30 | 
za 2 jun, 19.00 | zo 3 jun, 15.45 | wo 
6 jun, 20.00 | vr 8 jun, 16.00 | za 9 
jun, 19.00 | zo 10 jun, 16.00 | wo 13 
jun, 20.30 | Under the Tree vr 22 jun, 
21.15 | za 23 jun, 15.45 | zo 24 jun, 
20.30 | di 26 jun, 20.00 | wo 27 jun, 
14.45 | La villa do 14 jun, 20.00 | vr 
15 jun, 18.45 | za 16 jun, 15.45 | zo 17 
jun, 13.00 | di 19 jun, 14.00 | vr 22 jun, 
15.45 en 18.45 | za 23 jun, 13.00 | zo 
24 jun, 13.00 | ma 25 jun, 20.00 | wo 
27 jun, 14.30 | Special Time Trail do 7 
jun, 20.00 (documentaire over wiel-
renner David Millar) | Arts in Cinema 
Caravaggio: The Soul and Blood zo 
10 jun, 11.00 | ma 11 jun, 20.30 | do 14 
jun, 20.30 | zo 17 jun, 13.30 | di 19 jun, 
14.15 | Sneak Preview di 5 jun, 20.30 
| di 12 jun, 20.30 | di 19 jun, 20.30 | di 
26 jun, 20.30 

Capelle a/d IJssel
4 Isalatheater
Stadsplein 5 | 010-458 6300 | isa-
latheater.nl | Aanvang: 20.00
Zomerstop

Delft
4 Filmhuis Lumen
Doelenplein 5 | 015-214 0226 | film-
huis-lumen.nl | Raadpleeg de web-
site voor de exacte data en tijden
Premières Beast vanaf do 21 jun | 
The Bookshop vanaf do 7 jun | Don’t 
Worry He Won’t Get Far on Foot van-
af do 14 jun | Lean on Pete vanaf do 
31 mei | Utøya 22. juli vanaf do 14 
jun | Sneak Preview Elke zo | Week-
films The Cleaners week do 14 – wo 
20 jun | Homecoming (1945) week 
do 31 mei – wo 6 jun | Lumière, l’a-
venture commence ma 11 jun | A Man 
of Integrity week do 21 – wo 27 jun 
| Nico, 1988 week do 7 – wo 13 jun | 
Resurrection week do 31 mei – wo 6 
jun | So Help Me God week do 7 – wo 
13 jun | Klassieker Cleó de 5 à 7 ma 
4 jun (verjaardag Agnès Varda) | Un-
limited Space (met inleidingen TU 
Delft) Alien di 19 jun | Gravity wo 6 
jun | Ikarie XB 1 di 5 jun | Interstellar 
di 12 jun | Moon wo 27 jun | Straat-
theaterfestival Monsieur Chocolat 
ma 18 jun | Deutsches Kino Whate-
ver Happens do 21 jun

Den Bosch
4 Verkadefabriek
Boschdijkstraat 45 | 073-681 8160 | 
verkadefabriek.nl
Premières The Bachelors vanaf do 
14 jun | Beast vanaf do 21 jun | The 
Bookshop vanaf do 7 jun | On Chesil 
Beach vanaf do 28 jun | Trip to Spain 
vanaf do 28 jun | Ubiquity vanaf do 
7 jun | Utøya 22. juli vanaf do 14 jun 
| Western vanaf do 21 jun | Nieuwe 
Filmers Filmcafé 3 eo 13 jun, 19.30 
(gratis) | Ontbijtfilm Elke zo, 11.00 

België in Nederland
Het Belgisch Film Festival, dat van 
7 t/m 10 juni in het Louis Hartloo-
per in Utrecht wordt gehouden, 
opent met de Vlaamse komedie 
Charlie en Hannah gaan uit. In de 
debuutfilm van Bert Scholiers be-
landen twee vriendinnen, twinti-
gers, na het doorslikken van bon-
bons die niet alleen uit chocola be-
staan, in een bizarre surrealisti-
sche werkelijkheid, waarin flatge-
bouwen kunnen praten en histori-
sche figuren tot leven komen. De 
film zit vol verwijzingen naar het 
werk van eigenzinnige filmmakers 
als Noah Baumbach en Wes An-
derson. “Dit is cinema om toe te 
juichen en te omarmen: de leukste 

stijloefening van het jaar”, schreef 
het Belgische tv-magazine Humo. 
Scholiers en de cast zijn bij de ver-
toning aanwezig.

Serieuzer gaat het eraan toe in 
Enfants du hasard, de documen-
taire van Thierry Michel over een 
juf voor een klas elfjarige migran-
tenkinderen. Wat op voorhand 
toch een beetje doet denken aan 
het bejubelde De kinderen van Juf 
Kiet van Petra Lataster-Czisch en 
Peter Lataster, maar allez. Ook te 
zien: het drama Zagros (Sahim 
Omar Kalifa), waarin een Koerdi-
sche vrouw naar Brussel verhuist 
om te ontsnappen aan de verstik-
kende patriarchale sfeer in een 

Koerdisch dorpje. Als haar man 
ook in Brussel opduikt, heeft dat 
noodlottige gevolgen. Van een an-
dere orde is de snoeiharde poli-
tiethriller Tueurs (François Trou-
kens, Jean-François Hensgens). 
Ook in de thriller Une part d’ombre 
(Samuel Tilman) gaat het niet 
zachtzinnig toe.

Naast premières biedt het festi-
val de kans om films in te halen die 
eerder in Nederland waren te zien, 
waaronder Insyriated (Philippe 
Van Leeuw), So Help Me God (Jean 
Libon en Yves Hinant), Cargo (Gil-
les Coulier) en Marquis de Wavrin 
(Grace Winter en Luc Plantier). 
Het festival besluit met de 
gangsterfilm Patser van Adil El 
Arbi en Bilall Fallah.

BELGISCHFILMFESTIVAL.NL
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Andersons twee-
de stop-motion-
film heeft niet de 
verhalende hel-
derheid van voor-
ganger Fantastic 
Mr. Fox (2009), 
die kon leunen op 
het gelijknamige 
boek van Roald 
Dahl, maar Isle of 
Dogs triomfeert 
met uitbundiger, 
bij vlagen uitzinni-
ger animatie.
Kees Driessen in de 
Filmkrant

ENFANTS DU HASARD
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tot 12.00 | Sneak Preview Elke di 
rond 21.15

Den Haag
4 Filmhuis Den Haag
Spui 191 | 070-365 6030/345 9900 
| Raadpleeg de website voor het 
actuele programma | filmhuisden-
haag.nl

Den Helder
4 Cinema Zevenskoop
Julianaplein 43 | 0223-610 941 | 
http://cinemazevenskoop.wix.
com /recent | Aanvang: 20.30
De achtste dag di 5 jun | The Death 
of Stalin do 14 t/m ma 18 jun | Fox-
trot do 7 t/m ma 11 jun | The Guern-
sey Literary Society do 21 t/m ma 
25 jun | La Holandesa do 28 jun t/m 
ma 2 jul | Lady Bird do 31 mei t/m 
ma 4 jun 

Deventer
4 Filmhuis De Keizer
Keizerstraat 78 | 0570-618 822 | 
filmhuisdekeizer.nl 
Premières Beast vanaf do 21 jun | 
The Bookshop vanaf do 7 jun | Don’t 
Worry, He Won’t Get Far on Foot 
vanaf do 14 jun | Lean on Pete van-
af do 31 mei | My Generation van-
af do 31 mei | On Chesil Beach van-
af do 28 jun | Utøya 22. Juli vanaf do 
14 jun | Verwacht The Cleaners | Nog 
te zien Isle of Dogs | Oh Lucy! | Under 
the Tree | La villa | Weekfilms Klan-
ken van Oorsprong speelweek 21 jun 
| A Man of Integrity speelweek 7 jun 
| Mountain speelweek 7 jun | Arts in 
Cinema Caravaggio: The Soul and 
the Blood zo 3 jun, 16.15 | Hitler Ver-
sus Picasso and the Others vr 15, 
zo 17 endi 19 jun (zo met inleiding) | 
klassieker Vivre sa vie ma 4 en ma 
11 jun, 20.30 | Sneak Preview di 12 
jun, 20.30 

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

Au revoir la-haut do 21 jun, 20.00 
| di 26 jun, 14.00 en 20.00 | Djam 
do 14 jun, 20.00 | di 19 jun, 14.00 en 
20.00 | Finding Your Feet do 7 jun, 
20.00 | di 12 jun, 14.00 en 20.00 | 
Isle of Dogs do 28 jun, 20.00 | vr 29 
jun, 19.00 | di 3 jul, 20.00 | Lady Bird 
do 31 mei, 20.00 | di 5 jun, 14.00 en 
20.00 

Doesburg
4 Filmhuis Doesburg
Het Arsenaal 1309, Kloosterstraat 
15 | 0313-482 336 | filmhuis-does-
burg.nl
The Boy vr 8 jun, 20.00 

Doetinchem
4 Filmhuis/Gruitpoort
Hofstraat 2 | 0314-340 943 | gruit-
poort.nl 
The Cakemaker do 28 jun, za 30 
jun en di 3 jul, 20.30 | di 3 jul, 14.00 
| Finding your Feet vr 1 en za 9 jun, 
16.00 | zo 3 en ma 11 jun, 20.30 | 
di 5 jun, 10.00 | The Guernsey Li-
terary Society do 14, za 16, di 19 en 
vr 29 jun, 20.30 | di 19 jun, 14.00 | za 
23 jun, 16.00 | di 26 jun, 10.00 | Der 
Hauptmann do 7, za 9 en ma 18 jun, 
20.30 | di 12 jun, 14.00 | vr 15 jun, 
16.00 | Homecoming (1945) do 21, 

za 23, di 26 jun en zo 1 jul, 20.30 | di 
26 jun, 14.00 | vr 29 jun, 16.00 | Isle 
of Dogs vr 22 jun, zo 24 jun en ma 
2 jul, 20.30 | za 30 jun, 16.00 | di 3 
jul, 10.00 | Katie Says Goodbye vr 1 
en ma 4 jun, 20.30 | za 2 jun, 16.00 | 
Lady Bird do 31 mei, za 2, di 5 en vr 8 
jun, 20.30 | di 5 jun, 14.00 | The Rider 
vr 15 en ma 25 jun, 20.30 | za 16 en vr 
22  jun, 16.00 | di 19 jun, 10.00 | Art 
in Cinema Carravagio: The Soul and 
the Blood wo 6 en zo 17 jun, 20.30 | 
vr 8 jun, 16.00 | di 12 jun, 10.00 | Hit-
ler vs Picasso and the Others wo 4 
jul, 20.30 

Dordrecht
4 Cinema The Movies
Nieuwstraat 60-62 | Info & reser-
veren: 078-720 0777 (vanaf 11.00) | 
themoviesdordrecht.nl | Raadpleeg 
de website voor exacte data en 
aanvangstijden

Drachten
4 Schouwburg De Lawei
Laweiplein 1 | lawei.nl /film | Reser-
veer via de site of bel 0512 335 050 
The Guernsey Literary Society vr 1, 
za 2 en wo 6 jun, 20.30 | I, Tonya do 
31 mei en do 7 jun, 20.30 

Eindhoven
4 Plaza Futura/Natlab
Kastanjelaan 500 | 040-294 6848 | 
natlab.nl | Raadpleeg de website 
voor het volledige programma
Dag van de Architectuur REM za 2 
jun, 20.00 | Live Opera Boris Go-
dounov do 7 jun, 19.45 | Gay Film 
Night The Cakemaker zo 10 en zo 24 
jun, 19.30 | Live Ballet Swan Lake di 
12 jun, 20.10 | zo 17 jun, 10.15 | Arts 
in Cinema Hitler versus Picasso and 
the Others zo 24 jun, 11.00 | do 28 
jun en ma 2 jul, 19.30 
4 Filmhuis De Zwarte Doos
TU/e terrein | 040-247 5348 of 
040-2474900 (ma t/m wo) | film-
huisdezwartedoos.nl | Aanvang: 
20.00 
Call Me By Your Name ma 4 t/m wo 
6 jun, 20.00 

Emmen
4 Filmhuis Emmen
Westeinde 70 | 0591-668 250 | 
filmhuisemmen.nl | Aanvang: 20.15
Ava di 19 jun 19.00 | Dorst di 26 jun 
19.00 | Les gardiennes ma 25 jun 
20.15 | wo 27 jun 19.00 | The Insult 
ma 11 jun 20.15 | wo 13 jun 19.00 | 
Ma’ Rosa di 5 jun 19.00 | Ôtez-moi 
d’un doute di 12 jun 19.00 | Phantom 

Thread ma 18 jun 20.15 | wo 20 jun 
19.00 | The Shape of Water ma 4 jun 
20.15 | wo 6 jun 19.00 

Enschede
4 Concordia Film Theater 
Expositie
Oude Markt 15 | 053-430 0999 | 
concordia.nl
Verwacht Beast vanaf do 21 jun | The 
Bookshop vanaf do 7 jun | The Clea-
ners ma 4 jun, 20.00 | Jeune femme 
vanaf do 7 jun | Lean on Pete vanaf 
do 31 mei | My Generation vanaf do 
31 mei | The Third Murder vanaf do 
21 jun | Utøya 22.juli vanaf do 14 jun 
| Filmprogramma bij Frankenstein 
tentoonstelling Ghost in the Shell vr 
8 jun, 19.15 | Film & Psychologie Elle 
ma 11 jun, 19.30 | Het Rough Condi-
tions Adventure Film Festival vr 15 
jun, 19.30 

Goes
4 ’t Beest
Beestenmarkt 3 | 0113-228 142 | 
tbeest.nl | Aanvang: 20.30
Bewaren do 7 jun | The Guernsey Li-
terary Society di 5 jun 

