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R E DAC T I O N E E L  De filmgeschie-
denis was al een 

waardige oudere dame toen iemand op het idee 
kwam om te beschrijven waar we nou eigenlijk 
in het merendeel van films naar kijken en door 
wiens ogen we ze zien. In haar inmiddels iconi-
sche essay Visual Pleasure and Narrative 
Cine ma beschreef de Britse filmwetenschapper 
Laura Mulvey in 1975 hoe de klassieke Holly-
wood-cinema een male gaze op zijn vrouwelijke 
personages had ontwikkeld: vanuit de makers, 
de personages en het publiek, dat zich, ook als 
het uit vrouwen bestond, identificeerde met die 
mannelijke blik op hun eigen lichaam en wezen. 
De kunstgeschiedenis was halverwege de jaren 
zeventig al flink wat ouder toen min of meer 
tegelijkertijd essayist John Berger een vergelijk-
bare conclusie voor de beeldende kunst trok: 
een geschiedenis van mannen die naar vrouwen 
kijken. 

Toch moest ook de dochter van Grande Dame 
Cinema zelf alweer bijna van middelbare leeftijd 
worden voordat dankzij #MeToo en #TimesUp 
alles in een stroomversnelling raakte en we, na 
feministische voorlopers als Agnès Varda en 
Chantal Akerman, konden beginnen te formule-
ren wat dan die female gaze is (en wat de vele 
andere gazes zijn) waar film ook mee kan kijken.

Voor de Filmkrant en kunstmagazine See All 
This reden om een dubbelproductie te maken 
over filmvrouwen en kunstvrouwen. Deze spe-
cial vindt u deze zomer bijgesloten in See All 
This en in het juli/augustusnummer van de 
Filmkrant. Abonnees van de Filmkrant krijgen 
een gratis exemplaar van See All This in hun 
brievenbus. We vieren dit met onze lezers met 
een voorpremière van Grace Jones: Bloodlight 
and Bami op 4 juli in EYE. Zie voor meer infor-
matie en reserveren filmkrant.nl.

De kleindochters van Mulvey zijn overal. Ze 
zijn ongeduldig. En terecht. De vrouwelijke blik 
en identiteit worden van alle kanten bestookt 
met vragen. Moeten we het esthetisch bekijken, 
of politiek? Is die identiteit gekoppeld aan het 
gender (en allerlei andere identificerende ken-
merken) waarmee je geboren wordt (en in die 
zin toeval) of is het een keuze? Kun je als vrouw 
eigenlijk ooit níet als vrouw kijken? En hoe kan 
film dan nog steeds de grootste empathiema-
chine zijn die de mensheid heeft voortgebracht?

Het zijn vragen die op een gegeven moment 
genderoverstijgend zullen zijn, daarvan ben ik 
overtuigd. Vragen die ons dichter bij weer nieuwe 
vragen zullen brengen, die ook weer opnieuw 
gesteld gaan worden, willen we in onze samenle-
vingen oog houden voor anderen. Maar voordat 
het zover is identificeren we eerst het vrouwe-
lijke oog. Zodat we ons bewust worden van onze 
blik. En onze stem. Want een andere belangrijke 
inspiratiebron voor onze samenwerking met See 
All This is het feit dat we volgend jaar 100 jaar 
vrouwenkiesrecht in Nederland vieren.

Een goed teken alvast: toen we voor de illus-
tratie op deze pagina de namen van 99 filmvrou-
wen wilden verzamelen, hadden we er al snel een 
paar honderd. Er zwerft dus ergens op de redactie 
nog een lange, lange lijst rond die zegt: als je door 
de ogen van deze vrouwen kijkt, zijn er zoveel 
werelden te ontdekken dat je ogen tekort komt.

Dat is voor filmliefhebbers een gelukzalig 
gevoel.
 DANA LINSSEN

 @DANALINSSEN
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De filmtaal is door mannen bedacht, gevormd 
en ontwikkeld voor films over mannen, 
gemaakt door mannen. Hoe kunnen 
vrouwelijke filmmakers hun blik daarvan 
bevrijden? En moet dat eigenlijk wel?

DOOR HEDWIG VAN DRIEL

Stel je een maatschappij voor waarin vrouwen alle 
macht hebben en als hobby mannen roosteren en op-
eten. Stel dat in die wereld films populair zijn waarin 
vrouwen mannen roosteren en opeten. In die films gaan 
mannelijke mannen dood, terwijl een verwijfde vent 
overleeft. Stel, een man in die wereld wil liever niet 
naar dit soort films kijken. Zou het hem kwalijk worden 
genomen?

Dit gedachte-experiment wendde Anna Biller, re-
gisseur van The Love Witch (2016), aan om te verdedi-
gen dat zij geen enkele behoefte had om ooit The Texas 
Chain Saw Massacre (1974) te kijken. Sowieso vindt 
Biller de slasherfilm misogyn.

Dit scenario illustreert vooral hoe moeilijk het kan 
zijn om uit bestaande kaders te breken. De filmtaal 
zoals we die kennen – inclusief de door Laura Mulvey 
gediagnosticeerde male gaze – is voornamelijk door 

mannen bedacht, gevormd, ontwikkeld, nota bene voor 
films over mannen, gemaakt door mannen. Vrouwelijke 
filmmakers kunnen die filmtaal niet níet kennen: er valt 
niet te ontsnappen aan wat literatuurwetenschapper 
Harold Bloom the anxiety of influence noemde, de in-
vloed van de makers die voor je kwamen. Mulvey sloot 
haar invloedrijke essay in 1975 af met een oproep om 
de blik te bevrijden van die male gaze. Maar hoe doe je 
dat?

EEN NIEUW ESSENTIALISME
Ook de personages van Biller zijn zich bewust van de 
male gaze, maar dan als degene die bekeken wordt. 
Elaine in The Love Witch is altijd perfect gekleed, ge-
kapt en opgemaakt, een en al vrouwelijkheid, bewust 
gevormd (door Biller én Elaine zelf) naar het mannelijk 
ideaal. Om de mannen vervolgens, als ze haar onver-
mijdelijk teleurstellen, te vermoorden. Elaine en Biller 
snappen de macht die schuilt in die vrouwelijkheid en 
verdedigen het bestaansrecht ervan.

Vandaar ook Billers kritiek op slashers: het publiek 
zou bij die films worden aangemoedigd om te genieten 
van brute moorden op vrouwelijke vrouwen, terwijl de 
‘final girl’ die het overleeft, gecodeerd is als mannelijk: 

die heeft vaak een ambigue naam, bruin haar, enz. De 
term ‘final girl’ werd geïntroduceerd door feministisch 
criticus Carol Clover in haar boek Men, Women and 
Chainsaws uit 1992. Die beschreef haar als ‘mascu-
linized feminine’, een vrouw waar mannen zich mee 
kunnen identificeren. Biller gaat verder: die final girl is 
“eigenlijk gewoon een man in een vrouwenlichaam”, in 
films waarin mannelijkheid beloond en vrouwelijkheid 
bestraft wordt.

Biller toont een eerste manier om je te bevrijden van 
de male gaze: films maken waarin mannen mannelijk 
zijn en vrouwen ultiem vrouwelijk, maar waarin die 
vrouwelijkheid centraal staat, geanalyseerd en zelfs 
geïdealiseerd wordt. De vrouw die gedefinieerd werd 
door haar (in de woorden van Mulvey) ‘looked-at-
ness’ wordt hier zelfbewust: ze wordt het handelend 
subject, in plaats van het passieve object. Dit nieuwe 
essentialisme vind je terug in het uitzinnige technicolor 
kleurenpalet van The Love Witch, maar ook in de zach-
te, sensuele pasteltinten van Sofia Coppola; in de aard-
se, wilde romantiek van Andrea Arnolds Wuthering 
Heights (2011); in de beelden vol tastbare hitte van 
Daughters of the Dust (1991) van Julie Dash, waaruit 
Beyoncé recentelijk inspiratie putte voor Lemonade.