Gouda
4 Filmhuis
Lethmaetstraat 45 | 0182-522 200 | 
filmhuisgouda.nl
Bewaren – of hoe te leven do 28 jun, 
20.30 | za 30 jun, 18.30 | di 3 jul, 
14.00 | Finding Your Feet do 31 mei, 
wo 6, ma 18 en di 19 jun, 20.30 | za 2 
jun, 18.30 | zo 3 jun, 11.00 | vr 8 jun, 
15.30 | zo 10 jun, 20.00 | di 12 jun, 
14.00 | vr 15 jun, 19.00 | Foxtrot vr 1 
jun, 19.00 | zo 3 jun, 20.00 | God’s 
Own Country vr 8 jun, 21.45 | wo 13 
jun, 20.30 | za 16 jun, 21.15 | zo 17 jun, 
20.00 | The Guernsey Literary Soci-
ety do 7, wo 20 en di 26 jun, 20.30 | 
za 9 jun, 18.30 | zo 10 jun, 11.00 | vr 15 
jun, 15.30 | di 19 jun, 14.00 | vr 22 jun, 
19.00 | zo 24 jun, 20.00 | Der Haupt-
mann vr 1 jun, 21.45 | ma 4, di 12 jun, 
20.30 | za 9 jun, 21.15 | La Holande-
sa vr 22 jun, 21.45 | wo 27, di 3 jun, 
20.30 | za 30 jun, 21.15 | Homeco-
ming (1945) za 16 jun, 18.30 | zo 17 
jun, 11.00 | do 21 en ma 25 jun, 20.30 
| Isle of Dogs do 14 jun en wo 4 jul, 
20.30 | vr 15 jun, 21.45 | za 23 jun, 
18.30 | zo 24 jun, 11.00 | vr 29 jun, 
15.30 | zo 1 jul, 20.00 | Lean on Pete 
vr 29 jun, 21.45 | zo 1 jul, 11.00 | Lucky 
vr 1 jun, 15.30 | di 5 jun, 20.30 | The 
Rider za 2 jun, 21.15 | di 5 jun, 14.00 | 
vr 8 jun, 19.00 | ma 11 jun, 20.30 | La 
villa vr 22 jun, 15.30 | za 23 jun, 21.15 
| di 26 jun, 14.00 | vr 29 jun, 19.00 | 
ma 2 jul, 20.30 

Groningen
4 Groninger Forum
Hereplein 73 | 050-312 0433 | gro-
ningerforum.nl | Raadpleeg de 
website voor exacte data en aan-
vangstijden
Premières en nieuw 2001: A Space 
Odyssey vanaf do 31 mei | The Book-
shop vanaf do 7 jun | Don’t Worry, He 
Won’t Get Far on Foot vanaf do 14 jun 
| Jeune femme vanaf do 7 jun | Lean 
on Pete vanaf do 31 mei | On Ches-
il Beach vanaf do 28 jun | The Third 
Murder vanaf do 21 jun | The Trip to 
Spain vanaf do 28 jun | Utøya 22. juli 
vanaf do 14 jun | Wes Anderson Re-
trospectief Bottle Rocket ma 4 jun | 
The Darjeeling Limited ma 2 jul | The 
Life Aquatic with Steve Zissou ma 

A Man of Integrity 
is het verslag van 
de harde leer-
school die Reza 
doorloopt en 
waarin hij bijna al-
les verliest. Toch 
krijgt hij na enkele 
grove beginners-
fouten uiteindelijk 
het spel onder de 
knie. Dan moet hij 
zijn belangrijkste 
les nog leren: dat 
dit spel niet alleen 
spelers heeft, 
maar ook pionnen.
Sasja Koetsier in de 
Filmkrant

Nog meer over film weten? 
De Filmkrant komt live in de 
filmtheaters bij u in de 
buurt. Filmkrantmedewer
kers verzorgen elke maand 
intro’s bij speciaal geselec
teerde films en daarnaast 
inleidingen, lezingen, Q&A’s 
en workshops bij andere 
films uit het actuele aanbod 
en filmprogramma’s (op al
fabetische volgorde naam 
stad).

4 Gigant | Apeldoorn
� Homecoming | 12 juni, 18.45 uur 
| Omar Larabi
4 Filmschuur | Haarlem
� Jeune femme | 9 juni, 16.45 uur | 
Hugo Emmerzael
� Utøya 22. juli | 16 juni, 17.00 uur 
� Western | 23 juni, 16.30 uur 

Raadpleeg ook de agenda van uw 
filmtheater. Voor meer informa-
tie en boekingen FILMKRANT.NL/
FILMKRANTLIVE

Het universum van  
Alex van Warmerdam
Op een nieuwe film van Alex van 
Warmerdam moeten we tot vol-
gend jaar wachten, maar deze zo-
mer kunnen we ons alvast onder-
dompelen in een omvangrijke ex-
positie over zijn werk in EYE. On-
der de titel L’histoire kaputt – het 
klinkt vertrouwd Van Warmer-
dams – maakte Van Warmerdam 
voor EYE een tentoonstelling, 
waarin volgens EYE “personages, 
objecten en situaties tot leven ko-
men in een raadselachtige, strak 
geënsceneerde setting, omkleed 
met groot geprojecteerde scènes 
uit Van Warmerdams films.” De 
toelichting maakt ons niet veel 
wijzer, maar in de tentoonstelling 
moeten alle aspecten van Van 
Warmerdams kunstenaarschap – 
film, theater, poëzie en schilder-
kunst – samenkomen. 

Wie Van Warmerdams werk 
kent – en wie kent dat niet? – weet 
wat hem te wachten staat: perso-
nages bij wie onder een flinterdun 
laagje fatsoen en beschaving een 
vulkaan broeit, die met veel geweld 
uitbarst. Seksuele lust en frustra-
tie, machtswellust en emotionele 
repressie in relaties en gezinnen 
leiden in zijn werk onvermijdelijk 
tot geweld. Logisch dat hij daar 
films over maakt, zei van Warmer-
dam vijf jaar geleden in een inter-
view in het Parool: ‘Er zijn geen 
films over gezellige harmonieuze 
families, want die leveren drama-
tisch niets op. Daar komt bij dat ik 
geen feelgood film kan maken. 
Daar ligt mijn kracht niet en het 
interesseert me niet.’

Van Warmerdam zei in hetzelf-
de interview niet te weten waarom 

hij zo geïnteresseerd is in de duis-
tere uithoeken van mensen, maar 
Freud wil hij er graag buiten laten. 
‘Met Freud heb ik niets, al zal ik 
niet ontkennen dat er ook in mij 
een kwaadaardige neiging zit.’ Die 
neiging kan hij uitleven in films, 
waarbij hij zich onder meer laat in-
spireren door wurgscènes in Hit-
chcocks films. ‘Ik ben er verkik-
kerd op geraakt. Ik heb het nu twee 
keer gedaan in mijn films: één keer 
met een handdoek en één keer met 
een stropdas.’ Wat dit enthousias-
me over sadistisch filmgeweld over 
hem zegt? ‘Ik ga mezelf niet zitten 
analyseren, maar ik vind repressie 
en machtsverschillen leuk in films.’ 

Ter gelegenheid van de exposi-
tie in EYE vertoont filmtheater Lux 
in Nijmegen vier films uit Van 
Warmerdams negen films tellende 
oeuvre: Abel, De Noorderlingen, 
Borgman en Scheider vs Bax.

EYEFILM.NL 
LUX-NIJMEGEN.NL

DE NOORDERLINGEN



25 jun | The Royal Tenenbaums ma 
18 jun | Rushmore ma 11 jun | Ciné-
club Jeannette di 5 jun | Normandie 
nue di 19 jun | Docs Garden of Life wo 
6 jun | Klanken van oorsprong wo 27 
jun | More Human Than Human wo 
4 jul | Ubiquity wo 13 jun | Murnau 
Special Tabu wo 6 jun | Groningse 
Nieuwe #77 Stemmen van Vincent 
zo 10 jun | Royal Opera House Live 
Swan Lake di 12 jun | Arts in Cinema 
Hitler versus Picasso and the Others 
zo 17 jun | Your Cinema #13 wo 13 jun 
| Amongst Friends #113 Sneak Pre-
view ma 18 jun 
4 RKZ Bios
Emmastraat 15-s101 | 050-526 
2482 | rkzbios.nl 
Verwacht Djam za 2 en ma 4 jun 
20.30 | A Man of Integrity za 9 en ma 
11 jun 20.30 | Marjorie Prime za 16 en 
ma 18 jun 20.30 | November za 30 
jun en ma 2 jul 20.30 | Rough Con-
ditions Adventure Film Festival za 
23 jun 20.00 

Haarlem
4 Filmschuur
Lange Begijnestraat 9 | 023-517 
3910 | filmschuur.nl
Verwacht The Bookshop vanaf do 
7 jun | Jeune femme vanaf do 7 jun 
| Lean on Pete vanaf do 31 mei | My 
Generation zo 3, ma 4 en wo 6 jun | 
The Third Murder vanaf do 21 jun | 
Utøya 22. juli vanaf do 14 jun | Wes-
tern vanaf do 21 jun | Zagros vanaf 
do 28 jun | Stripdagen Haarlem My 

Friend Dahmer za 2 jun, 14.00 | Van 
strip naar animatie (sneak previews 
en een panelgesprek) za 2 jun, 16.30 
| Docu op Zondag Garden of Life zo 
3 jun | Eenmalig Beast ma 25 jun 
| Charlie & Hannah gaan uit ma 18 
jun | Dhogs ma 4 jun | Cracking the 
Frame Robert Doisneau, le révolté 
du merveilleux ma 11 jun 

Hardenberg
4 Filmhuis Hardenberg
Badhuisplein 3 | 0523-280 353 | 
filmhuishardenberg.nl | Aanvang: 
20.00
Zomerstop

Harderwijk
4 Filmhuis Harderwijk/
Catharinakapel
Klooster 1 | 0341-419 500 | film-
huisharderwijk.nl | Aanvang: 20.15
Three Billboards Outside Ebbing, 
Missouri za 9 jun 

Heemskerk
4 Fh Heemskerk/Gebouw de Cirkel
Cirkel 1 | 0251-214 720 | filmhuis-
heemskerk.nl | Filmhuis Heemskerk 
heeft een stop tot september i.v.m. 
een verhuizing!

Heerlen
4 Filmhuis De Spiegel
De Bongerd 18 | 5e verdieping Glas-

paleis | 045-577 2209 | filmhuisde-
spiegel.nl 
Call Me By Your Name do 28, vr 29 en 
za 30 jun, 20.00 | zo 1 jul, 14.00 | Fin-
ding Your Feet do 21, za 23 en ma 25 
jun, 20.00 | vr 22 en zo 24 jun, 14.00 
| Foxtrot vr 1 jun, 20.00 | Garden of 
Life vr 8, za 9 en ma 11 jun, 20.00 | 
zo 10 jun, 14.00 | Hostiles zo 17 jun, 
14.00 | ma 18 jun, 20.00 | Lady Bird 
do 14, vr 15 en za 16 jun, 20.00 | Radi-
ance vr 22 jun, 20.00 | The Rider za 2 
en ma 4 jun, 20.00 | zo 3 jun, 14.00 | 
Zama do 7 jun, 20.00 

Helmond
4 De Cacaofabriek
Cacaokade 1 | 0492-529 009 (di 
t/m do van 9.00 tot 17.00) | cacao-
fabriek.nl /film | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

Hengelo
4 Filmhuis Hengelo
Beursstr 44 | 074-255 6789 | film-
huishengelo.nl | Aanvang: 20.15
I, Tonya do 31 mei en vr 1 jun, 20.15 | 
Hierna Zomerstop  

Hilversum
4 Filmtheater
Herenplein 5 | 035-623 5466 | 
filmtheaterhilversum.nl | Raad-
pleeg de website voor het actuele 
programma

Hoogeveen
4 Filmhuis
VUE Hoogeveen, van Echtenplein | 
0528-234 000 | filmhuishoogeveen.
nl | Aanvang: 20.15
Lucky di 5 en ma 11 jun | On Body And 
Soul di 19 en ma 25 jun

Hoorn
4 Cinema Oostereiland
Krententuin 25 | 0229-232 296 | 
cinemaoostereiland.nl | Raadpleeg 
de website voor het actuele pro-
gramma

Houten
4 Film Aan de Slinger
De Slinger 40 | 030-635 1024 | 
filmaandeslinger.nl | Aanvang: 
20.00, tenzij anders vermeld
The Guernsey Literary Society do 
7 en vr 8 jun | Hannah vr 1 jun | Nor-
mandie nue do 14 en vr 15 jun | The 
Rider di 12 jun | Sweet Country di 
5 jun | Buitenbioscoop The Leisu-
re Seeker za 16 jun, 22.30 | Mozart 
in Love zo 30 jun | Médecin de Cam-
pagne za 23 jun, 22.30 | Tulipani za 
7 jul, 22.30 

Kampen
4 Filmhuis
Burgwal 84 | Reserveren via website 
| filmhuiskampen.nl 
Zomerstop

Leeuwarden
4 Slieker Film
Wilhelminaplein 92 | Reserveringen 
058-205 0320 (tijdens kassa-uren) 
| sliekerfilm.nl | Raadpleeg de web-
site voor het volledige programma 
Beast vanaf do 21 jun | The Bookshop 
vanaf do 7 jun | Don’t Worry He Won’t 
Get Far on Feet vanaf do 14 jun | On 
Chesil Beach vanaf do 28 jun | Utøya 
22. juli vanaf do 7 jun | Western van-
af do 21 jun | Exhibition on Screen 
Girl With a Pearl Earring, And Other 
Treasures from the Mauritshuis 
vanaf zo 3 jun | Seniorenfilm Finding 
Your Feet do 21 jun | Art Beyond Es-
cher Donnie Darko vr 22 jun 

Lelystad
4 Filmtheater/Agora
Agorabaan 12 | 0320-239 239 | 
agora-lelystad.nl 
The Bastard zo 3 jun, 19.45 | Cobain 
di 12 jun, 19.45 | Djam di 26 jun, 19.45 
| Lady Bird di 5 jun, 19.45 | Zama di 
19 jun, 19.45 

Leusden
4 De Filmtuin
De Smidse 1b | 033-495 3107 | de-
tuininleusden.nl | Vertoning van 
sept t/m mei
Zomerstop

Lisse
4 Filmhuis Lisse – FloralisHuis 
van Cultuur
Floralisplein 69 | 0252-213 458 | 
filmhuis-lisse.nl | Aanvang: 20.30
Call Me By Your Name di 12 jun | The 
Insult di 5 jun | Phantom Thread 
di 19 jun 