D E  MALE  GAZE  IN  G E ND E R NE U T R A L E  T I JD E N

EEN  A NDER  PER SPEC T IEF 

Volgens Biller 
wordt het publiek 
bij slashers aan
gemoedigd om  
te genieten van  
brute moorden  
op vrouwelijke  
vrouwen, terwijl 
de final girl die 
het overleeft  
gecodeerd is als 
mannelijk  

THE LOVE WITCH
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EEN VROUWELIJKE MANIER VAN KIJKEN?
Hier loop je al direct aan tegen een van de moeilijkhe-
den in het definiëren van een mogelijke female gaze: 
gaat het over thematiek of over esthetiek? Of zijn die 
twee zodanig met elkaar verstrengeld dat je ze niet af-
zonderlijk kunt bespreken?

Filmjournalist Anne Helen Petersen deed een poging 
de esthetiek te definiëren. Ze noemde het de female 
glance: een indirectere, dromerige, vluchtigere blik dan 
de erotiserende, expliciet voyeuristische male gaze. Ze 
zag die glance in de beelden van Meek’s Cutoff (2010) 
en in de serie The Handmaid’s Tale (2017). Beide imite-
ren in hun stijl het beperkte blikveld dat hun hoofdper-
sonages hebben van onder een kapje.

Petersen signaleert die glance ook in het werk van 
onder andere Sofia Coppola, Sarah Polley, Jane Campi-
on, Kelly Reichardt en Terrence Malick. Onrustige ca-
merabeelden met wisselende scherpte en veel aandacht 
voor texturen. Beelden die een sfeer en een stemming 
schetsen, in plaats van doelbewust te kiezen voor een 
scherpe, gerichte gaze. Het is de manier van kijken die 
overblijft als het de bedoeling is dat er vooral naar je 
gekeken wordt, en niet dat je zelf brutaal terugkijkt... 
en daar komt thematiek weer om de hoek zetten.

Nu is Terrence Malick geen vrouw. Net zoals de male 
gaze prima door vrouwen kan worden beoefend (al dan 
niet met een subversieve laag) is de female glance ook 
niet aan vrouwen voorbehouden. Maar: nu we weten 
dat je beter ‘beste lezer’ of ‘beste kijkers’ kunt zeggen 
dan ‘dames en heren’, is het dan niet heel ouderwets 
(en misschien zelfs regressief) om de camera per se te 
willen genderen?

GENDERNEUTRAAL
Een voorbeeld: film- en televisiemaker Jill Soloway 
(Transparant (sinds 2014), I Love Dick (2016)) deed 
twee jaar geleden een poging tot het omlijnen van een 
mogelijke female gaze tijdens een masterclass. Eén on-
derdeel was daarbij een invoelende, lichamelijke, sub-
jectieve cameravoering – iets dat in de buurt komt van 
de female glance van Petersen. Maar nog geen jaar na 
die masterclass kondigde Soloway zelf aan liever gen-
derneutrale voornaamwoorden te willen gebruiken. De 
categorieën ‘man’ en ‘vrouw’ pasten niet. Waarom dan 
blikken nog wel als ‘mannelijk’ dan wel ‘vrouwelijk’ 
willen identificeren?

Er zijn twee basisredenen om meer representatie 
(van vrouwen, bijvoorbeeld) te willen, die in hun ui-
tersten onverenigbaar kunnen lijken. De eerste is dat je 
denkt dat vrouwen fundamenteel andere films maken, 
die zonder die representatie zouden ontbreken. De 
tweede is dat je ervan uit gaat dat er geen fundamentele 
verschillen in kwaliteit of kunde bestaan en dat ver-
schillen in vertegenwoordiging dus alleen voort kunnen 
komen uit discriminatie.

Het vermeende verschil tussen hoe vrouwen en 
mannen (of mensen die zich aan deze categorieën 
onttrekken) kijken, hoeft niet voort te komen uit aan-
geboren verschillen – een mens wordt gevormd door 
ervaringen en die kunnen sterk door gender beïnvloed 
zijn. Maar die ervaringen hoeven niet overeen te komen 
met een zekere stijl – gelukkig niet. En soms kunnen 
ook vrouwelijke ervaringen het beste verfilmd worden 
via een ‘mannelijke’ stijl. 

GESTOLEN GEREEDSCHAP
Dat sommige vrouwelijke regisseurs de male gaze net 
zo goed en zelfs beter kunnen toepassen, weten we al 
sinds de dagen van Ida Lupino, een actrice die doorbrak 
met The Light That Fails (1939) en vanaf de jaren vijftig 
ook zelf regisseerde. Aanvoerster van die mannelijke 
stijl is ongetwijfeld Kathryn Bigelow. Wellicht is het 
geen toeval dat de maakster van – om nog een essen-
tialistische term uit de kast te trekken – testosteron-
films als Point Break (1991), The Hurt Locker (2008) 
en recentelijk Detroit (2017) ook de enige vrouw is die 
een Oscar voor beste regie in de wacht heeft weten te 
slepen. Symbolisch is het jammer dat juist een van de 
meest ‘mannelijke’ vrouwelijke filmmakers als enige 
zo’n gouden mannetje mee naar huis mocht nemen. 
Toch bestaat er geen twijfel over dat dit Bigelows au-
thentieke stijl is. En met Strange Days (1995), haar sci-
fi variant op Peeping Tom, gebruikte ze die stijl voor een 
aanklacht tegen mannelijk voyeurisme.

Er zijn meer vrouwelijke regisseurs die de male gaze 
inzetten voor hun eigen doeleinden. Revenge (2017) 
van Coralie Fargeat (nog niet in Nederland uitgebracht) 
toont hoe krachtig het kan zijn om mannelijkheid aan 
te klagen met stereotiep mannelijk gereedschap. Sa-
mengevat is het een standaard rape revenge-film: een 
jonge vrouw wordt verkracht en neemt vervolgens sys-
tematisch wraak op de dader en zijn medeplichtigen. 
Fargeat zet het genre naar haar hand met elk trefzeker 
gekozen detail.

Haar hoofdpersonage Jen lijkt aan het begin zo weg-
gelopen uit een film van Michael Bay: gefilmd in kwij-
lende shots die neigen naar parodie. Diezelfde shots 
worden echter laat in de film herhaald en in die nieuwe 
context zijn het stiekem heldenshots geworden.  
Soms filmt Fargeat met een cynische knipoog en zet 
ze de symboliek lekker vet aan – haar hoofdpersona-
ge loopt een deel van de film met een fallus rond; een 
wond wordt wel erg vaginaal gefilmd; op magische 
wijze verandert Jens haar gaandeweg van blond naar 
het bruin van de final girl. Maar op sommige momen-
ten merk je ook dat Fargeats ervaring als vrouw de film 
kleurt en verrijkt. Een van de mannen is bijvoorbeeld 
des te enger omdat hij aan de telefoon met zijn vrouw 
de ideale, aanmoedigende en ondersteunende echtge-
noot is.

Revenge bewijst dat je als vrouwelijke maker meer 
keuzes hebt dan alleen assimilatie of een vlucht in pas-
teltinten. De feministische activiste Audre Lorde stelde 
dat je het huis van de meester nooit kunt ontmantelen 
met het gereedschap van de meester. Maar Revenge 
toont dat het zonde zou zijn om het gereedschap van 
de meester helemaal terzijde te leggen. Je kan er zoveel 
leuks mee doen als je het slim inzet.

EEN ANDER PERSPECTIEF
Een wisseling van perspectief kan voor mildere maar 
niet minder effectieve subversie zorgen. Andrea Ar-
nolds Fish Tank (2009) en The Diary of a Teenage Girl 
van Marielle Heller (2015) gaan allebei over een affaire 
tussen een tienermeisje en de vriend van haar moeder. 
Doordat ze het meisje centraal stellen, weten ze van 
dit klassieke Lolita-verhaal iets nieuws te maken. De 
makers filmen de seksualiteit van de meisjes zonder 
blikken of blozen, ontkennen ook niet de rol die hun 
beslissingen spelen, maar pleiten de oudere mannen 

daarbij niet vrij – en ze vergeten niet dat er nog veel 
meer speelt in het leven van tienermeisjes. 

Andere makers specialiseren zich, in navolging van 
Chantal Akermans Jeanne Dielman, 23 Rue du Com-
merce, 1080 Bruxelles (1975), in aandacht voor het alle-
daagse. Kelly Reichardt bijvoorbeeld, wier humanisme 
in onder andere Wendy and Lucy (2008), het al ge-
noemde Meek’s Cutoff  en Certain Women (2016) naar 
voren kwam. Céline Sciamma’s films over de levens van 
tienermeisjes; Dee Rees met Pariah (2011); de meer iro-
nische blikken van Lisa Chodolenko, Nicole Holofcener 
en Lynn Shelton... Ten slotte zijn er ook vrouwen die 
films maken over mannen. Hele goede, zelfs, zoals You 
Were Never Really Here, het meesterwerk over PTSS dat 
Lynne Ramsey vorig jaar naar Cannes bracht. 

Dit jaar waren er in Cannes zoals vanouds weinig 
vrouwen in de competitie: drie, onder wie Alice Rohr-
wacher, die met Le meraviglie (2014) al een mooi voor-
beeld van de female glance leverde. Uit protest stonden 
afgelopen mei in Cannes 82 vrouwen op de trappen van 
het Palais: zoveel films van vrouwen werden er sinds 
de eerste editie voor de competitie geselecteerd. Van 
mannen waren het er ruim twintig keer zoveel.

Maar zelfs het conservatieve Cannes kan verande-
ren. In de Un Certain Regard-selectie, die vaak wordt 
gezien als kweekvijver voor aanstormend talent, waren 
acht van de twintig regisseurs (van in totaal achttien 
films) vrouw. Er is dus hoop op een toekomst waar-
in zoveel films door vrouwen worden gemaakt, door 
zoveel verschillende soorten vrouwen met zoveel ver-
schillende soorten blikken, dat we eindelijk kunnen 
stoppen met het zoeken naar vrouwelijke essentie in 
hoe zij de camera hanteren.     

Filmjournalist 
Anne Helen  
Petersen deed 
een poging de 
esthetiek van de 
female gaze te 
definiëren. Ze 
noemde het de 
female glance: 
een indirectere, 
dromerige, 
vluchtigere blik 
dan de 
erotiserende, 
voyeuristische 
male gaze
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Female bonding is hot. Na een vrouwelijke 
Ghostbusters krijgen we deze zomer een ‘all 
female’ Ocean’s 8 geserveerd. Wat is dat toch 
met vrouwenvriendschappen dat ze film
makers zo blijven intrigeren? DOOR BASJE BOER

1 De eerste die mijn hart brak, was mijn beste vrien-
din Nora. Ze was stoerder dan ik, onbevreesder. Ze 

holde door haar jeugd heen naar volwassenheid toe, ze 
was er al bijna. Toen we ieder naar een andere middel-
bare school gingen, zegde ze onze vriendschap op. Ik 
snapte er niets van.

2 Vrouwenvriendschappen zijn giftig. Ziekelijk, ver-
knipt. Judith Eiselin schreef dit voorjaar naar aan-

leiding van drie recente romans een artikel in NRC 
Handelsblad over ongezond hechte meisjesvriend-
schappen. Eiselin typeert: ‘[Meisjes] zijn, tot ze seksu-
eel ontwaken, vaak zo hecht en klef in hun vriend-
schappen dat het haast verliefdheid lijkt. De een kijkt 
tegen de ander op, ze verliezen zich in elkaar, ze klam-

pen zich aan elkaar vast. Een breuk is op den duur on-
afwendbaar. (…) Het is een dankbaar onderwerp voor 
literatuur.’

Het is niet alleen een onderwerp voor boeken, ook 
in films klampen meisjes zich aan elkaar vast. Hun 
relatie is niet gelijk: de een is zwak, de ander sterk. De 
zwakke laat zich leiden, de sterke laat zich aanbidden. 
De vriendschap maakt ze overmoedig. Niet alleen een 
breuk is onafwendbaar, ook risicovol gedrag ligt op de 
loer. Althans, zo gaat het in films als Thirteen (Catheri-
ne Hardwicke, 2003) of My Summer of Love (Pawel 
Pawlikowski, 2004). In Girlhood (2014) van Céline 
Sciamma wordt de zestienjarige Marieme zelfs door 
een hele meisjesbende verleid. Deze vriendschappen 
zijn als een obsessie; ze maken bezitterig, wantrouwig, 
onzeker, obsessief. Of ze trekken je gewoon mee in de 
ellende.

3 In Single White Female (Barbet Schroeder, 1992) 
neemt Allie een huisgenote. De huisgenote mani-

puleert en imiteert haar. Ze neemt hetzelfde kapsel en 

doet zich als Allie voor. Dat de film een popcultuurfe-
nomeen werd, heeft alles te maken met de herkenbaar-
heid van het akelige basisgegeven. We zijn allemaal 
Bridget Fonda; we hebben allemaal weleens een vrien-
din gehad die net iets te graag bij ons in de buurt wilde 
zijn. En we zijn allemaal Jennifer Jason Leigh; we voe-
len ons allemaal wel eens nietig in de buurt van een 
vrouw die mooier, zelfverzekerder en succesvoller is 
dan wij. Waarom spiegelen we ons toch zo graag aan el-
kaar? Waarom is de manier waarop we naar onszelf kij-
ken zo verknoopt geraakt met hoe we andere vrouwen 
zien?

De film Ingrid Goes West (Matt Spicer, 2017), die in 
Nederland direct naar video ging, vertaalt het gegeven 
van Single White Female naar een komedie die stevig in 
het nu is geworteld, maar dan verteld vanuit het per-
spectief van de stalker. Ingrids meisjesverliefdheid op 
Taylor ontvlamt op Instagram, waar deze influencer een 
bestaan van vintage meubels, avocadotoast, zomerjur-
ken en semi-intellectuele oneliners cultiveert. Ingrid 
gaat westwaarts, naar Los Angeles, met als enige doel: 

V R IE NDINNE N
DE  IDE A L E  V RIEND S C H A P  I S  EEN 

GEHEIME  WEREL D

Ieder van ons 
verlangt er wel 
eens naar een 
ander te zijn.  
In de tijd van 
sociale media is 
die behoefte 
misschien wel 
sterker dan ooit

OCEAN’S 8
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vrienden worden met Taylor. Of gewoon Taylor zíjn. 
Door het vrouw-stalkt-vrouw-gegeven te koppelen 
aan de lege perfectie van Instagram maakt Spicer niet 
alleen een eigentijdse update van Single White Female, 
hij laat zien dat we, inderdaad, allemaal Jennifer Jason 
Leigh zijn. Ieder van ons verlangt er wel eens naar een 
ander te zijn. In de tijd van sociale media is die behoefte 
misschien wel sterker dan ooit. 

4 Toen Madonna begin jaren 80 iederééns meisjes-
verliefdheid was, castte regisseur Susan Seidel-

man haar in Desperately Seeking Susan (1985). Madon-
na speelt Susan, een ongenaakbare manic pixie dream 
girl in punkout fits: sexy, stoer en niet te geloven zo 
cool. Roberta, huisvrouw in New Jersey, is door haar 
geïntrigeerd. Een plotingreep later leidt ze letterlijk 
Susans leven. Ze draagt haar naam en haar kleren. Ze 
heeft zelfs haar baantje als goochelaarsassistente. In 
Desperately Seeking Susan voert Seidelman Roberta 
niet op als stalker. Ze is niet sneu of obsessief. Haar 
nieuwsgierigheid naar Susans vrije bestaan zorgt er-
voor dat Roberta eindelijk een knoop doorhakt in haar 
eigen leven. Je aan een ander spiegelen is niet per defi-
nitie problematisch. Het kan je een pad laten zien dat je 
zelf nog niet had ontdekt.