Maastricht
4  Lumière Cinema
Bassin 88 | 043-321 4080 | lumiere.
nl
2001 A Space Odyssey vanaf vr 1 jun | 
Beast vanaf do 21 jun | The Bookshop 
vanaf do 7 jun | Charlie & Hannah 
Gaan Uit vanaf do 14 jun | Don’t Wor-
ry, He Won’t Get Far On Foot vanaf 
do 14 jun | Gabriel And The Montain 
vanaf do 14 jun | Hostiles vanaf vr 1 
jun | Jeune Femme vanaf do 7 jun | 
Lean On Pete vanaf vr 1 jun | Marjorie 
Prime vanaf do 7 jun | My Generation 
vanaf vr 1 jun | On Chesil Beach van-
af do 28 jun | The Third Murder van-
af do 21 jun | The Trip To Spain van-
af do 28 jun | Ubiquity vanaf do 7 jun 
| Utøya 22. juli vanaf do 14 jun | Wes-
tern vanaf do 21 jun | Zagros vanaf 
do 28 jun | Gay cinema The Cakema-
ker wo 6 en 12 jun, 19.00

Middelburg
4 Cinema Middelburg
Achter de Houttuinen 30 | 0118-613 
482 | cinemamiddelburg.nl | Raad-
pleeg de website voor het actuele 
programma

Middelharnis
4 Fh Middelharnis (Het Diekhuus)
Beneden Zandpad 7 | 0187-482 400 
| Aanvang: 20.00 | hetdiekhuus.nl 
Zomerstop

Neerijnen
4 Stroomhuis Neerijnen
Van Pallandtweg 1 | 06-1347 3992 | 
stroomhuisneerijnen.nl 
Powaqqatsi do 31 mei, 19.30 | Film & 
Diner The Lunch Box za 30 jun, 19.30 
(aanvang etentje 18.00) | Hierna: Zo-
merstop  

Nijmegen
4 Filmhuis O42
Oranjesingel 42 | 024 303 1111 | 
filmhuiso42.nl
Jeune femme do 7 jun, 20.45 (pre-
mière) | King of the Belgians vr 1 jun, 
21.00 | Sneak Preview di 5 jun, 20.45 
| Nog te zien Djam | Howards End | 
Jeannette | Lady Bird | Loving Vin-
cent | les uns et les autres | Visages 
Villages | Retrospectief Bruno Du-
mont/Double Bills met zijn nieuw-
ste film Jeannette: Camille Clau-
del 1915 di 5 en wo 6 jun | Flandres 
do 31 mei | Hadewijch vr 1 en za 2 jun 
| Hors satan zo 3 en ma 4 jun | Film-
clubJo42 film voor & door jongeren 
vr 29 jun 
4 Lux
Mariënburg 38-39 | 024-381 6859 | 
lux-nijmegen.nl
Premières Beast vanaf do 21 jun | 
The Bookshop vanaf do 7 jun | Char-
lie en Hannah gaan uit vanaf do 14 
jun | Don’t Worry, He Won’t Get Far 
on Foot vanaf do 14 jun | On Ches-
il Beach vanaf do 28 jun | Redbad 
vanaf do 28 jun | The Third Murde-
rer vanaf do 21 jun | The Trip to Spain 
vanaf do 28 jun | Utøya 22. juli van-
af do 14 jun | Zagros vanaf do 28 jun | 
Film & Gesprek The Cleaners vr 1 jun, 
19.30 | Garden of Life wo 6 jun, 19.30 
| Alex van Warmerdam retrospectief 
Met de films Abel, De Noorderlingen, 
Borgman, Schneider vs. Bax (met 
inleiding) zo 10, zo 17 en zo 24 jun | 
Royal Ballet Swan Lake - Liam Scar-
lett di 12 jun, 20.15 | zo 17 jun, 14.30 | 
Roze Film The Cakemaker zo 24 jun 
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Marjorie Prime 
moet zich rond 
2050 afspelen — 
het jaartal valt af 
te leiden uit be-
paalde details — 
en is dystopie 
noch utopie; de 
technische schre-
den voorwaarts 
mogen er wezen, 
maar de film gaat 
net als Jordan 
Harrisons oor-
spronkelijke to-
neeltekst bij uit-
stek over de be-
perkingen van 
machines, hoe 
slim ook.
Sandra Heerma van Voss in 
de Filmkrant

Jong talent
De namen Luuk van Leeuwen, 
Quint den Enting, Tim van Loon, 
Jonathan ten Broeke, Pien Vroon-
land, Carmen den Krijger en Dante 
Kedde zullen niet bij iedereen een 
belletje doen rinkelen. Toch ver-
schuilt zich tussen hen mogelijk dé 
Nederlandse filmmaker van de 
toekomst, want deze jonge makers 
zitten in de finale van de Kunst-
bende. Op 30 juni bepaalt een jury 
op het Kunstbende Festival in de 
Westergasfabriek wie het meest 
veelbelovende filmtalent is. 

De Kunstbende is de jaarlijkse 
wedstrijd voor jongeren tussen 13 
en 18 jaar op het gebied van film, 

dans, dj, expo, fashion, muziek, 
taal en theater. Het evenement 
eindigt na provinciale voorronden 
altijd in een grote finale, waarin 
honderd acts in diverse categorie-
en strijden om wie zich het groot-
ste talent op zijn gebied mag noe-
men. De winnaars krijgen een fijn 
duwtje in de rug doordat zij hun 
werk of kunsten in de grote buiten-
wereld mogen laten zien. Het film-
filmfestival in Rotterdam vertoont 
op de eerstkomende editie de win-
nende film, de danswinnaar mag 
optreden op het Holland Dance 
Festival, de dj op Mysteryland, de 
beeldende kunstwinnaar toont zijn 
werk in het Stedelijk Museum in 
Amsterdam, het winnende mode-
talent mag zich uitleven in de Am-
sterdam Fashion Week, het mu-

ziektalent op het Zwarte Cross 
Festival, de literatuurwinnaar mag 
voordragen op het festival Winter-
tuin en de winnende theatervoor-
stelling zal te zien zijn op Oerol.

Leuk voor de winnaars, maar 
het festival draait niet alleen om 
winnen. Publiek en deelnemers 
ontmoeten in workshops en Q&A’s 
ook creatieve helden, van wie 
sommigen hun carrière begonnen 
bij de Kunstbende. Zoals choreo-
graaf Shay Latukolan (Dance Dan-
ce Dance), dj De Sluwe Vos, Insta-
grammer Annegien Schilling (Fet-
ching Tigerss), YouTubers Kelvin 
Boerma (Kalvijn) en Peter de Har-
der (Petrus) en schrijver en tv-pre-
sentator Özcan Akyol.

KUNSTBENDE.NL

KUNSTBENDE
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Oirschot
4 Filmclub/Rabotheater De Enck
De Loop 67 | 0499-572 691 | deenck.
nl
Captain Fantastic vr 22 jun 

Oldenzaal
4 Filmhuis/Stadstheater De Bond
Molenstraat 25 | 0541-511 094 | 
filmhuisoldenzaal.nl
Zomerstop 

Oss
4 Cultuurpodium Groene Engel
Kruisstraat 15 | 0412-405 504 | 
groene-engel.nl
Dorst zo 24, ma 25 en di 26 jun, 
20.30 | ma 25 jun ook 16.00 | Fox-
trot zo 17, ma 18 en di 19 jun, 20.30 | 
ma 18 jun ook 16.00 | Lady Bird zo 1 
jul t/m di 3 jul, 20.30 | ma 2 jul ook 
16.00 | Phantom Thread zo 3, ma 
4 en di 5 jun, 20.30 | ma 4 jun ook 
16.00 | Sweet Country zo 10, ma 11 
en di 12 jun, 20.30 | ma 11 ook 16.00 
| Film & Lezing More Human Than 
Human do 28 jun, 20.00 

Oudenbosch
4 Filmtheater Fanfare
Utopiazaal (Markland College) | 
Pagnevaartweg 7 | 0165-314 503 | 
filmtheaterfanfare.nl 
The Bookshop do 21 jun, 20.15 | The 
Guernsey Literary Society do 7 jun, 
20.15 | The Rider do 31 mei, 20.15 
| Zagros do 14 jun, 20.15 | Slotfilm 
Verrassingsfilm do 28 jun, 20.15

Purmerend
4 Filmhuis Purmerend
Kerkstraat 11 | 0299-416 506 (re-

serveringen via internet) | film-
huispurmerend.nl 
Zomerstop

Roermond
4 ECI Cultuurfabriek
ECI 13 | 0475-317 171 | ecicultuurfa-
briek.nl
Au revoir la-haut do 21 jun t/m wo 
4 jul | Aus dem Nichts nog t/m wo 6 
jun | The Cakemaker do 7 jun t/m wo 
13 jun | Film Stars Don’t Die in Liver-
pool do 31 mei t/m wo 13 jun | Fin-
ding Your Feet do 14 jun t/m wo 4 
jul | Foxtrot do 21 jun t/m wo 4 jul | 
Les gardiennes nog t/m wo 6 jun | 
God’s Own Country nog t/m wo 6 jun 
| Homecoming (1945) do 31 mei t/m 
wo 13 jun | Hostiles do 14 jun t/m wo 
27 jun | Katie Says Goodbye do 7 jun 
t/m wo 20 jun | Radiance do 14 jun 
t/m wo 27 jun | 
Film en Food in het weekend van 29 
jun (raadpleeg t.z.t. de website)

Rotterdam
4 KINO Rotterdam
Gouvernestraat 129-133 | 010 268 
1160 | kinorotterdam.nl 
O.a. verwacht 2001: A Space Odys-
sey vanaf do 31 mei | 7 Days in En-
tebbe do 31 mei | Dhogs vanaf do 31 
mei | Don’t Worry, He Won’t Get Far 
on Foot vanaf do 14 jun | Hereditary 
vanaf do 14 jun | 
Jeune Femme vanaf do 7 jun | Lean 
on Pete vanaf do 31 mei | Love, Si-
mon vanaf do 14 jun | My Generati-
on vanaf do 31 mei | The Third Mur-
der vanaf do 21 jun | The Trip to Spain 
vanaf do 28 jun | UtØya 22. juli van-
af do 14 jun | Western vanaf do 21 
jun | Wes Anderson Retrospectief 
The Darjeeling Limited di 5 jun, za 
9 jun | Fantastic Mr. Fox di 12 jun, za 

16 jun | The Grand Budapest Hotel di 
26 jun, za 30 jun | The Life Aquatic 
with Steve Zissou za 2 jun | Moon-
rise Kingdom di 19 jun, za 23 jun | 
IFFR KINO #16 Millenium Mambo 
wo 6 jun (35-mm presentatie) | Ro-
yal Opera House Swan Lake di 12 jun 
(live) | Studio Ghibli Castle in the 
Sky di 3 jul | Nausicaä of the Valley 
of the Wind zo 1 jul 
4 Lantaren Venster
Otto Reuchlinweg 996 (Gebouw 
New Orleans, Wilhelmina Pier) | 
010-277 2277 | lantarenvenster.nl | 
Aanvang: 19.30
Amsterdam Spanish Film Festi-
val- Rotterdam Edition La Enfer-
medad del Domingo za 9 jun, 19.00 
| Luna Grande, un Tango por García 
Lorca zo 10 jun, 17.00 | Muchos Hi-
jos, Un Momo y un Castillo za 9 jun, 
21.20 | Nadie Nos Mira (Gay Night) di 
5 jun, 21.30 | Perfectos Desconoci-
dos (Opening Night) vr 8 jun, 20.00 | 
Sin Rodeos zo 10 jun, 20.00

Schagen
4 Fth De Luxe/Scagon Theater
Torenstraat 1B (Cultuurhuis M18) | 
0224-213 162 | filmtheaterdeluxe.nl 
| Aanvang: do 20.00/vr 21.00
Aus dem Nichts do 21 en vr 22 jun | 
Film Star’s Don’t Die in Liverpool do 
14 en vr 15 jun | Lady Bird do 28 en vr 
29 jun | Lucky do 7 juni en vr 8 jun | 
Phantom Thread do 31 mei en vr 1 jun

Schiedam
4 Wenneker Cinema
Vijgensteeg 2 | 010-473 3000 | wen-
nekercinema.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

Schijndel
4 Filmclub Schijndel/City Theater
Hoofdstraat 145 | 073-547 4837 | 
schijndelfilm.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

Sittard
4 Filmhuis De Domijnen
Ligne 3 | 088-599-5587 | dedomij-
nen.nl
Aus dem Nichts vr 15 t/m wo 27 jun | 
Bewaren - Of hoe te leven zo 24 jun, 
13.30 (met lezing ‘zooikoorts’en re-
gisseur aanwezig) | Centaur vr 1 t/m 
wo 13 jun | Doof Kind t/m wo 6 jun 
| Early Man zo 10 en zo 24 jun | Les 
Gardiennes vr 22 jun t/m wo 4 jul | 
God’s Own Country do 31 mei t/m wo 
13 jun | The Grand Budapest Hotel 
vr 8 en za 16 jun | The Guernsey Li-
terary Society vr 1 t/m zo 24 jun | In 
the Crosswind do 14 t/m wo 27 jun 
| Isle of Dogs do 21 jun t/m wo 4 jul | 
Lady Bird do 31 mei t/m wo 20 jun | 
The Rider vr 8 t/m wo 20 jun | Sweet 
Country t/m wo 6 jun | Voorpremiè-
re Klanken van oorsprong zo 10 jun 
(met hapjes van oorsprong) en wo 
20 juni (regisseur aanwezig) | Gehei-
me Tuinen Festival Sittard Garden 
of Life wo 13 jun | Vriendenavond 
The Mercy di 26 jun, 19.30 | Maas-
tricht Academy of Media Design 
and Technology (MAMDT) Eindexa-
menwerken wo 27 jun, vanaf 19.30 

Stadskanaal
4  Filmliga Stadskanaal
Menistenplein 9 | 0599-610 777 | 
smoky.nl | Aanvang: 20.15
Il colore nascosto delle cose di 26 
jun | The Killing of a Sacred Deer di 
19 jun | Les uns et les autres di 5 jun | 
Who is Alice di 12 jun 

Tiel
4 Filmtheater Agnietenhof
St. Agnietenstraat 2 | 0344-673 
500 | agnietenhof.nl | Raadpleeg de 
website voor actuele informatie