5 Nieuw-Zeeland, de jaren vijftig. Pauline en Juliet, 
tieners nog, worden vriendinnen. Pauline komt uit 

een arbeidersgezin, Juliets ouders zijn daarentegen rijk 
en werelds. Pauline, naïef als tieners kunnen zijn, doet 
haar eigen ouders af als ordinair en onwetend, terwijl 
ze Juliets ouders verheerlijkt. Samen fantaseren de 
vriendinnen een heel universum bij elkaar, vol verhaal-
lijnen, personages en een volstrekt eigen logica. 

Heavenly Creatures (Peter Jackson, 1994) schuurt 
dicht tegen het cliché van giftige meisjesvriendschap-
pen aan. De vriendschap tussen Pauline en Juliet ís 
ook ongezond. Het slot van de film ís ook hartver-
scheurend, vooral als je weet dat Jackson zich op een 
bestaande moordzaak baseerde. Maar dat de conclusie 
van de film zo aangrijpt, komt doordat Jackson die 
vriendschap zo invoelbaar maakt. Mooi is de scène 
waarin Pauline en Juliet zingen op de fiets, onverwacht 
van de weg raken, door de bosjes een heuvel af dender-
den, aan de waterkant belanden, vervolgens hun kleren 
uittrekken en – nog steeds gierend van het lachen – het 
water induiken. Jackson begint zijn verhaal niet bij de 
negatieve invloed die de meisjes op elkaar hebben; hij 
begint bij de lol die ze samen hebben.

6 Vrouwenvriendschappen zijn sexy. Ik googelde 
‘Girlfriends+film’ en kwam niet uit bij Claudia 

Weills gelijknamige film uit 1978, maar bij een eindelo-
ze rits porno. 

7 Vrouwenvriendschappen zijn nep. Ze zijn opper-
vlakkig, tijdelijk, voorwaardelijk.

In Star Trek: Into Darkness (J.J. Abrams, 2013) is een 
mannenvriendschap het centrale punt in een wervel-
wind van actiescènes. Op Twitter vroeg ik me destijds 
af of het vrouwelijke equivalent van het witte doek was 
verdwenen. ‘Female bonding tussen vrouwen is negen 
van de tien keer toch niet oprecht’, reageerde ene @
ShinobivsGast. ‘Die bromance tussen Kirk en Spock 
was nice.’

In hetzelfde jaar kwam Bert Wagendorps roman 
Ventoux uit, volgens De Wereld Draait Door een “oer-
boek over vriendschap.” Maar Wagendorp had het in 
zijn boek niet zozeer over vriendschap als wel over 
mánnenvriendschap. Die is namelijk, zo schreef hij 
in een essay in de Volkskrant, anders dan vrouwen-
vriendschap. Hij legde uit: op school werd er vroeger 
alleen door de jongens gekleid. Daarbij “werd niet veel 
gesproken, er werd iets gedaan.” Vrouwen mogen klet-
sen wat ze willen, suggereert hij, maar het wederzijdse 
begrip tussen mannen is – letterlijk – vanzelfsprekend. 
Het soort mannenvriendschap dat Wagendorp schetst 
– onsentimenteel en onvoorwaardelijk – is het soort 
dat constant wordt gecultiveerd en geromantiseerd, in 
zowel boeken als films. Mannenvriendschap, stelt hij, 
is “mogelijk zelfs diepgaander” dan de vriendschap 
tussen vrouwen.

8 Voeden we meisjes anders op dan jongens? On-
derzoekers ontdekten dat autismespectrumstoor-

nissen – waaronder klassiek autisme maar bijvoorbeeld 
ook ADHD en ADD vallen – niet per se minder voorko-
men bij meisjes; de symptomen manifesteren zich ge-
woonweg anders. Ze gaan verstopt onder lagen van so-
ciaal gewenst gedrag. Van meisjes verwachten we dat ze 
‘leuk samen spelen.’ Onbewust dirigeren opvoeders ze 
richting groepjes, terwijl ze jongens in hun eentje laten 
spelen.

Maken we van meisjes sociale wezens? Met alle 
frustratie die hoort bij afgedwongen sociaal gedrag? 
Maken we van jongens einzelgängers? Met alle mach-
teloosheid die hoort bij eenzaam worstelen? Nora en ik 
speelden dat we volwassen waren, ieder van ons nam 
steeds een andere rol op zich. Ik kan me voorstellen dat 
meisjes, getraind om zich in groepjes te bewegen, sa-
men oefenen op vrouw-zijn, terwijl jongens de puzzel 
van man-zijn in hun eentje in elkaar passen. 

9 Een jaar later zag ik Nora weer, op ons oude 
schoolplein. Zij had een vriendje, een veel oudere 

jongen. Ik had een nieuwe beste vriendin, Vanessa. 
Mijn vriendschap met Vanessa – stabiel, gelijkwaardig, 
vertrouwd – legde het fundament waarop ik al mijn la-
tere relaties zou bouwen. We speelden niet dat we vol-
wassen waren, we werden samen volwassen. Toen alles 
op losse schroeven stond, was zij het enige dat zeker 
was.

In Frances Ha (Noah Baumbach, 2012) mijmert het 
titelpersonage over de ideale vriendschap. Jullie zijn op 
een feestje, schetst ze, allebei in gesprek met iemand 
anders. Dan vinden jullie elkaars blik. Die blik is niet 
bezitterig of seksueel geladen, die blik betekent dat 
jullie bij elkaar horen. “And it’s funny and sad”, zegt 
Frances, “but only because this life will end.” De ideale 
vriendschap is als een geheime wereld, waar niemand 
iets van afweet. 

10 Vijf jaar na mijn tweet over Star Trek is female 
bonding hot en in het bijzonder die tussen hele 

groepen vrouwen. Na een vrouwelijke Ghostbusters 
(2016) krijgen we deze zomer een ‘all female’ Ocean’s 8 
voorgeschoteld, om nog maar te zwijgen over alle vrou-
wenkomedies die de bromances en romcoms van het 
scherm hebben verdrongen: een roadtrip naar New Or-
leans in Girls Trip, een mislukt vrijgezellenfeestje in 

Rough Night (2017), fees-
tende moeders in Bad 
Moms (2016) en de club 
zingende buitenbeentjes 
in de Pitch Perfect-reeks. 
De hype werd ongetwij-
feld aangezwengeld door 
de huidige feministische 
golf, maar dan eerder het 
sexy feminisme van Beyo-
ncé en de girl squad van 
Taylor Swift dan de poli-
tiek geladen women’s 
marches en #MeToo.

Ben ik te cynisch? Mag 
ik niet klagen nu Holly-
wood eindelijk weer eens 
scoort op de bechdeltest? 
Of wordt de vriendinnen-
club, bestaande uit louter 
succesvolle en goedgekle-
de vrouwen, in deze films 
opgevoerd als het nieuw-
ste item op de checklist 
van een volmaakt leven? 
Er wordt tegenwoordig 
met veel genoegen ge-
haat op Sex and the City. 
De serie die in de jaren 
negentig een fenomeen 
werd, zou oppervlakkig en 
al te glamoreus zijn. Een verheerlijking van het kapita-
lisme en ongeloofwaardig bovendien. Maar de aantrek-
kingskracht van Sex and the City zat nooit in de kleding 
en de spullen – die kreeg je er gewoon als cadeautje bij. 
Wat de serie zo sterk maakte, was de vriendschap tus-
sen de vier hoofdpersonages, die zo verschillend waren 
en toch altijd elkaar steunden. Wat de serie onover-
troffen maakte, was dat de makers oprecht geïnteres-
seerd waren in de manier waarop die vriendschap, die 
tegelijkertijd complex en doodeenvoudig was, in elkaar 
stak. En dat is precies wat de nieuwe hausse aan vrien-
dinnenfilms ontbeert.