Tilburg
4 Cinecitta
Willem II straat 29 | 085-902 2996 
| cinecitta.nl | Raadpleeg de website 
voor exacte tijden en data 
Verwacht 7 Days in Entebbe | Klan-
ken van Oorsprong | Lean on Pete 
| My Generation | Tully | Under the 
Tree | Utøya 22. juli | Filmcyclus De 
7 hoofd- of doodzonden La gran-
de bouffe di 12 jun, 19.00 (met inlei-
ding) | Filmquiz do 28 jun, 20.00 

Uden
4 Filmhuis De Pul
Kapelstraat 13 | 0413-265 091 | 
filmpul.com | Aanvang: 20.00
Aus dem Nichts do 31 mei | Blues 
Brothers wo 13 jun (Film + Band) | 
Darkest Hour do 14 jun | Homeco-
ming (1945) do 7 jun

Utrecht
4 ’t Hoogt
Hoogt 4 | 030-232 8388 | hoogt.nl
Premières The Bachelors vanaf do 
14 jun | Beast (o.v.) vanaf do 21 jun | 
Jeune femme vanaf do 7 jun | More 
Human Than Human vanaf do 28 
jun | The Third Murder vanaf do 21 
jun | Ubiquity vanaf do 7 jun | Voya-

ge of Time vanaf do 28 jun | Western 
vanaf do 21 jun | Specials Brimsto-
ne di 19 jun, 21.00 (Met voorfilm over 
de bijdrage van Stuntteam Ham-
my de Beukelaer aan deze film) | The 
Cakemaker do 21 jun, 19.00 | Child-
ren of Men di 5 jun, 19.00 (met le-
zing) | Grace Jones: Bloodlight and 
Bami ma 18 jun, 19.00 (voorpremiè-
re) | Love is Strange wo 20 jun, 19.00 
| Playtime zo 3 jun, 16.00 | Some 
Like it Hot zo 24 jun, 16.00 (met in-
leiding) | Culturele Zondag: Utrecht 
Centraal Met de docu’s Hot Sugar’s 
Cold World, A Life in Waves en The 
Man Behind the Microphone, Live 
muziek, een interview en een optre-
den zo 3 jun (gratis) | Arts in Cinema 
Caravaggio – the Soul and the Blood 
zo 10 en zo 17 jun, 16.30 | di 12 jun, 
19.30 | Expats Cinema So Help Me 
God ma 11 jun, 19.00 | Post Truth Ci-
nema Videocracy (35mm) wo 13 jun 
(met inleiding en nagesprek) | Out & 
Proud Filmweek ma 18 t/m zo 24 jun 
| Roze Shorts za 23 jun, 21.00 
4 Louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug 1 | 030-232 0452 | 
hartlooper.nl | Raadpleeg de web-
site voor het wekelijkse programma
Het Belgisch Film Festival (BFF) 
Cargo za 9 jun, 16.45 | Charlie en 
Hannah gaan uit do 7 jun, 20.00 
(openingsfilm) | zo 10 jun, 14.00 | En-
fants Du Hasard vr 8 jun, 15.30 | In-
syriated za 9 jun, 11.30 | Marquis 
de Wavrin zo 10 jun, 17.45 | Une part 
d’ombre za 9 jun, 19.00 | Patser zo 10 
jun, 19.45 | Rabot zo 10 jun, 15.45 | So 
Help Me God za 9 jun, 14.00 | Tueurs 
vr 8 jun, 21.30 | Vele hemels boven 
de zevende zo 10 jun, 11.30 | Wij za 9 
jun, 21.30 | Zagros vr 8 jun, 19.00 
4 Springhaver 1 en 2
Springweg 50 | 030-231 3789 | 
springhaver.nl | Raadpleeg de web-
site voor het wekelijkse programma

Veendam
4 Filmhuis vanBeresteyn
Museumplein 5a | 0598-317 730 | 
vanberesteyn.nl | Aanvang: 20.00
The Guernsey Literary Society ma 4 
jun | De Matchmaker ma 11 jun 

Veenendaal
4 Filmhuis Veenendaal
Kees Stipplein 72 (Spectrum) | 
Alleen info 06-5388 3412 | film-
huisveenendaal.nl | Voorstellingen 
Filmhuis afgelast wegens sluiting 
Stiplounge. Het bestuur van het 
Filmhuis beraadt zich op dit mo-
ment over een nieuwe doorstart

Venlo
4 Filmtheater De Nieuwe Scene
Nieuwstraat 13 | 077-351 8183 | 
nieuwescene.nl
Amori Fragili do 7 jun t/m wo 20 jun | 
Centaur do31 mei t/m wo 6 jun | The 
Death of Stalin do 21 jun t/m wo 4 
jul | Filmstars Don’t Die in Liverpool 
do 28 jun t/m wo 4 jul | Guernsey Li-
terary Society do 31 mei t/m wo 6 
jun | Hannah do 28 jun t/m wo 4 jul | 
Jusqu’à la garde do 31 mei t/m wo 13 
jun | Katie Says Goodbye do 14 t/m 
wo 27 jun | Lady Bird do 7 t/m wo 20 
jun | Lucky do 31 mei t/m wo 13 jun | 
Radiance do 14 t/m wo 27 jun | The 
Shape of Water do 31 mei t/m wo 
6 jun | Zama do 21 jun t/m wo 4 jul | 
Exhibition on Screen Vermeer (Bri-
tisch Museum Presents) in de week 
van do7 jun t/m wo 13 jun

Thematische popcorn
Naar de film op 8 juni? Ja, maar 
welke en waar? Welkom bij de 
Utrechtse ‘zwerfcinema’ Opge-
doekt, waarin de organisatoren pas 
op de dag zelf meedelen welke film 
ze zullen vertonen en waar hij in 
Utrecht te zien is. Kortom, Opge-
doekt is voor filmliefhebbers die 
zich willen laten verrassen, want je 
koopt ‘blind’ een kaartje. Klinkt 
bekend? Dat kan kloppen, want 
Opgedoekt begon vier jaar geleden, 
maar lag sinds vorig jaar zomer 

stil. Het keert 8 juni, 19.00 uur, te-
rug met Opgedoekt #9. Om de 
filmkijker niet helemaal in onze-
kerheid te laten, staan een paar 
dingen vast. Zo is er een voorfilm 
en een hoofdfilm, die thematisch 
verwant zijn en afgestemd op de 
locatie. Het thema komt in meer 
zaken terug, zelfs in de smaak van 
de (gratis) popcorn. Gitarist en 
toetsenist Michaël van Putten 
speelt live een soundtrack bij de 
korte film en Filmkrantredacteur 

Hugo Emmerzael zal de hoofdfilm 
inleiden. Ook weten we al dat de 
locatie op de fiets in acht minuten 
vanaf het Centraal Station te be-
reiken is. En dat de vertoonde films 
behoren tot het soort films dat kort 
of helemaal niet in Nederland te 
zien is geweest of in de vergetel-
heid zijn geraakt. Wie met zoveel 
onzekerheid niet kan leven, kan uit 
de hints die de organisatoren via 
een nieuwsbrief, Instagram en Fa-
cebook in de aanloop naar het eve-
nement loslaten, al veel wijzer 
worden over de locatie en de films.

OPGEDOEKT.NL

Possessed is strak 
gecomponeerd. 
Maar tegelijker-
tijd even overvol 
en hermetisch als 
een Godard-film. 
Je wilt erin terug-
bladeren. Er zitten 
found footage 
smartphonebeel-
den in van verte-
genwoordigers 
van de selfiecul-
tuur: Russische 
rooftoppers, 
thrillseekers die 
halsbrekende toe-
ren uithalen op 
wolkenkrabbers 
en torenspitsen; 
beroemd worden 
in het zicht van de 
afgrond.
Dana Linssen in de Filmkrant

OPGEDOEKT



Vlaardingen
4 Filmtheater Het Zeepaard
Veerplein 134e (Vue Vlaardingen) 
| hetzeepaard.nl | Reserveren via 
website
Bewaren - of hoe te leven do 21 jun, 
20.30 | zo 24 jun, 16.15 | God’s Own 
Country do 31 mei, 20.30 | zo 3 jun, 
16.15 | Lady Bird do 14 jun, 20.30 | zo 
17 jun, 16.15 | Under the Tree do 28 
jun, 20.30 | zo 1 jul, 16.15 | Une sai-
son en France do 7 jun, 20.30 | zo 10 
jun, 16.15 

Vlissingen
4 Cine City
Spuikomweg 1 | cinecity.nl | Raad-
pleeg de website voor het actuele 
programma

Voorschoten
4 Filmtheater Voorschoten
Prinses Marijkelaan 4 | 071-561 
2566 | filmtheatervoorschoten.nl 
The Death of Stalin do 14 en za 16 
jun, 20.00 | zo 17 jun, 15.30 | Doof 
kind vr 8 jun, 20.00 | za 9 jun, 15.30 
| Howards End vr 15 jun, 20.00 | Isle 
of Dogs vr 22 en za 23 jun, 20.00 | zo 
1 jul, 15.30 | Lean on Pete za 23 jun, 
15.30 | do 28 en za 30 jun, 20.00 | 
The Post za 9 jun, 20.00 | The Ri-
der do 31 mei en vr 1 jun, 20.00 | zo 10 
jun, 15.30 | Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri di 3 jul, 20.00 | Live 
Opera Boris Godunov do 7 jun, 20.00 
| Don Pasquale di 19 jun, 19.30 

Waalwijk
4 Filmtheater De Leest
Vredesplein 12 | 0416-337-746 | 
deleest.nl | Raadpleeg de website 
voor het actuele programma

Wageningen
4 Filmhuis Movie W
Generaal Foulkesweg 42a (‘t Ven-
ster) | moview.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

Weesp
4 Theater City Of Wesopa
Herengracht 23 | 0294-458 093 | 
wesopa.nl 
The Cakemaker do 28 jun, 20.00 
| Ferdinand zo 3 jun, 14.00 | God’s 
Own Country do 21 jun, 20.00 | Der 
Hauptmann do 14 jun, 20.00 | Lady 
Bird zo 3 jun, 20.00 | The Rider do 7 
jun, 20.00 

Winterswijk
4 Filmhuis/Servicetheater 
Skopein
Meddosestr 4-8 | 054-352 1515 | 
filmhuiswinterswijk.nl | Aanvang: 
21.00
The Death of Stalin di 12 jun | Lady 
Bird di 5 jun 

Woerden
4 AnnexCinema
Rosmolenlaan 1 | 0348-436 510 | 
annexcinema.nl | Raadpleeg de 
website voor het actuele program-
ma

Zaandam
4 Filmtheater De Fabriek
Jan Sijbrandsteeg 12 | 075-631 1993 

| de-fabriek.nl | Raadpleeg de web-
site voor het actuele programma

Zaltbommel
4 Filmtheater Cinemaarten
In Theater de Poorterij Nieuw-
straat 2 | cinemaarten.nl | Raad-
pleeg de website voor het actuele 
programma

Zeist
4 Hotel Theater FIGI
Het Rond 2 | 030-692 7497| figi.nl /
bioscoop | Het programma wordt 
wekelijks aangevuld, raadpleeg de 
website voor het complete pro-
gramma

Zevenaar
4 Filmhuis Zevenaar
Wittenburgstr 14 | 0316-331 527 | 
Reserveringen 0316-344 250 (na 
19.15) | filmhuiszevenaar.nl 
Aus dem Nichts di 19, vr 22, ma 25, 
do 28 jun en wo 4 jul, 14.30 | do 14, za 
16, wo 27 jun en di 3 jul, 20.15 | Ban-
kier van het Verzet di 5 jun, 14.30 en 
20.15 | Buurman & Buurman heb-
ben een nieuw huis zo 17, wo 20 en zo 
24 jun, 14.30 | Dorst do 31 mei en vr 
8 jun, 14.30 | zo 3 jun, 20.15 | Finding 
Your Feet di 26 jun, 10.30 | wo 27 jun 
en di 3 jul, 14.30 | vr 22, zo 24, za 30 
jun en ma 2 jul, 20.15 | The Florida 
Project di 5 jun, 10.30 | ma 4, wo 6, 
do 7 en di 12 jun, 14.30 | vr 1 jun, 20.15 
| Foxtrot di 3 jul, 10.30 | vr 29 jun en 
ma 2 jul, 14.30 | do 28 jun en zo 1 jul, 
20.15 | Les gardiennes wo 13, vr 15 
en do 21 jun, 14.30 | do 7, zo 10, ma 
18, wo 20 en di 26 jun, 20.15 | Hos-
tiles di 19 jun, 10.30 | di 26, vr 29 jun 
en zo 1 jul, 14.30 | vr 15, do 21, za 23, 
ma 25 jun en wo 4 jul, 20.15 | Lumi-
ère l’ avanture commence ma 4 en 
wo 6 jun, 20.15 | Mountain ma 11 jun, 
14.30 | vr 8 en di 12 jun, 20.15 | Sweet 
Country di 12 jun, 10.30 | vr 1, zo 3, do 
14 en ma 18 jun, 14.30 | do 31 mei, za 
9 en di 19 jun, 20.15 | De Wilde Stad 
za 2, ma 11 en wo 13 jun, 20.15 

Zierikzee
4 Filmtheater Zierikzee
Kerkhof 3 | 0111-410 202 | fizi.nl | 
Raadpleeg de website voor het 
actuele programma

Zoetermeer
4 Filmhuis Cameo
Theaterplein 10 | filmhuiscameo.nl 
| Raadpleeg de website voor het 
actuele programma

Zutphen
4 Filmtheater Luxor
Houtmarkt 64 | 0575-513 750 | 
luxorzutphen.nl | Raadpleeg de site 
voor het actuele programma

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Blijmarkt 25 | Reserveren via web-
site | filmtheaterfraterhuis.nl
Premières The Bachelors vanaf do 
14 jun | Beast vanaf do 21 jun | The 
Bookshop vanaf do 7 jun | He Won’t 
Get Far on Feet vanaf do 14 jun | Lean 
on Pete vanaf do 31 mei | My Gene-
ration vanaf do 31 mei | On Ches-
il Beach vanaf do 28 jun | The Trip 
To Spain vanaf do 28 jun | Utøya 22. 
juli vanaf do 14 jun | Zwolse premi-

Audrey Hepburn in Arnhem
In Nederland horen we graag dat 
Audrey Hepburn (1929-1993) voor 
de helft ‘van ons’ is. De Holly-
woodster met de bambi-ogen had 
door haar vader, de bankier Joseph 
Anthony Ruston, de Britse natio-
naliteit, maar haar moeder Ella ba-
rones van Heemstra was Neder-
lands. Van 1939 tot 1945 woonde 
Hepburn met haar moeder in Arn-
hem. Filmtheater Focus is dat niet 
vergeten. Het vertoont in het kader 
van de feestvreugde over de ver-
huizing naar zijn nieuwe locatie op 
het Audrey Hepburnplein vier 
films van Hepburn. 

De reeks start 3 juni met de op 
de roman van Truman Capote ge-
baseerde klassieker Breakfast at 
Tiffany’s (Blake Edwards, 1961), 
waarin Hepburn als sociale klim-
mer de ware liefde ontdekt. Capote 

wilde Marilyn Monroe voor de rol, 
maar het werd Hepburn. NRC- 
redacteur Joyce Roodnat leidt de 
film in. Een week later is Hepburn 
te bewonderen in How to Steal a 
Million (William Wyler, 1966). De 
film wordt ingeleid door Leendert 
de Jong, programmeur van Film-
huis Den Haag en Hepburnkenner. 
Op 17 juni vertelt modekenner  
Madelief Hoé over Hepburn als 
modefenomeen. Erna is Billy  
Wilders Sabrina (1954) te zien, 
waarin Hepburns personage moet 
kiezen tussen een gladde charmeur 
en een serieuze kerel. Drie keer ra-
den wie ze kiest. 

In Roman Holiday (William 
Wyler, 1953), valt Hepburn als een 
verveelde prinses voor een Ameri-
kaanse journalist. De film wordt 
ingeleid door Mirjam Guensberg, 

die de op feiten gebaseerde roman 
Het geheim van Audrey H. schreef 
over Hepburns jaren in Arnhem.

De schrijfster zal ongetwijfeld 
ingaan op de verhalen die Hepburn 
in haar latere leven vertelde over 
haar oorlogsverleden in Arnhem. 
Ze zou als koerierster verzetskran-
ten hebben rondgebracht en Britse 
soldaten hebben geholpen naar 
bevrijd gebied te ontsnappen. 
Twee jaar geleden bleek uit onder-
zoek dat er niets van klopt. Inte-
gendeel: Hepburn dankt  de eerste 
stappen in haar carrière aan de  
nazisympathieën van haar moeder. 
Haar vriendschap met Duitsers 
zorgde ervoor dat Audrey als ta-
lentvol kind in de oorlog in  
Arnhem kon optreden. Weer  
een mythe aan diggelen!

FOCUSARNHEM.NL
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Dhogs is rauw en 
bevreemdend, 
een onvoorspel-
baar bravoure-
stukje over volg-
zame honden 
(dogs) en ondeu-
gende zwijnen 
(hogs) die samen 
dhogs vormen, 
alias de dienstba-
re mens die ook 
beestachtig kan 
zijn. Goteira wil 
ons niet behagen 
en heeft daar in 
zijn geheel Gali-
cisch gesproken 
film een wel heel 
bijzondere vorm 
voor gevonden. 
Mariska Graveland in de 
Filmkrant

ROMAN HOLIDAY



ères Garden of Life | Jeune Fem-
me | More Human Than Human | The 
Third Murder | Ubiquity | Western 
| Geprolongeerd Gabriel And The 
Mountain | Mozart in Love | La vil-
la | Klassieker 2001: A Space Odys-
sey (50th Anniversary) vanaf do 31 
mei | Amongst Friends Sneak Pre-
view ma 18 jun, 21.15 | Pop Up Cine-
ma Celeplein L’amant double vr 22 
en za 23 jun, 22.15 | Arts in Cinema 
Caravaggio: The Soul and the Blood 
za 2 jun, 17.00 | ma 4 jun, 20.15 | wo 
6 jun, 16.00 | Hitler Versus Picasso 
and The Others za 30 jun, 17.00 | ma 
2 jul, 20.15 | wo 4 jul, 16.00 

Jeugdfilm
Overzicht van vertoningen 
van kinder en jeugdfilms in 
de Nederlandse filmtheaters 
en filmhuizen. Adressen van 
de betreffende theaters zijn 
te vinden in het eerste deel 
van deze agendarubriek.

Amersfoort
4 Filmtheater De Lieve Vrouw
Casper & Emma maken theater 6+ 
vanaf za 2 jun | Het ongelooflijke 
verhaal van de mega grote peer 4+ 
vanaf za 23 jun 

Amsterdam
4 Het Ketelhuis
Incredibles 2 6+ vanaf wo 27 jun | 
Het ongelooflijke verhaal van de 
mega grote peer 4+ vanaf wo 20 jun 

Arnhem
4 Focus Filmtheater
Casper en Emma maken theater 
6+ vanaf za 2 jun | Het ongelooflijke 
verhaal van de mega grote peer 4+ 
vanaf za 23 jun

Bergen
4 Fth CineBergen/Zwarte Schuur
Buurman & Buurman hebben een 
nieuw huis 4+ zo 3 jun, 15.30 | Cas-
per en Emma maken theater 6+ zo 
24 jun, 11.00 

Breda
4 Chassé Cinema
Nog te zien Buurman & Buurman 
hebben een nieuw huis 4+ 

Bussum
4 Filmhuis Bussum
Blue 6+ vr 1 jun, 16.00 | zo 3 jun, 
15.30 | za 9 jun, 15.45 | wo 13 jun, 
14.45 | vr 15 jun, 15.45 | wo 20 jun, 
14.45 | Casper & Emma maken thea-
ter 6+ za 2 jun, 15.45 | wo 6 jun, 14.45 
| zo 10 jun, 15.45 | za 16 jun, 15.30 | zo 
24 jun, 15.30 

Delft
4 Filmhuis Lumen
Nog te zien Buurman & Buurman 
bouwen een huis 4+ | Verwacht Cas-
per en Emma maken theater 6+

Den Bosch
4 Verkadefabriek
Incredibles 2 6+ vanaf do 21 jun | Het 
ongelooflijke verhaal van de mega 
grote peer 4+ vanaf do 21 jun 

Deventer
4 Filmhuis De Keizer
Casper & Emma maken theater 6+ 
vanaf zo 3 jun | Het ongelooflijke 
verhaal van de mega grote peer 6+ 
vanaf zo 24 jun | Nog te zien Buur-
man & Buurman hebben een nieuw 
huis! 4+ 

Museumbezoek in filmtheater
Geen zin of geld om de wereld over 
te reizen voor overvolle musea? 
Dan is Arts in cinema een goed al-
ternatief, want dat is museumbe-
zoek in filmtheaters. Niet de we-
reld overvliegen, maar naar een 
film over die expositie kijken. Toe-
gegeven: het is niet de real thing en 
een soort reproductie van een ten-
toonstelling, maar er staan veel 
pluspunten tegenover. Zoals ach-
ter-de-schermen-beelden en des-
kundig commentaar als een gratis 
museumgids. 

Naast rondleidingen door 
topexposities bevat Arts in cinema 
biografische films over kunste-
naars. Zoals over Caravaggio, over 

wie Caravaggio: The Soul and the 
Blood is te zien in een groot aantal 
filmtheaters. De kijker reist in deze 
documentaire door leven en werk 
van de getormenteerde Caravaggio 
en bezoekt vijftien musea in Flo-
rence, Napels, Rome, Milaan en 
Malta. Daarin ziet hij veertig schil-
derijen voorzien van deskundig 
commentaar.

Naast Caravaggio: The Soul and 
the Blood vertonen de filmtheaters 
deze maand nog een Arts in cine-
ma-film: Hitler versus Picasso and 
the Others. De documentaire gaat 
in op de nazi-omgang met kunst. 
In de bezette gebieden roofden de 
nazi’s systematisch door hen be-

wonderde kunstwerken, vooral 
klassiek werk, maar ‘ontaarde 
kunst’ moest van de aardbodem 
verdwijnen. De documentaire gaat 
in op de werkwijze van de nazi’s bij 
deze roofkunst en belicht de na-
oorlogse juridische en morele as-
pecten.

In de komende maanden staan 
er nog drie Arts in cinema-films 
gepland: Van Gogh: Of Wheat 
Fields and Clouded Skies (juli), 
Raphael, The Lord of the Arts (au-
gustus) en Botticelli: Inferno (sep-
tember). Over deze films later 
meer.

INFO BIJ DE DEELNEMENDE 
FILMTHEATERS
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 is zeer goed |  is goed |  is redelijk |  is matig |  is slecht |  is zeer slecht |  is niet gezien

The Bookshop    11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

The Cleaners    11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Dhogs    11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Escobar    11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

De fietser    11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Gabriel e a montanha    11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231

Ghostland     11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

I Feel Pretty    11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Isle of Dogs    11111 11111 11111 111231 11111 111231 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Jeannette    11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Jeune femme    11111 11111 11111 11111 111231 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Lean on Pete    11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 111231 11111 11111 11111

Marjorie Prime    11111 11111 11111 11111 111231 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 111231

November    11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Oh Lucy!    11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Possessed    11111 11111 11111 111231 11111 11111 111231 11111 11111 11111 11111 11111 112311

A Prayer Before Dawn    11111 11111 11111 11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111

Solo: A Star Wars Story    11111 11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 112311

Under the Tree    11111 11111 11111 11111 11111 11111 112311 11111 11111 11111 11111 11111 111231

La villa    11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 111231 11111 11111 11111
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Met de coming- 
of-agefilm Lean 
on Pete, geba-
seerd op de gelijk-
namige roman van 
Willy Vlautin, zet 
de Brit Haigh zelf-
verzekerd een 
stap naar het 
grootsere canvas 
van het immense 
Amerikaanse 
landschap.
Joost Broeren-Huitenga in de 
Filmkrant

CARRAVAGGIO, MEDUSA  (DETAIL)



Groningen
4 Groninger Forum
Casper en Emma maken theater 6+ 
vanaf do 31 mei | Het ongelooflijk 
verhaal van de mega grote peer 4+ 
vanaf vr 22 jun
 

Maastricht
4  Lumière Cinema
Casper & Emma maken theater 6+ 
vanaf vr 1 jun | Het ongelooflijke ver-
haal van de mega grote peer 4+ van-
af do 21 jun

Nijmegen
4 Lux
Het ongelooflijke verhaal van de 
mega grote peer 4+ vanaf do 21 jun  

Utrecht
4 ’t Hoogt
Casper & Emma maken theater 6+ 
vanaf za 2 jun | Het ongelooflijke 
verhaal van de mega grote peer 4+ 
vanaf za 23 jun 

Voorschoten
4 Filmtheater Voorschoten
Incredibles 2 8+ wo 27 jun, za 30 jun, 
zo 1 jul en wo 4 jul, 13.30 | wo 27 jun, 
za 30 jun en wo 4 jul, 15.30 | Sher-
lock Gnomes 8+ zo 17 jun, 13.30 | 
Sherlock Gnomes 3D 8+ wo 6, za 9, 
zo 10, wo 13 en wo 20 jun, 13.30 | wo 

6, wo 13 en wo 20 jun, 15.30 

Zwolle
4 Filmtheater Fraterhuis
Verwacht Het ongelooflijke verhaal 
van de mega grote peer 4+

Ghibli zomerretrospectief
Een zomer met studio Ghibli is de 
titel van het grote zomerretros-
pectief van Lab111 en Kino. Er zijn 
slechtere manieren om de zomer 
door te komen dan in het gezel-
schap van zestien films van de le-
gendarische Japanse animatiestu-
dio. De directe aanleiding voor de 
hommage is de aankondiging van 
Ghibli-oprichter en regisseur Ha-
yao Miyazaki dat hij nu toch echt 
met pensioen is en het recente 
overlijden van medeoprichter Isao 
Takahata op 82-jarige leeftijd. Bei-
de gebeurtenissen markeren het 
einde van een tijdperk, dat ruim 
dertig jaar geleden begon met de 
oprichting van de Ghibli-studio. 
De reden was simpel: de oprichters 
wilden controle over hun eigen 
films. Het pakte geweldig uit met 
een explosie van creativiteit en in-
ventiviteit. Dat zag ook Disney, die 
in 1996 de rechten op de wereld-
wijde uitbreng van de Ghibli-films 
kocht. Miyazaki en Takahata zorg-
den er wel voor dat zij, en andere 
Ghibli-regisseurs, hun artistieke 
vrijheid behielden. Godzijdank, 
zodat de films van de Ghibli studio 
ook na de deal met Disney hun sig-
natuur behielden. Ghibli-films ja-
gen kinderen niet van de ene sen-
sationele scène naar de volgende, 
maar vertellen gevoelige, tijdloze 
verhalen over de kloof tussen de 
kinder- en volwassen wereld. Ze 
zijn pleidooien voor fantasie en 
verbeeldingskracht. 

Niet alleen door het verdwijnen 
van twee van de drie oprichters van 
de Ghibli studio lijkt er een einde 
aan een tijdperk te zijn gekomen. 
Ook door de veranderingen in de 

animatiewereld. De Ghibli-stijl 
lijkt zijn beste tijd te hebben gehad. 
Snel gemonteerde films in een dy-
namische stijl lijken de strijd te 
winnen. Ook in Japan. Veelzeg-
gend is dat vorig jaar Miyazaki’s 
Howl’s Moving Castle, die wereld-
wijd sinds 2004 de best bezochte 
Japanse animatiefilm aller tijden 
was, aan de box office ruim werd 
gepasseerd door het Japanse ani-
matietienerdrama Your Name. 
Maker Makoto Shinkai zou wel 
eens het nieuwe boegbeeld van de 
Japanse animatiefilm kunnen wor-
den. 