11 Jacques Rivette bouwt Céline et Julie vont en ba-
teau (1974) heel langzaam op. De vrouwen uit de 

titel, kinderen van hun tijd in een bohémien Parijs, cir-
kelen om elkaar heen. Ze zijn geïntrigeerd, maar kijken 
de kat nog uit de boom. Ze trekken bij elkaar in en ne-
men, bijna als vanzelf, elkaars leven over, om uiteinde-
lijk in een heel nieuw verhaal te belanden. Hoe krank-
zinnig en inventief het pad ook is dat Rivette uiteinde-
lijk inslaat, wat vooral bijblijft is het enorme plezier dat 
Céline en Julie samen hebben. 

Ik kreeg de dvd van Céline et Julie jaren geleden van 
een vriend. Toen hij me het cadeau gaf, zei hij wat hij 
ook ooit over Heavenly Creatures had gezegd: “Ik zou 
deze film zo graag zien als vrouw.”     

Wordt de 
vriendinnenclub, 
bestaande uit 
louter succes
volle en goed
geklede vrouwen, 
in deze films 
opgevoerd als het 
nieuwste item op 
de checklist van 
een volmaakt 
leven? 
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Geen genre waar vrouwen zich de laatste jaren 
duidelijker profileren dan in dat van de griezel
film. Alleen komt het monster in hun films 
vaak van binnen.  Hoe zit dat?  
 DOOR MARISKA GRAVELAND

Alleen haar angstige ogen zijn zichtbaar achter het wit-
te masker. De huid van haar gezicht is eraf gepeld. Dat 
is het afschuwelijke lot van de vrouwen die in handen 
zijn gevallen van de krankzinnige wetenschapper in 
de Franse filosofische griezelfilm Les yeux sans visage 
(1960) van Georges Franju. Deze vrouw is niet alleen 
monddood maar ook gezichtsloos gemaakt. Haar iden-
titeit is haar afgepakt. Zo zijn vrouwen decennialang 
afgebeeld in genrefilms: als was in de handen van man-
nen met snode plannen. Ze wanen zich Pygmalion, die 
een vrouw naar zijn ideaalbeeld beeldhouwde.

Met een sprong in de tijd belanden we in 2016, als 
de eigenzinnige horrorfilm Raw, geregisseerd door Julia 
Ducournau, in première gaat op het Filmfestival van 
Cannes. De hoofdrol is voor een jonge studente die zich 
nu eens niet laat beeldhouwen door mannen. Uit lust 
zet ze letterlijk haar tanden in het vlees van haar mede-
studenten. 

Ducournau weet zelfs empathie op te roepen voor 
het sensuele kannibalisme van deze Justine. Voor haar 
is een film over kannibalisme geen freakshow, maar een 
manier om iets te zeggen over het veranderende meis-
jeslichaam. 

Veel horror gaat over jonge vrouwen die hun lichaam 
zien transformeren: na het bezeten lichaam van The 
Excorcist (1973) en het varkensbloed dat Carrie over 
zich kreeg uitgestort in Brian De Palma’s gelijknamige 
klassieker uit 1976, durft Ducournau de laatste stap te 
zetten en de vrouw zelf te laten beslissen over wat er 
met haar lichaam gebeurt.

MONSTER
Ducournau wil het vrouwenlichaam niet mooier ma-
ken dan het is. Ze maakt geen heavenly creatures van 
ze. Justine is een monster van binnen, maar wel een 
monster dat je kunt begrijpen. Omdat we allemaal een 
beetje monster zijn, vindt Ducournau. In interviews 
vertelde ze dat ze niet wil worden neergezet als een 
vrouw die vrouwenfilms maakt. Haar argument dat 
ze gender overstijgt: de pijn die Justine voelt als haar 
schaamhaar eraf wordt gerukt, kan door vrouw én man 
gevoeld worden. Raw gaat over iemand die in geen en-

kele categorie wil passen. Het genre van de body horror 
is voor Ducournau de perfecte vorm: via de metamor-
fose van het lichaam ontsnapt  het personage uit het 
hokje waarin ze is geplaatst. Alleen haar essentie blijft 
over. Dat maakt Raw zo goed: de film ontstijgt identi-
teitspolitiek.

ZWACHTELS
Aan vrouwelijke gothic-horrorschrijvers was nooit een  
gebrek: van Mary Shelley’s Frankenstein tot Shirley 
Jacksons The Haunting of Hill House en Anne Rice’s 
Interview with the Vampire. Maar vrouwen die genre-
films regisseren waren zeldzaam. En dat is dus aan het 
veranderen.

Zoals Lucile Hadzihalilovic bij het sinistere Franse 
drama Évolution (2015), waarin de horror niet aan de 
buitenkant maar diep van binnen zit. Haar film speelt 
zich af in een kustdorpje waarvan de enige bewoners 
moeders en hun zoontjes zijn. Iedereen lijkt op elkaar 
en de vaders zijn nergens te bekennen. Als de tienjarige 
Nicholas op een dag een lijk vindt, begint hij vraagte-
kens te zetten bij zijn overzichtelijke leven in het vulka-
nische oord. Waarom lijkt iedereen op elkaar? En wat 
spoken de moeders ’s nachts uit? 

V R O U W E N  E N  H O R R O R F IL M S

HA AR  TANDEN  IN  ZIJN  VL EES

RAW

Wat spoken de 
moeders 
’s nachts uit?  
Moeders kunnen 
eng zijn, juist 
omdat ze zo 
geadoreerd 
worden of  
domi nant kunnen 
zijn. Psycho, 
Carrie, The Eyes 
of My Mother, 
de lijst is lang
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Moeders kunnen eng zijn, juist omdat ze zo geado-
reerd worden of dominant kunnen zijn (Psycho, Carrie, 
The Eyes of my Mother, de lijst is lang). Évolution speelt 
knap in op de angst om opgeslokt te worden door de 
moeder. Roept ook slim een naargeestig gevoel op dat 
zich maar moeilijk laat afschudden. Deze wereld be-
vindt zich ver van de onze, het is een tussenplek waar 
andere regels gelden. De sterk visuele film zelf valt 
evengoed tussen vErschillende genres en onttrekt zich 
aan filmconventies. 

VERGROOTGLAS
Ook Ich seh, ich seh (2014) van Veronika Franz en 

Severin Fiala is sterk gestileerde psychologische horror, 
met ook weer een prominente rol voor een moeder. Ze 
heeft zwachtels om haar hoofd, zoals in Les yeux sans 
visage, ditmaal als metafoor voor diep weggestopt ver-
driet. Een Oostenrijkse tweeling herkent hun moeder 
niet meer nadat ze is teruggekeerd van een raadselach-
tig verblijf buitenshuis. Het door Ulrich Seidl geprodu-
ceerde Ich seh, ich seh speelt in op een oerangst van elk 
kind: de plotselinge ontdekking dat een ouder twee ge-
zichten heeft. Een kind weet nooit hoe de vlag er bij de 
grillige ouder bij hangt en moet dus altijd op z’n hoede 

zijn. De beheerste regie van de beladen scènes branden 
als een vergrootglas op de huid. 