Wie de rijkdom van Studio Ghi-
bli wil ervaren, kan de hele zomer 
in Kino en Lab111 terecht. Ze verto-
nen de zestien films in chronologi-
sche volgorde. Het overzicht opent 
met Miyazaki’s Nausicaä of the 
Valley of the Wind (1984), dat strikt 
genomen geen Ghibli-film is, om-
dat de studio een jaar later werd 
opgericht. Daarna is Castle in the 
Sky (Miyazaki, 1986) te zien, ge-
volgd door het aangrijpende mees-
terwerk Grave of the Fireflies (Isao 
Takahata, 1988). Deze film is geen 
popcornentertainment, maar 
toont de verschrikkingen van de 
Tweede Wereldoorlog voor twee 
weeskinderen. In de weken erna 
volgen de overige dertien Ghi-
bli-klassiekers, waaronder My 
Neighbour Totoro (Miyazaki, 1988), 
Spirited Away (Miyazaki, 2001), 
Howl’s Moving Castle (Miyazaki, 
2004) en The Wind Rises (Miyaza-
ki, 2013). Het retrospectief besluit 
met The Red Turtle van Michael 
Dudok de Wit.  LAB111.NL

KINOROTTERDAM.NL
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Hoewel het min-
der expliciet ge-
beurt dan in Casa 
grande, toont Bar-
bosa zich opnieuw 
een scherp obser-
vator van klassen-
verschillen en hoe 
die ingrijpen in 
menselijke rela-
ties. Des te knap-
per is het dat Ga-
briel e a montanha 
eerst en vooral 
een liefdevol en 
ontroerend eerbe-
toon is aan zijn 
overleden vriend.
Joost Broeren-Huitenga in de 
Filmkrant

Lezersacties juni
Your Name

Na een meteorieten-regen veran-
deren de levens van dorpsmeisje 
Mitsuha en stadsjongen Taki dras-
tisch. Vanaf dan worden ze regel-
matig wakker in elkaars lichaam. 
Als ze ook nog een manier vinden 
om berichten uit te wisselen, leren 
ze elkaar steeds beter kennen. “De 
Japanse anime Your Name is een 
kosmisch liefdesavontuur door tijd 
en ruimte en is uitgegroeid uit tot 
meest succesvolle anime ooit”, al-
dus Mariska Graveland in de Film-
krant. “Een naderende komeet 
geeft die zoektocht naar elkaar een 
kosmische lading die het gewone 
leven ontstijgt. Maar voor het alle-
daagse heeft [regisseur Makoto 
Shinkai] ook oog: haastig ontbij-
ten, de opgestapelde afwas, verve-
ling — het leven van een tiener gaat 
lang niet altijd over rozen. We zien 
ook veel schaamte op hun wangen, 
die om de haverklap rood kleuren, 
zoals de schitterende herfstkleu-
ren waarin het platteland is ge-
drenkt.” Your Name is verkrijgbaar 
op dvd en via video on demand. 
Periscoop Film stelt vijf dvd’s be-
schikbaar voor lezers van de Film-
krant.

Down to Earth

Een gezin met drie kinderen laat de 
doorgedraaide wereld achter zich 
en begint aan de reis van zijn leven. 
Samen reizen ze naar alle uithoe-
ken van de aarde, op zoek naar een 
nieuw perspectief op het leven en 
de wereld waarin we leven. Zonder 
crew, zonder vastomlijnd plan, 
maar elk met een camera en een 

rugzak. En de nieuwsgierigheid om 
te luisteren. Tijdens hun vijf jaar 
durende avontuur leven ze met en 
bij verschillende stammen op zes 
continenten. Ze filmen hun ont-
moetingen met de stamoudsten, 
de wijzen die nog nooit eerder 
geïnterviewd werden. “De docu-
mentaire bekritiseert de con-
sumptiemaatschappij, pleit voor 
natuurlijke geneeswijzen en is een 
ode aan de natuur”, schreef Floor-
tje Smit in De Volkskrant. Down to 
Earth draait nu al bijna anderhalf 
jaar in de filmtheaters en trok in-
middels meer dan 160.000 bezoe-
kers. Down to Earth is vanaf 29 juni 
verkrijgbaar op dvd en via video on 
demand. Cinemien stelt vijf dvd’s 
beschikbaar voor lezers van de 
Filmkrant.

Radiance

Misako is een bevlogen schrijfster 
van audiodescripties voor slecht-
zienden. Tijdens een filmvertoning 
met een testpubliek ontmoet ze 
Masaya, een fotograaf die lang-
zaam zijn gezichtsvermogen ver-
liest. Zijn werk brengt herinnerin-
gen aan haar eigen verleden naar 
boven. “Via een schitterende om-
weg onderzoekt [regisseur] Naomi 
Kawase in Radiance de visuele 
werkelijkheid en de verbeeldings-
kracht. Wat zie je eigenlijk als je 
een film kijkt? Wat vertelt het 
beeld? Tijdens Radiance ontkom je 
niet aan die vraag; een prikkelende 
vraag voor de kijker, een essentiële 
voor de maker”, schreef Sasja 
Koetsier in de Filmkrant. “Misa-
ko’s ambitie om beelden in woor-
den te vatten is ook op te vatten als 
een poging om een nieuwe con-
nectie tot stand te brengen tussen 
de wereld van de zintuigen en die 
van de verbeelding.” Radiance is 
vanaf 8 juni verkrijgbaar op dvd en 
via video on demand. Cinéart stelt 
vijf dvd’s beschikbaar voor lezers 
van de Filmkrant.

100 jaar branche-
vereniging van bioscopen 
in Nederland
De Nederlandse Vereniging van 
Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) 
vierde op 17 februari haar hon-
derdjarig bestaan. Ter gelegenheid 
van het eeuwfeest verscheen een 
jubileumboek, waaraan 35 auteurs 
meewerkten, variërend van leden 
en medewerkers van de vereniging 
tot wetenschappers en filmjourna-
listen. De hoofdredactie was in 
handen van programmeur Frans 
Westra van filmtheater Images in 
Groningen. Voor het beeldmateri-
aal werd geput uit het archief van 
Filmmuseum EYE in Amsterdam. 
Het boek biedt een overzicht van 
de opkomst van de bioscopie in 
Nederland tot het huidige, door 
megabioscopen gedomineerde 
bioscoop- en filmtheaterland-
schap. Er wordt uitgebreid aan-
dacht besteed aan de vele uitda-
gingen en ontwikkelingen van de 
bond door de jaren heen, zoals het 
btw-convenant, de Commissie 
Nieuwe Zaken, de opkomst van de 
televisie en de teloorgang van de 
pornobioscoop. Ook wordt er uit-
voerig door de vereniging stilge-
staan bij de Tweede Wereldoorlog 
en de gevolgen die deze had voor 
het bioscoopbedrijf. Verder zijn in 
100 jaar branchevereniging van 
bioscopen in Nederland biografieën 
te vinden van coryfeeën uit de bio-
scoopwereld van vroeger tot nu, 
zoals Abraham Tuschinski, Frits 
Strengholt, Piet Meerburg en Lau-
ge Nielsen. 100 jaar branchever-
eniging van bioscopen in Nederland 
kost € 39,50 en is verkrijgbaar bij 
de EYE shop in het EYE Filmmuse-
um en te bestellen bij de NVBF: 
info@denvbf.nl. De Nederlandse 
Vereniging van Bioscopen en 
Filmtheaters (NVBF) stelt vijf 
exemplaren beschikbaar voor lezers 
van de Filmkrant.

Interesse?
Stuur een email met naam en adres 
naar info@filmkrant.nl en geef 
daarin aan voor welke actie u be-
langstelling hebt. N.B. Slechts één 
actie per inzender en wie het eerst 
komt, die het eerst maalt. Deze ac-
tie loopt tot 31 mei. Winnaars ont-
vangen bericht en over de uitslag 
kan niet gecorrespondeerd wor-
den.

HOWL’S MOVING CASTLE

Your Name BD Inlay v7.indd   1 20-03-18   17:16
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HEEFT ERIC ROHMER 
EEN FILMTHEORIE?
Marco Grosoli vormt de invloedrijke artikelen 
van Eric Rohmer over cinema en films om tot 
filmtheorie. Een theorie die de invloed van 
Sartre inwisselt voor die van Kant. Het levert 
een interessant maar vooral taai boek op. 

DOOR ANDRÉ WAARDENBURG

De invloedrijke ‘politique des auteurs’, het idee dat 
regisseurs via mise-en-scène hun stempel drukken op 
een film, werd in de jaren vijftig geformuleerd in het 
Franse filmtijdschrift Cahiers du Cinéma. Vervolgens 
vertaalde de Amerikaanse criticus Andrew Sarris deze 
ideeën naar de Amerikaanse cinema en formuleerde 
hij begin jaren zestig een ‘auteurstheorie’ die hij ver-
volgens vormgaf in zijn vijftig jaar geleden verschenen, 
baanbrekende boek The American Cinema: Directors 
and Directions 1929-1968. 

Bovenstaande summiere samenvatting is deel van 
de canon van de filmgeschiedenis. Maar dat dit niet 
het hele verhaal is, blijkt uit Eric Rohmer’s Film Theory 
(1948-1953), een nieuwe studie van Marco Grosoli.

Grosoli is bezig met een kritische herziening van 
de politique des auteurs, maar voordat hij zijn be-
vindingen hierover publiceert, laat hij dit boek eraan 
voorafgaan. Zijn studie, gebaseerd op postdoctoraal 
onderzoek, gaat over de invloed van Eric Rohmer op 
de generatie critici die later school zou maken in Ca-
hiers du Cinéma: Godard, Truffaut, Rivette en Chabrol. 
Rohmer was tien jaar ouder dan zij en raakte met hen 
bevriend in de door Rohmer opgerichte Ciné-Club du 
Quartier Latin; de rest is geschiedenis. 

Rohmer was een onderwijzer die in 1946 een roman 
had gepubliceerd, Elisabeth. Een paar jaar later was hij 
een gerespecteerd intellectueel die regelmatig in film- 
en kunstbladen zijn licht liet schijnen over het medium 
film. Deze stukken inspireerden zijn medebezoekers 
van de Ciné-Club en zo ontstond de ‘école Schérer’; 
Maurice Schérer was de echte naam van Rohmer. Over 
deze Schérer-school gaat Grosoli’s boek. Wat waren 
Rohmers ideeën over film, en hoe beïnvloedden zijn 
reflecties bevriende collega-critici? Dat die invloed er 
was, toont Grosoli aan met citaten uit recensies en ar-
tikelen van Godard, Chabrol en Rivette. Die laatste was 
bijvoorbeeld diep onder de indruk van Rohmers eerste 
filmessay: ‘Cinema, an Art of Space’ (zoals de vertaling 
luidt). 

Twee problemen
Hier stuiten we op het grote probleem van het boek, dat 
Rohmers reflecties presenteert als filmtheorie. Rohmer 
formuleerde nooit zo’n theorie en Grosoli zegt dat ook 
expliciet: ‘Rohmer never spelled out these ideas explici-
tly’. Toch probeert Grosoli nu achteraf Rohmers gedach-
ten over film om te vormen tot een theorie. Dat is na-
tuurlijk niet verboden maar een beetje vreemd is het wel.

Dan komen we op het volgende probleem, de moei-
lijkheidsgraad – het boek verschijnt niet voor niets in 
de reeks ‘Film Theory in Media History’ van Amster-
dam University Press. Grosoli behandelt uitgebreid de 
filosofieën van Sartre, Kant, Husserl en Heidegger om 
Rohmers essays in een filosofisch Umfeld te plaatsen, 
een context waar Rohmer soms inderdaad naar ver-
wijst, zij het meestal impliciet. Maar voor wie ‘slechts’ 
rudimentaire kennis heeft van de filosofie zijn Sartre, 
Kant en Heidegger geen gemakkelijke kost.

Verschijningen
Grosoli betoogt dat Rohmer eind jaren veertig onder in-
vloed stond van Sartre en het existentialisme. Vertaald 
naar het medium film draait het dan om de vraag of film 
meer romanesk kan zijn dan de roman. Kan film zich 
ontdoen van literaire technieken als verteller, ellipsen 
en dergelijke? Film moet niet vertellen maar simpelweg 
laten zien. Zowel de vertelinstantie als (psychologische) 
beschrijvingen moeten zo minimaal mogelijk zijn. 

Grosoli laat vervolgens zien dat Rohmer zich tijdens 
een vertoning van Stromboli, terra di Dio (Roberto Ros-
sellini, 1950) bekeerde, door Rohmer zelf ook expliciet 
vergeleken met Paulus’ bekering op weg naar Damas-
cus. Volgens Grosoli bekeert Rohmer zich tot Kant en 
verlaat hij de op literatuur en taal gestoelde ideeën van 
Sartre. Deze worden ingeruild voor een meer op per-
ceptie geënte blik op cinema, waarbij ‘verschijningen’ 
door de inherent mechanische aard van het filmmedi-
um geabstraheerd worden. De werkelijkheid manifes-
teert zich in deze verschijningen, maar de verschijnin-

gen zelf drukken verder niets (symbolisch) uit — dat 
zou een té literaire benadering zijn. Ook de psychologie 
van personages blijft exterieur en wordt niet interieur: 
hoe iemand is, lees je af aan zijn gedragingen.

Schuld
Deze bekering tot Kant gaat ook op voor Rohmers op-
vattingen over esthetiek en ethiek. De Schérer-school 
en de Cahiers-critici prefereerden filmmakers waarbij 
een opvallende esthetiek samenging met een zekere 
morele zienswijze. Grosoli schrijft een interessant 
hoofdstuk over de monografie die Rohmer samen met 
Chabrol schreef over Hitchcock, het in 1957 verschenen 
Hitchcock: The First Forty-Four Films (zoals de Engelse 
vertaling heet). Dit was de eerste studie naar Hitchcock 
waarin hij niet alleen als filmauteur wordt gekenschetst 
maar waarin Rohmer en Chabrol vooral schrijven over 
het thema van de ‘overdracht van schuld’ bij Hit-

chcock. Een morele, zelfs katholieke benadering die 
contrasteert met het oordeel van Rohmer (en anderen) 
over Henri-Georges Clouzot als nihilistisch filmmaker, 
met name in zijn Le salaire de la peure (1953). 

Grosoli’s boek is interessant maar ook frustrerend. 
Het is taaie kost en de vraag blijft of het nodig is om 
Rohmer te begrijpen. Het is misschien beter om ge-
woon zijn essays te lezen, die in 1989 in het Engels zijn 
vertaald en gebundeld in The Taste for Beauty (Cam-
bridge University Press). 