AUTONOMIE
Het Imagine Filmfestival liet dit jaar met het program-
ma Kick-Ass Women ook zien dat vrouwen in genre-
films anders afgebeeld kunnen worden dan we gewend 
zijn. Zo was Glass Garden (2017) van de Zuid-Koreaan-
se regisseur Shin Su-won een kalme vertelling over 
een biologe die zich terugtrekt in het bos om mensen 
met bomen te kruisen. De bizarre experimenten van de 
vrouwelijke ‘waanzinnige wetenschapper’ die ze laat 
zien, lopen niet uit op bloederige taferelen maar tonen 
hoe moeilijk het is om je wezenlijk met een ander te 
verbinden zonder jezelf te verliezen. Als iets de films 
van vrouwelijke regisseurs verbindt, is het deze drang 
naar autonomie. Om ogen te hebben met een eigen 
gezicht, een eigen stem, en je tanden te zetten in wat je 
maar wilt.     

V R O U W E N  E N  H O R R O R F IL M S

HA AR  TANDEN  IN  ZIJN  VL EES

RAW

V E R D E R  K I JK E N  
H O R R O R F IL M S 
VA N  V R O U W E N
THE HITCH-HIKER  k  (1953, Ida Lupino)
BLOOD BATH  (1966, Stephanie Rothman)
THE VELVET VAMPIRE  (1971, Stephanie Rothman) 
A NIGHT TO DISMEMBER  (1982, Doris Wishman)
THE SLUMBER PARTY MASSACRE  (1982, Amy Jones) 
NEAR DARK  (1987, Kathryn Bigelow)
BLOOD DINER  (1987, Jackie Kong)
PET SEMATARY  (1989, Mary Lambert)
DANCE OF THE DAMNED  (1989, Katt Shea)
FREDDY’S DEAD: THE FINAL NIGHTMARE  (1991, Rachel 
Talalay)
TALE OF A VAMPIRE  (1992, Shimako Satō)
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER  (1992, Fran Rubel Kuzui)
OFFICE KILLER  (1997, Cindy Sherman)
THE RAGE: CARRIE 2  (1999, Katt Shea)
AMERICAN PSYCHO  (2000, Mary Harron)
TROUBLE EVERY DAY  (2001, Claire Denis)
IN MY SKIN  (2002, Marina de Van)
THE DEAD OUTSIDE  (2008, Kerry Anne Mullaney) 
THE COUNTESS  (2009, Julie Delpy)
JENNIFER’S BODY  (2009, Karyn Kusama)
THE RETELLING  (2009, Emily Hagins) 
MY SUCKY TEEN ROMANCE  (2011, Emily Hagins) 
AMERICAN MARY  (2012, Jen en Sylvia Soska)
CARRIE  (2013, Kimberly Peirce)
SOULMATE  (2013, Axelle Carolyn)
A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT  (2014, Ana Lily 
Amirpour)
THE BABADOOK  (2014, Jennifer Kent)
HONEYMOON  (2014, Leigh Janiak)
THE FALLING  (2014, Carol Morley)
ICH SEH, ICH SEH  (2014, Veronika Franz en Severin Fiala)
ÉVOLUTION  (2015, Lucile Hadzihalilovic)
THE LESSON  (2015, Ruth Platt)
THE INVITATION  (2015, Karyn Kusama)
EGOMANIAC  (2016, Kate Shenton)
PREVENGE  q  (2016, Alice Lowe)
THE LOVE WITCH  (2016, Anna Biller)
RAW  n  (2017, Julia Ducournau)
XX  (2017, Jovanka Vuckovic)
GLASS GARDEN  (2017, Shin Su-won)

PREVENGE

IDA LUPINO OP DE SET VAN THE HITCH-HIKER
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Larry en Andy Wachowski (The Matrix) werden 
Lana en Lilly Wachowski. Kijken we anders 
naar The Matrix en Cloud Atlas sinds de 
regisseurs zussen zijn in plaats van broers? 

DOOR HUGO EMMERZAEL

De aanloop naar de première van Cloud Atlas in 2012 
was een zenuwslopend moment in de carrière van de 
Wachowski’s. Met een budget van meer dan honderd 
miljoen dollar presenteerden de regisseurs van de 
iconische The Matrix-trilogie (1999-2003) een van 
de duurste onafhankelijk geproduceerde films ooit ge-
maakt, gebaseerd op het onverfilmbaar geachte boek 
van David Mitchell. Tegelijker schreven de Wachows-
ki’s filmgeschiedenis door de transitie aan te kondigen 
van Larry naar Lana. Ze werd de eerste blockbusterre-
gisseur die openlijk als transvrouw door het leven gaat. 
Andy kwam in 2016 naar buiten als Lilly.

Wat kunnen we van de twee zussen leren over gen-
der, seksualiteit en identiteit; thema’s die niet alleen  in 

hun persoonlijke leven, maar vooral ook in hun films 
van het begin af aan een belangrijke rol spelen? En over 
de male en female gaze, en de manier waarop gender 
de vorm, inhoud en eventueel politieke boodschap van 
een film zou kunnen bepalen? 

Gender is uiteraard niet de enige factor die een rol 
speelt in de manier waarop films worden gemaakt, laat 
staan hoe ze eruitzien. De Wachowski’s waren het me-
rendeel van hun leven in conflict met hun gender, zodat 
het ook nog eens lastig is om aan te wijzen waar ‘man 
zijn’ ophield en ‘vrouw zijn’ begon. Toch valt er een 
rode draad in hun oeuvre te bespeuren die deels voort-
komt uit hun biografie: al hun films gaan voorbij aan de 
notie van mannelijk en vrouwelijk.

HAPPY END
Voordat Andy en Larry Wachowski doorbraken als 
regisseurs kwamen ze rond als klusjesmannen en strip-
boekauteurs. Ze werkten kortstondig mee aan Ectokid 
(1993–1994), een door Clive Barker bedacht Marvel-

personage. Ondertussen schreven ze aan hun eerste 
scenario. In het nooit verfilmde Carnivore serveert een 
gaarkeuken het vlees van de rijken in een verslavende 
stoofpot aan de armen. Op basis van dat script ging 
Hollywoodagent Lawrence Mattis, die nu nog steeds 
hun manager is, met de Wachowski’s in zee. Hun twee-
de script Assassins (1995) werd opgepikt door gevestigd 
producent Dino De Laurentiis, maar eindigde als futlo-
ze actiefilm met Sylvester Stallone in de hoofdrol.

De teleurstelling die zij door De Laurentiis’ gesjoe-
mel voelden, motiveerde de Wachowski’s om zelf te 
gaan regisseren. Ze stonden te popelen om een vroege 
versie van The Matrix te verfilmen, maar dat durfde 
filmstudio Warner Bros. nog niet aan. Daarom debu-
teerden ze in 1996 met het goedkopere Bound. Meer 
dan twintig jaar na dato onderscheidt deze neo-film 
noir zich nog steeds door zijn hoofdpersonages: Jen-
nifer Tilly en Gina Gershon spelen lesbiennes die een 
overval beramen om onder een driehoeksverhouding 
uit te komen. Vergeet de crashende  auto aan het eind 

L A N A  &  L IL LY  WA C H O W S K I

WEGWIJZER S  N A A R  EEN 
A NDERE  T OEKOM S T 

De Wachowski’s 
waren het 
merendeel van 
hun leven in 
conflict met hun 
gender, Toch valt 
er een rode draad 
in hun oeuvre te 
bespeuren die 
deels voortkomt 
uit hun biografie: 
al hun films gaan 
voorbij aan de 
notie van 
mannelijk en 
vrouwelijk

CLOUD ATLAS



DE FILMKRANT  BEELD MET DANK AAN EYE FILMMUSEUM
SPECIAL SEE ALL THIS ZOMER 2018   11

van Thelma & Louise (1991): Bound is een van de weini-
ge misdaadfilms waarin lesbische hoofdpersonages een 
happy end krijgen. 
 