Eric Rohmer’s Film Theory (19481953)   
FROM ‘ÉCOLE SCHERER’ TO ‘POLITIQUE DES AUTEURS’  

MARCO GROSOLI |  2018, AMSTERDAM UNIVERSITY 

PRESS |  301 P. |  € 39,95   
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Acht Stunden sind kein Tag
FASSBINDERS WORKING 
CLASS HEROES 
Tussen twee van zijn mooiste melodrama’s, 
Händler der vier Jahreszeiten en Angst essen 
Seele auf, maakte Rainer Werner Fassbinder in 
1972 voor de Duitse publieke zender WDR een 
radicaal optimistische ‘familieserie’, het 
wonderlijke portret van proletariërs Acht 
Stunden sind kein Tag. DOOR IVO DE KOCK

“Elke film van Rainer Werner Fassbinder is een groot 
moment van droefenis.” Er valt iets te zeggen voor 
Botho Strauss’ uitspraak maar af en toe kregen we ook 
een andere Fassbinder te zien. Zoals in de eindelijk ge-
restaureerde en op Blu-ray uitgebrachte ‘familieserie’ 
Acht Stunden sind kein Tag gemaakt in opdracht van de 
Duitse zender WDR. Een vrolijke, grappige, optimisti-
sche en rebelse tv-reeks uit 1972 die moeiteloos de ver-
gelijking met het iconisch werk van de Duitse theater- 
en filmregisseur doorstaat. Met deze kroniek van het 
dagelijkse leven van een Keulse arbeidersfamilie toont 
Fassbinder zich een meester in woord en beeld maar 
vooral ook een verteller gedreven door empathie voor 
zijn working class heroes en een drang naar emancipatie 
in harmonie met de tijdsgeest.

“Het was de tijd van het verzet tegen normaliteit,” 
zegt Fassbinder habitué Irm Hermann in de bonusdo-
cumentaire van Juliane Maria Lorenz, “de geest van 
1968 zette ons aan om het juk van de conventies af te 
werpen.” Fetisj-actrice Hanna Schygulla vult aan dat 
“de provocerende uitspraak ‘het gans normale is cri-
mineel’ toepasbaar is op Acht Stunden sind kein Tag. De 
arbeidsmechanismen worden er beschreven en in twij-
fel getrokken, niet brutaal maar wel vanuit de instelling 
‘we maken kapot wat ons kapotmaakt’.” Of zoals Fas-
sbinder zegt: “De machtsstructuren in fabrieken vor-
men het thema van onze film. We wilden ze niet, zoals 
al te vaak gebeurt, voorstellen als onveranderbaar maar 
tonen dat het mogelijk is om structuren te veranderen. 
Je moet er wèl voor vechten.” 

Plankgas
In 1972 was de 27-jarige Fassbinder hyperactief. Hij 
regisseerde continu toneelstukken, radiohoorspelen en 
films. Naar eigen zeggen “om uit te rusten” aanvaardde 
hij de opdracht van Günther Rohrbach en Peter Mär-
thesheimer, verantwoordelijken van de Westdeutscher 
Rundfunk om een vijfdelig televisiefeuilleton te maken. 
Het bleek een slopende onderneming, vooral door 
Fassbinders perfectionisme en zijn verlangen om het 
grotere budget creatief te gebruiken. De illusie het ooit 
kalm aan te kunnen doen verdween definitief nadat hij 
met zijn ‘filmfamilie’ (Gottfried John, Hanna Schygul-
la, Kurt Raab, Irm Hermann) dit ambitieuze opus had 

afgewerkt. “Slapen kan ik wel wanneer ik dood ben”, 
klonk het. Het was “full speed ahead” tot Fassbinder 
dood werd aangetroffen in 1982. Met naast zich aante-
keningen voor zijn Rosa Luxemburg project: “We ster-
ven niet door wat we graag willen doen maar door wat 
men ons niet laat doen. Je mag nooit berusten.” 

Poëtisch realisme in theatrale stijl
Die drang om nooit op te geven zit ook in Acht Stunden 
sind kein Tag. Rohrbach en Märthesheimer hadden 
aanvankelijk een realistische reeks over een proletari-
sche familie voor ogen. Op zich al revolutionair omdat 
de Duitse televisie toen alleen de van het Wirtschafts-
wunder profiterende middenklasse en bourgeoisie in 

beeld bracht, maar Fassbinder zorgde voor een verdere 
transformatie door te kiezen voor poëtisch realisme in-
gebed in een theatrale stijl. Het resultaat is een uitver-
grote soap opera die liefdesverhalen, familiedrama’s en 
klassenstrijd serveert als Grieks drama met Shakepea-
riaanse accenten en een flinke dosis humor. Emotioneel 
zonder sentimenteel te worden. Want wat Fassbinder 
interesseert is de vraag hoe mensen beslissingen nemen 
en die uitvoeren. Maar ook hoe communicatie verloopt 
en mensen omgaan met macht, dominantie, rebellie, 
solidariteit, verraad, vrouwenemancipatie, kinder-
rechten, racisme, sociale verschillen en de waardigheid 
van ouderdom.  

Optimisme
Niet alle problemen worden opgelost maar er ontstaat, 

onder invloed van de vrouwelijke personages oma en 
Marion, wel hoop en bewustzijnsverruiming. Het besef 
dat het leven vechten en onderhandelen is. Over huur, 
loon en relaties. Met huisbazen, werkgevers, familie-
leden en de overheid. Alternatieven blijken mogelijk, 
eendracht maakt macht en alle mensen zijn gelijk-
waardig. Dat vloeit ook voort uit Fassbinders empathie 
en affectie voor àl zijn personages. Iedereen heeft zijn 
redenen en zijn menselijkheid. Zelfs een antagonist 
als Kurt Raabs conservatieve patriarch Harald die zijn 
eega voorhoudt “kinderen moeten niet gelukkig zijn, ze 
moeten voorbereid worden op het leven.” Zijn Monika 
“wil gelukkig zijn” en kan dat uiteindelijk ook worden. 
Want ondanks de conflicten en spanningen sluit Fass-
binder niet af met tristesse maar met optimisme. “Wat 
Jochen, Marion, oma, Gregor en de anderen gemeen 
hebben is dat ze nog niet helemaal vernietigd zijn” stelt 
de regisseur.  

Iets positief en optimistisch
Het zijn schijnbaar ‘banale’ mensen – arbeiders, groot-
moeders, secretaresses – maar ze krijgen mythische, 
heroïsche proporties. En perspectief in hun naïef ogen-
de strijd voor geluk en een rechtvaardige samenleving. 
Een utopie die de geest van mei ’68 uitademt. Fass-

binder surft mee op de contestatiegolf maar zijn keuze 
voor optimisme is rationeel. “Mijn film- en toneelwerk 
richtte zich steeds op een intellectueel publiek dat over-
weg kan met pessimisme,” aldus Fassbinder, “voor een 
ruimer publiek zou hopeloosheid schetsen crimineel 
zijn. Daarom maakt ik iets positief en optimistisch.” Het 
leverde hoge kijkcijfers en kritiek uit conservatieve (ge-
brek aan realisme) én progressieve (gebrek aan kritiek 
op de cultuurindustrie) hoek op. Maar ook het onder 
vakbondsdruk schrappen van drie geplande vervolgafle-
veringen. Plus een terechte cultstatus.

Acht Stunden sind kein Tag  DUITSLAND, 1972-

1973 |  REGIE RAINER WERNER WASSBINDER |  475 

MINUTEN |  MET GOTTFRIED JOHN, HANNA SCHYGULLA, 

LUISE ULLRICH |  EXTRA’S: DOCUMENTAIRE, BOEKJE |  TE 

ZIEN OP IMPORT BLU-RAY EN DVD (CARLOTTA)   
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Terwijl de wereld uitkijkt naar de historische toenadering tussen Noord en ZuidKorea, kijkt 
ZuidKorea terug naar de eigen geschiedenis. Het afgelopen jaar verschenen opvallend veel grote 
en goede publieksfilms over historische kantelpunten. En dat op de kenmerkende, verrukkelijke 
Koreaanse manier: met verrassende scripts, echte mensen en een rijke mix van suspense en 
melodrama. DOOR RIK HERDER

Het verleden leeft in de Zuid-Koreaanse hightech 
maatschappij. Vier succesfilms uit het afgelopen jaar 
behandelen mijlpalen uit de geschiedenis. The Fortress 
(Hwang Dong-hyuk) toonde de lange opmaat naar het 
onvermijdelijke verlies van een Chinese overmacht in 
17e eeuw. De beeldschone, trage film koos voor lood-
zware ernst en vlammende zelfkritiek op een politiek 
elite die eer verkoos boven mensenlevens. De megab-
lockbuster The Battleship Island van actiegrootmeester 

Ryoo Seung-wan (Veteran) kiest voor overkill en mist 
daarom iedere emotionele impact. Het verhaal, over 
een gruwelijk werkkamp tijdens de Japanse bezetting 
(1910-1945), verdrinkt ook nog eens in een moeilijk 
te verteren nationalistische saus. De beste films uit 
dit historisch viertal richten zicht op de turbulente 
jaren 80, toen Zuid-Korea zich met horten en stoten 
oprichtte van militaire dictatuur naar volbloed demo-
cratie.  

Bloederige hoofdverbanden
A Taxi Driver van Jang Hoon doet verslag van bloedig 
neergeslagen protesten in de stad Gwangju in 1980, 
toen honderden, misschien duizenden demonstranten 
de dood vonden. We zien deze chaotische, spontane 
opstand door de ogen van een gezagsgetrouwe taxi-
chauffeur, gespeeld door superster Song Kang-ho (de 
goedzakkige lobbes uit Bong Joon-ho’s The Host). In 
vlotte, scherpgetekende scènes leren we deze bestuur-
der goed kennen: doodgewone kerel, altijd platzak, 
afwezige vader. 

Als hij een buitenlandse journalist op zoek naar een 
scoop richting Gwangju rijdt, belandt hij per toeval in 
het middelpunt van de strijd tegen de militaire dicta-
tuur. Verbaasd vraagt hij aan de demonstranten: “Maar 
waarom stoppen jullie dan niet met demonstreren, als 

het leger zegt dat het niet mag?” Maar hoe langer hij in 
de stad verblijft, hoe meer mensen hij met bloederige 
hoofdverbanden ziet, en hoe meer hij zelf deel wordt 
van de opstand. 

A Taxi Driver giert in de climax uit de bocht, als de 
demonstranten wel heel erg in slow-motion worden 
neergeschoten, en in een bijna olijke actiescène het 
leger kleine groene taxi’s achtervolgt. Maar dat vergeef 
je de film direct. Er staan te veel mooie, kleine scènes 
tegenover: toevallige ontmoetingen op straat, ontroe-
rende momenten van prille camaraderie. 

Gerammel aan de doofpot
Tegenover het kleine perspectief van de taxichauffeur 
staat het breed uitwaaierend, overdonderende epos 
1987: When the Day Comes (Jang Joon-hwan, bekend 
van Save the Green Planet). Zeven jaar na het bloedbad 
van Gwangju is Zuid-Korea een democratie geworden, 
maar alleen in naam. Zo besluit het autoritaire regime 
dat het zelf wel even de volgende president kan aanwij-
zen. De onvrede vat vlam na de moord op student Park 
Jong-chul, een gebeurtenis die iedere Koreaan kent.  
Zonder omweg begint de film met de mislukte reanima-
tie van deze Park, een demonstrant die weigerde namen 
te noemen en stierf na hardhandige waterboarding. Dan 
zoomen we uit naar de martelende, fel anticommu-
nistische geheime politie, een rechtschapen openbaar 
aanklager, journalisten die aan de doofpot rammelen, 
studenten en gewone burgers. Het grote aantal perso-
nages dat in moordend tempo voorbij komt doet naar 
adem happen, maar tegelijkertijd is verbazingwekkend 
hoe glashelder de vertelling zich ontvouwt. 

En dan worden halverwege de film ook nog nieuwe 
hoofdpersonen geïntroduceerd terwijl de openbaar 
aanklager, toch de held van het verhaal, naar de ach-
tergrond verdwijnt. Wat een prachtige, opzwepende 
puzzel. 

Op dit enorme canvas schakelt regisseur Jang niet 
alleen tussen personages maar ook tussen emoties. Als 
een vader rouwt om zijn vermoorde kind, is dat echte 
rouw: verdriet dat pijn doet en lelijk mag zijn. Maar als 
de ME in kleine busjes door de straten giert, knuppels 
in de aanslag, doet de spanning niet onder voor die van 
The Avengers. Zoals altijd in de beste Koreaanse films 
slinger je heen en weer tussen emoties. Dat kun je me-
lodramatisch noemen, maar enerverend is het wel. 

A Taxi Driver werd de best bezochte film van het jaar 
en ook 1987: When the Day Comes was een grote hit. 
Het is niet toevallig dat juist nu deze films verschijnen. 
In 2017 leidden demonstraties van miljoenen betogers 
tot een gevangenisstraf van 24 jaar voor de corrupte 
president Park Guen-hye, en deze keer zonder bloed-
vergieten. Zolang de dagelijkse werkelijkheid nog zo-
veel aanleiding geeft het recente verleden te onderzoe-
ken, blijven wij films tegen het lijf lopen die afdalen in 
de beerput en ons op de koop toe ook nog vermaken. 

A Taxi Driver  ZUID-KOREA, 2017 |  REGIE JANG HOON | 

137 MINUTEN |  MET KANG-HO SONG, THOMAS 

KRETSCHMANN, HAE-JIN YOO |  TE ZIEN OP IMPORT 

BLU-RAY   

1987: When the Day Comes  ZUID-KOREA, 2017 | 

REGIE JANG JOON-HWAN |  129 MINUTEN |  MET YOON-

SEOK KIM, JUNG-WOO HA, TAE-RI KIM |  TE ZIEN OP 

IMPORT BLU-RAY   

A Taxi Driver & 1987: When the Day Comes
KOREAANSE HITFILMS  
DALEN AF IN DE BEERPUT

1987: WHEN THE DAY COMES

A TAXI DRIVER
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Paterno
Bang voor zijn nalatenschap 
Al Pacino staat in het middelpunt van de 
aandacht als Joe Paterno, een American 
footballcoach die na een huiveringwek
kend seksschandaal moet inzien dat 
sport niet alleen om winnen gaat. 

Vierhonderdnegen opeenvolgende overwin-
ningen. Dat is de nalatenschap die Joe Pa-
terno, American footballcoach van de Penn 
State Nittany Lions, hoopt achter te laten. 
Van 1966 tot 2011 was hij een geliefde vader-
figuur, de ‘JoePa’ van de universiteit, die als 
een meesterstrateeg vanuit de skybox keer 
op een keer een overwinning voor zijn team 
wist te bewerkstelligen. En dan, schijnbaar 
plotsklap, wordt zijn naam bezoedeld door 
een huiveringwekkend seksschandaal. Zijn 
assistent Jerry Sandusky wordt in 2011 gear-
resteerd en veroordeeld om 52 gevallen van 
seksueel misbruik en molestatie van jonge 
sporters. 

Regisseur Barry Levinson, bekend van 
Rain Man en Wag the Dog, heeft al een hele 
reeks biografische films voor HBO geprodu-
ceerd. Paterno is daarvan de meest giftige. 
Pacine en Levinson werkten eerder samen 
aan onder andere You Don’t Know Jack 
(2010), waarin hij hem castte als euthana-
sieveelpleger ‘Doctor Death’. In The Hum-
bling (2014) gaf hij Pacino de rol van suïci-
daal acteur met een oogje op een jongere 
vrouw. In Paterno haalt hij het meeste uit de 
iconische acteur, die met overgave de coach 
aan het einde van zijn carrière speelt. 

Sport maakt van alles een spektakel, wat 
niet helpt in het geval van misbruik en exploi-
tatie. Paterno laat uitvoerig zien hoe schuld 
en onschuld, dader en slachtoffer, privé en 
publiek door elkaar lopen. Paterno heeft zelf 
geen jongens misbruikt, maar hij werd als 
medeplichtig beschouwd door het wegkijken 
en het structureel negeren van Sandusky’s 
eerdere vergrijpen. Journalist Sara Ganim 
(Riley Keough) – die later de Pulitzerprijs 
won voor haar berichtgeving over de zaak - 
probeert het onrecht van State Penn in genu-
anceerde artikelen aan te kaarten. Paterno 
ziet echter alleen het mediacircus en be-
schouwt zichzelf als een slachtoffer daarvan. 
Hij wordt voortijdig ontslagen en sterft en-
kele jaren later aan de gevolgen van longkan-
ker.

Hoewel Levinson begrip vraagt voor Pa-
terno, laat zijn film ook zien waar de coach 
de mist in gaat. Hij kan niet verder dan sport 
denken, terwijl tientallen jongens kampen 
met de trauma’s van het misbruik. Wat doen 
die overwinningen ertoe als ze slachtoffers 
hebben gekost? Zo laat Paterno zich plaatsen 
in een groter debat over onze relatie met 
sport, kunst en vermaak. Kunnen we spor-
tieve of artistieke prestaties los zien van hun 
makers? Paterno vreesde voor zijn nalaten-
schap. Want zijn overwinningen zullen voor 
altijd verbonden blijven met de slachtoffers. 

HUGO EMMERZAEL

Paterno  VERENIGDE STATEN, 2018 |  REGIE BARRY 

LEVINSON |  105 MINUTEN |  MET AL PACINO, KATHY 

BAKER, KENNETH MAHARAJ, RILEY KEOUGH |  TE ZIEN 

VIA ZIGGO MOVIES & SERIES XL   

Bombshell: The Hedy Lamarr Story
Te slim voor Hollywood
Een onstuimig leven is te mild uitgedrukt 
– ze had er wel negen. Een nieuwe docu
mentaire probeert het grillige karakter en 
carrièrepad van filmster Hedy Lamarr 
(19142000) defintief in kaart te bren
gen.

Lamarr, geboren Hedy Kessler, ontdekt als 
kleuter in Wenen al de lol van het uitvinden - 
haar vader, een bankdirecteur, stimuleerde 
haar intuïtieve begrip van techniek en het 
creatieve vermogen om nieuwe dingen te be-
denken. Als ze in haar tienerjaren het in-
stant effect van haar uitzonderlijke schoon-
heid ontdekt besluit het zelfverklaard 
‘enfant terrible’ echter om filmster te wor-
den, en snel ook. Op haar achttiende speelt 
ze de hoofdrol in Ecstasy (1933), een 
Hongaars product waarin ze onder andere 
een orgasme simuleert.

In het stijlvolle, voorbeeldig gedocumen-
teerde Bombshell wordt deze daad van 
rebellie deels verklaard uit de libertijnse 
mores van de Weense culturele elite, maar 
volgens Lamarr zelf (haar 76-jarige stem 
klinkt als weemoedig commentaar door de 
film, dankzij teruggevonden cassette-
bandjes van een laat interview) was haar 
vader wel degelijk razend. Ecstasy werd we-
reldwijd zo berucht dat ze haar kansen op 
serieuze filmrollen misschien wel voorgoed 
verspeeld had.

Hoewel hun joodse achtergrond nooit een 
grote rol gespeeld had, was de opkomst van 
Hitler voor de Kesslers zo bedreigend dat 
Hedy’s vader in 1937 bezweek aan een hart-
aanval. Voor Hedy werkt zijn dood als een 
katapult: ze ontvlucht haar schatrijke echt-
genoot, steekt over naar Londen en werpt 
zich voor de voeten van Louis B. Mayer, die 

in Europa is om jonge actrices te contracte-
ren. Hedy wordt Hedy Lamarr, meisje van de 
zee.

In Hollywood timmert ze aan de weg als 
It-girl, wat ze in 1940 verzilvert in een reeks 
hitfilms. Inhoudelijk stelt het werk niet veel 
voor, maar haar hobby houdt haar brein op 
peil – ze blijft uitvinden, thuis en op een 
kleine werktafel in haar trailer die Howard 
Hughes haar kado geeft. ,,Ik hielp hem met 
het verbeteren van zijn vliegtuig”, zegt de 
bejaarde Hedy achteloos, en je hoopt dat het 
waar is – behalve een ongetraind genie was 
ze ook een fantast.

Tijdens de oorlog vindt ze samen met 
avantgarde componist George Antheil een 
middels steeds wisselende radiofrequenties 
van afstand bestuurbare torpedo uit. Ze vra-
gen patent aan, maar de marine lacht erom 
en Antheil richt zich op andere dingen. La-
marr niet – ze blijft geobsedeerd door erken-
ning van haar uitvinding, terwijl ze intussen 
nog vier keer trouwt, kinderen krijgt, haar 
eigen B-films produceert en aan drugs en 
plastische chirurgie verslingerd raakt.

Aan het belang van het torpedo-idee (de 
‘voorloper van wifi’) wordt in Bombshell veel 
tijd besteed, als om respect voor Lamarrs in-
tellect af te dwingen. Maar zo rechtlijnig als 
de film is, zo grillig en destructief was La-
marr. Keer op keer gooide ze haar leven om 
en verbrandde ze haar schepen achter zich. 
De droevige ogen van haar kinderen spreken 
boekdelen.

SANDRA HEERMA VAN VOSS

Bombshell: The Hedy Lamarr Story  VERENIGDE 

STATEN, 2017 |  REGIE ALEXANDRA DEAN |  88 MINUTEN | 

TE ZIEN OP (IMPORT) DVD   

PATERNO

BOMBSHELL: THE HEDY LAMARR STORY
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Volgende maand I AM NOT A WITCH  TIERE
DISOBEDIENCE  KINGS  
THE MAN WHO KILLED 
DON QUIXOTE  BEFORE 
WE VANISH  TIME TRIAL

Actie!
Grasweg 52,  
1031 HX Amsterdam
9 november 2017,  
10.49 uur
“Pfffff, warm!” Tussen twee takes door zoekt 
hoofdrolspeelster Christanne de Bruijn even 
verkoeling buiten het piepkleine kamertje dat 
is volgestouwd met een piano, veel crew, lam-
pen en schotten. “De laatste take was prima”, 
zegt regisseuse Maria Peters tegen niemand in 
het bijzonder, terwijl een productiemedewer-
ker flesjes water uitdeelt. Haar dochter Tessa 
Schram, die haar assisteert, bekijkt de scène 
nog eens goed op de monitor. “Vind jij dat 
mooi?”, vraagt ze dan, “Dat haar haar zo recht 
naar beneden valt?” Peters kijkt ook naar de 
monitor. “Nee, niet echt”, antwoordt ze.

Op een verhoging in de Schram Film Stu-
dio’s in Amsterdam-Noord is het krappe New 
Yorkse optrekje nagebouwd waar de Neder-
landse dirigente Antonia Brico opgroeide met 
haar adoptieouders. ‘Geen koffie/thee/be-
kers op deze set’, staat er op een A4’tje bij het 
trapje naar het compacte bouwwerk, waar 
vandaag een familiegeheim wordt onthuld 
aan Antonia Brico, die in 1902 in Rotterdam 
werd geboren als Wilhelmina ‘Willy’ Wolt-
huis, op haar zesde met haar adoptieouders 
naar de Verenigde Staten emigreerde, en op 
haar 28ste als eerste vrouw het Berlijnse Fil-
harmonisch Orkest dirigeerde. 

Hoofdrolspeelster Christanne de Bruijn, 
die eerder in musicals als Sister Act, Wicked 
en A New Brain te zien was en in De dirigent 
haar eerste grote filmrol speelt, neemt een 
paar slokken en gaat weer op een kratje voor 
de camera zitten. Pal voor de camera staat het 
hoofdeinde van een bed; de ruimte is te klein 
voor het hele bed. 

De muren zijn behangen met bruin bloe-
metjesbehang, erop zijn tal van fotootjes en 
uit The New York Times en andere uit kranten 
geknipte recensies en aankondigingen ge-

prikt. De duivel zit in de details: in een be-
richtje over de door Brico bewonderde Ne-
derlandse dirigent Willem Mengelberg 
(‘Mengelberg directs Philharmonic with ad-
mirable finesse’) is het gezicht van acteur Gijs 
Scholten van Aschat gephotoshopt.

Haar filmvader (Raymond Thiry) komt het 
kamertje binnen. “Are we almost there?”, in-
formeert hij. Als het haar en de make-up van 
De Bruijn zijn geperfectioneerd, nemen 
Schram en Peters weer achter de monitor 
plaats. “En… actie!”, roept de opnameleider.

“Stop maar weer”, zegt Peters drie tellen 
later, “Ik zie heel veel rook voor de A-ca-
mera.” Een belichter zet de kamerdeur open 
en wappert wat met een scherm, maar Peters 
is nog niet tevreden: “Het lijkt alsof er iets in 
de fik staat.” Een paar minuten later staat de 
scène erop. “Mooie take, hè?!”, zegt Peters te-
gen Schram, “Heel goed gespeeld toch?!” 

“Ja”, beaamt Schram. “Maar ik zag aan het 
begin nog veel rook. Of lag dat aan mij?” 

Producent Dave Schram steekt zijn neus 
om de hoek; of we nog even naar wat scènes 
komen kijken die eerder in Bulgarije zijn op-
genomen. Daar zijn in een nóg grotere studio 
dan de zijne complete New Yorkse straten na-
gebouwd. “Nou, wat denk je?”, zegt Schram 
als de showreel is afgelopen. Hij wacht het 
antwoord niet af. “Antonia was een pionier op 
wie Nederland heel trots mag zijn”, gaat hij 
door. “Maria heeft 13 jaar gewerkt om dit 
script van de grond te krijgen; het is echt een 
prachtig verhaal geworden. En Brico’s muziek 
is ook mooi. Die is door CBS op elpees uitge-
bracht. Maar wat jullie net hoorden, is speci-
aal voor de film opgenomen door het Radio 
Filharmonisch Orkest.”

JAN PIETER EKKER
FOTO BOB BRONSHOFF

De Dirigent  NEDERLAND 2018 |  SCENARIO & REGIE 

MARIA PETERS |  PRODUCENT SHOOTING STAR FILM-

COMPANY / DAVE SCHRAM | IN COPRODUCTIE MET 

SPLENDID FILM, MENUETTO, AVROTROS, UMAMI 

MEDIA, CASA KAFKA PICTURES |  CAMERA ROLF DEKENS 

|  MONTAGE ROBIN DE JONG |  ART DIRECTION JAN 

RUTGERS |  KLEDING LINDA BOGERS |  MAKE-UP BIANCA 

VAN DER STEEN |  MUZIEK BOB ZIMMERMAN |  MET 

CHRISTANNE DE BRUIJN, BENJAMIN WAINWRIGHT, 

SCOTT TURNER SCHOFIELD, RICHARD SAMMEL, 

SEUMAS F. SARGENT, SIAN THOMAS, JAMES SOBOL 

KELLY, GIJS SCHOLTEN VAN ASCHAT, ANNET MAL-

HERBE, RAYMOND THIRY, PETER BASHAM, MICHAEL 

WATSON-GRAY, TIM AHERN |  KLEUR, 140 MINUTEN | 

OMROEP AVROTROS |  DISTRIBUTIE SPLENDID FILM |  TE 

ZIEN VANAF  25 OKTOBER   
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L’APPARITION   THE HAPPY PRINCE   EL PRESIDENTE   THE PLACE   QUE DIOS NOS PERDONE   ADRIFT   MARVIN OU LA BELLE 
ÉDUCATION   THE MERCY   SHOW DOGS   SKYSCRAPER   ANT-MAN AND THE WASP   MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN   WIJ

GRACE JONES: BLOODLIGHT AND BAMI
MEKTOUB, MY LOVE: CANTO UNO  BILLY 

WILDER  TAMPOPO  PLAIRE, AIMER ET 
COURIT VITE  UNDER THE SILVER LAKE
DEN SKYLDIGE  TIEMPO COMPARTIDO 

L’ATELIER  THE ROAD TO MANDALAY

V.L.N.R. REGISSEUSE MARIA PETERS, HOOFDROLSPEELSTER 
CHRISTANNE DE BRUIJN (ANTONIA BRICO) EN HAAR FILMVADER 
RAYMOND THIRY IN DE SCHRAM FILM STUDIO’S
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‘EEN MOOI, SFEERVOL DRAMA 
VOL DAMPENDE AMERICANA.’

- KNACK FOCUS
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‘ZO PUUR ALS LEAN ON PE TE 

ZIE JE ZE ZELDEN’ 
- DE MORGEN