VASTBERADEN
Om de verhouding tussen Tilly en Gershon zo overtui-
gend mogelijk te verbeelden huurden de Wachowski’s 
Susie ‘Sexpert’ Bright in als consultant. Dat de Wa-
chowski’s als debuterende regisseurs in zee gingen met 
een feministische auteur zegt iets over hun vastbera-
denheid om de lesbische relatie respectvol te verfilmen. 
Wat ontbrak aan hun eigen kennis over gender en sek-
sualiteit vulden ze aan met andermans kennis. Bound 
vormde zo een blauwdruk voor de rest van hun films, 
waarin personages op genuanceerde wijze worstelen 
met hun identiteit. 

In geen andere film komt dat zo goed tot zijn recht 
als in The Matrix (1999). Daarin leert een hackende 
kantoorbediende dat de wereld om hem heen een com-
putersimulatie is die de Matrix heet. Deze Neo is uit-
verkoren om uit de simulatie te treden als leider in de 
oorlog tussen mens en machine. Zijn transformatie van 
gevangene naar herboren wezen in een veel eerlijkere, 
maar ook grimmigere wereld kan voor van alles sym-
bool staan. Zelfs de vrouwenminachtende alt-rightbe-
wegingen hebben elementen als ‘de blauwe en rode pil’ 
van The Matrix ingelijfd. Maar voor anderen roept de 
film voornamelijk associaties op met gendertransities 
en het omarmen van queerness. 

VRIJ EN ONGEBONDEN 
Lana Wachowski beschrijft queerness als een “ver-
werping van het hier en nu en een verlangen naar de 
mogelijkheden van een andere wereld.” Dat blijven de 
Wachowski’s opzoeken, in al hun films en series. Zelfs 
in Speed Racer (2008), een kinderfilm gebaseerd op een 
populaire Japanse anime uit de jaren zestig, verwer-
pen ze de homogeniserende neiging van commercie 
en pleiten ze voor een leven dat vrij en ongebonden is. 
“Wat jij doet is kunst”, zegt de moeder van Speed, een 
jongen die anders dan zijn concurrenten alleen racet 
met emotie, niet uit winstbejag. Dat is het gedachte-
goed dat de Wachowski’s in hun producties uitdragen: 
dat het leven zelf een vorm van kunst kan zijn, als je het 
maar op jouw eigen manier leeft.

Ook Bound en The Matrix kun je lezen als pre-tran-
sitiefilms waarin de hoofdpersonages zich vrijvechten 
van binaire opposities. Pak Speed Racer erbij en je ziet 
films over het omarmen van zelfexpressie en zelfac-
ceptatie. De transitie naar Lana en Lilly Wachowski 
weerspiegelt zich ook in Cloud Atlas. De film speelt 
zich af in zes tijdvakken waarin mensen van elkaar ge-
scheiden zijn door haat, vooroordelen en exploitatie. 
Het verhaal begint in de koloniale 19de eeuw en eindigt 
in een hypermodern kapitalistisch Zuid-Korea. Acteurs 
Tom Hanks, Halle Berry en Hugo Weaving vertolken in 
elk tijdvak personages uit een andere klasse, gender of 
etniciteit. De film laat zien dat een door mensen gecre-
eerd onderscheid een product is van de geschiedenis. 
Het overstijgen van dat onderscheid luidt de weg in 
naar de toekomst. 

Hoe nauw het gegeven van Cloud Atlas aansluit 
op Lana’s eigen levensfilosofie blijkt uit de speech die 
ze kort voor de filmpremière gaf bij het in ontvangst 
nemen van de Human Rights Campaign Visibility 

Award: “De wereld die wij ons voorstellen in deze zaal, 
kan gebruikt worden om toegang te krijgen tot andere 
werelden die voorheen ondenkbaar waren.” Ze pasten 
deze filosofie opnieuw toe op hun Netflix-serie Sen-
se8 (2015-2018), waarin acht compleet verschillende 
mensen zich met elkaar verbonden voelen in hun strijd 
tegen een kwaadwillende supermacht. 

Met Cloud Atlas en Sense8 maakten de Wachow-
ski’s de ultieme filmische verbeelding van identiteit en 
transitie, waarin elke vorm van diversiteit een wapen 
is tegen onderdrukkende machten. Vooral Sense8, met 
zijn gevarieerde cast, is een mijlpaal in heterogene re-
presentatie. 

BIJEN
De Wachowski’s durfden na hun transitie nog een paar 
werelden verder te denken met hun laatste film, het 
geflopte Jupiter Ascending (2015). Hierin zijn hybride 
post-humans gekruist met honden, bijen en ande-
re organismen. Alles bij elkaar genomen roepen hun 
films werelden op waarin personages van elk geslacht, 
huidskleur en afkomst de ander proberen te accepte-
ren. Ze zijn nieuwsgierigheid naar andere vormen van 
identificatie en tonen een saamhorigheid die wij aan 
het begin van de 21ste eeuw amper nog ervaren. De 
films van de Wachowski’s zijn zo wegwijzers naar een 
toekomst waar niet verschillen maar overeenkomsten 
leidend zullen zijn.     

P IO NIE R S  
D R IE  V R O U W E N 
( V O O R  19 7 7 )
Internationaal groeit de aandacht voor 
vrouwe  lijke filmpioniers. Wie is de Neder
landse Alice GuyBlaché? DOOR RONALD ROVERS

Bestond er in de Nederlandse filmwereld een Wonder 
Woman zoals de Franse filmmaker en producent Alice 
Guy-Blaché (1873-1968)? Ook al was onze nationale 
filmindustrie wat bescheidener van omvang in de 
pioniersjaren van de cinema? Kent onze filmgeschiedenis 
ook voorlopers die ten onrechte vergeten zijn geraakt? 
Guy-Blaché is de laatste jaren aan een heuse revival 
bezig. Haar werk wordt opgespoord en gerestaureerd en 
er zijn verschillende documentaires over haar in de maak. 

Stel je voor: Guy-Blaché was tussen 1896 en 1906 
waarschijnlijk de enige vrouw ter wereld die films 
regisseerde. Ze experimenteerde met geluid en kleur en 
ze castte niet alleen witte mensen. Drie revoluties op een 
rij. In 1906 regisseerde ze The Consequences of Feminism, 
een nog steeds erg grappig filmpje over de angst voor 
zelfstandige vrouwen, waarin allerlei genderrollen zijn 
omgedraaid en op de hak worden genomen. In 1912 
maakte ze A Fool and his Money met alleen zwarte 
acteurs. 

Als je in de Nederlandse filmgeschiedenis vóór pakweg 
1950 op zoek gaat, ontdek je drie vrouwen. Drie maar? 
Inderdaad. Na de jaren twintig duurde het tot 1977 
voordat een Nederlandse vrouw een film regisseerde. 
Dat was Nouchka van Brakel met Het debuut. Niet per se 
omdat de Nederlandse filmindustrie zo conservatief was, 
zegt filmhistorica Annette Förster, die een boek schreef 
over vrouwen in de zwijgende film. Het ging gewoon niet 
goed met die industrie. 

Des te opmerkelijker is het dat het deze drie vrouwen 
wel lukte. In 1911 was Caroline van Dommelen (1874-
1957) de eerste Nederlandse vrouw die een film 
regisseerde. Dat was De bannelingen, die ze zelf schreef 
en samen met Léon Boedels regisseerde. Een van haar 
films, Vrouwenoogen (1912), regisseerde ze alleen. In 
tegenstelling tot Guy-Blaché, die een groot deel van haar 
leven voor erkenning vocht, stond Van Dommelens naam 
wel in de advertenties voor de film vermeld. Helaas zijn 
geen van haar films bewaard gebleven.

Afkomstig uit een oud-acteursgeslacht gaf ze het 
acteren niet op. Tussen 1911 en 1918 verscheen Van 
Dommelen in zeven films. Namens de Neutrale Partij 

stelde ze zich trouwens ook nog kandidaat voor de 
Tweede Kamerverkiezingen van 1918. 

De enige andere filmmaakster uit de vroege Neder-
landse filmgeschiedenis was Adriënne Solser (1873-
1943), die al een imposante carrière in het revuetheater 
achter de rug had toen ze in de jaren twintig vier films 
maakte, waarvan ze er twee regisseerde. Die komische 
‘Bet-films’ draaide om haar personage van de Jordanese 
volksvrouw Bet, die ze ook op het toneel speelde. De 
derde en vierde Bet-film werden geregisseerd door haar 
zoon André Boesnach, die in 1928 tijdens het draaien 
overleed. Het was geen geringe prestatie van Solser in 
de kwakkelende filmindustrie van die tijd. Ze paste zich 
uitstekend aan toen het economisch moeilijk ging, zegt 
ook Annette Förster. Solser besloot zelf op het podium te 
gaan staan en speelde de rol die het publiek haar tegelijk 
op het doek zag spelen live na. Haar films werden een 
groot succes, al regisseerde ze na de dood van haar zoon 
zelf geen films meer.

De derde pionier in de Nederlandse filmindustrie was 
Helen van Dongen (1909-2006), succesvol editor van 
documentaires. Tussen 1925 en 1940 werkte ze samen 
met Joris Ivens (onder meer aan The Spanish Earth, 1937) 
en voordat ze tien jaar later stopte met werken, deed ze 
de montage bij twee films van Robert Flaherty, celebrity 
documentairemaker van onder meer het baanbrekende 
Nanouk of the North (1922).

Drie vrouwen in een halve eeuw is een schamel 
resultaat. Maar ook in het buitenland groeide het aandeel 
van vrouwen in de filmindustrie pas na 1950. (En toen 
hield het nog niet over.) Misschien moet je het zo zien: we 
zijn in Nederland nog steeds met een lange aanloop bezig, 
voordat we hopelijk binnenkort de grote sprong kunnen 
wagen. Daar kunnen we Wonder Woman nog steeds goed 
bij gebruiken.       

ADRIËNNE SOLSER IN BET, KONINGIN VAN DE JORDAAN (1924)
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Als we van 2018 en daarna het tijdperk van de 
gelijkheid willen maken, dan moeten we daar 
zelf iets aan doen. Te beginnen met de verhalen 
die we vertellen en bekijken. Daarom hierbij 
een spoedcursus vrouwelijke filmmakers voor 
de moderne filmkijker. Je kijkgedrag heeft meer 
invloed op welke films er gemaakt worden dan 
je denkt. DOOR SACHA GERTSIK

2017 was het jaar van de vrouw. Dat zegt Time, dus 
het is waar. En de bezoekersaantallen bevestigen het: 
de succesvolste films hadden allemaal vrouwen in de 
hoofdrol. Maar zo rooskleurig is het niet achter de ca-
mera. In Amerika werden volgens een onderzoek van de 
Annenberg School for Communication and Journalism 
in de afgelopen 11 jaar maar 4% van de films geregis-
seerd door een vrouw. En hoewel de cijfers in Europa 
iets positiever zijn -één op de vijf films werd geregis-
seerd door een vrouw – loopt ook hier de representatie 
van vrouwen achter. Dus willen we van 2018 en daarna 
het tijdperk van de gelijkheid maken, dan moeten we 
daar zelf iets aan doen. Te beginnen met de verha-
len die we vertellen en bekijken. Daarom hierbij een 
spoedcursus vrouwelijke filmmakers voor de moderne 
filmkijker. En een oproep: laat de activist in je los en 
kijk meer naar films van vrouwelijke filmmakers! Want 
jouw kijkgedrag heeft meer invloed op welke films er 
gemaakt worden dan je denkt.

1 Laten we beginnen met de meest opvallende vrou-
welijke regisseur van de afgelopen tijd. AVA DUVER-

NAY  is de eerste zwarte vrouwelijke regisseur die, met A 
Wrinkle in Time (2018), een film van meer dan 100 mil-
joen dollar heeft mogen regisseren. Echt hoge ogen 
gooide ze met de voor een Oscar genomineerde Net-
flix-documentaire 13th. Andere vrouwelijke regisseurs 
van films met hoge budgetten zijn Patty Jenkins (Won-
der Woman, 2017), de Wachowski’s (The Matrix (1999-
2003, Jupiter Ascending, 2015) en Kathryn Bigelow (The 
Hurt Locker, 2008), waarvoor ze als eerste en enige een 
Oscar voor Beste Regie won.

2 Om in Amerika te blijven: naast de films met gro-
te budgetten, vinden we hier ook een levendige 

indie-scene. De ongekroonde koningin hiervan is 
Sofia Coppola, maar op dit moment actueler is CHLOÉ 
ZAO. Haar unieke The Rider, draait momenteel in de 
bioscopen, terwijl Zao werkt aan een film met recent 
Oscar-winnares Frances McDormand. Mis in deze 
categorie zeker ook niet Anna Rose Holmer met het be-
toverende debuut The Fits, en de Oscar-genomineerde 
Greta Gerwig met haar debuut Lady Bird (2017). 

3 Meer een tv-kijker? Er zijn een aantal vrouwelijke 
regisseurs die succesvol de overstap van film naar 

tv hebben gemaakt, zoals Lena Dunham (Tiny Furni-
ture, 2010) die verantwoordelijk was voor Girls (2012-
2017) en Jane Campion (The Piano, 1993) met Top of the 
Lake (2013). Maar onze favoriet is JILL SOLOWAY. Zij 
is als showrunner verantwoordelijk voor Transparent 
(sinds 2014) en I Love Dick (2016). Revolutionaire se-
ries, niet alleen om hun inhoud, maar ook omdat Solo-
way in de positie was om andere vrouwelijke regisseurs 
aan te nemen. Dankzij haar konden we genieten van 
nieuw werk van onder anderen Andrea Arnold (Ame-
rican Honey 2016), Kimberly Peirce (Boys Don’t Cry, 
1999) en Marielle Heller (Diary of a Teenage Girl, 2015). 

4 Natuurlijk mag in dit lijstje de grande dame van 
de cinema niet ontbreken. Niemand is zo jeugdig 

en vol energie als de 90-jarige AGNES VARDA, die al 
meer dan 60 jaar actief is als filmmaker. Afgelopen jaar 
maakte zij de Oscar-genomineerde documentaire Vis-
ages, Vilages met kunstenaar JR. 

5 Dan zijn er de regisseurs op wiens films we veel te 
lang hebben moeten wachten. Frustrerend, maar 

niet raar in een industrie waar veel minder vrouwen 
de kans krijgen om alleen al een tweede film te maken 
dan mannen (volgens de boven genoemde studie regis-
seerden 83,7% van de vrouwelijke regisseurs nooit een 
tweede film, tegenover 55,3% van de mannelijke regis-
seurs). Gelukkig zetten regisseurs zoals ILDIKÓ ENYEDI 
door. Enyedi won met On Body And Soul (2017), waar 
we 18 jaar op moesten wachten, in 2017 de Gouden Beer 
in Berlijn. Ook Maren Ade (Toni Erdmann, 2016) en 
Lucrecia Martel (Zama, 2017) kwamen in de afgelopen 
jaren terug na veel te lang weggeweest. 

6 Horror, het genre dat traditioneel gezien wordt 
als het terrein van mannen, kent de laatste tijd 

een bijzondere opleving onder vrouwelijk toezicht. Zo 
draaide JULIA DUCOURNAU’s Raw, over twee zussen 
die mensenvlees niet kunnen weerstaan, afgelopen 
jaar in Cannes. Net zoals de mensenvlees etende zee-
meerminnen in Agnieszka Smoczynska’s The Lure of de 
skatende vampier in Ana Lily Amirpour’s A Girl Walks 
Home Alone At Night bijten de hoofdpersonages in Raw 
niet alleen van zich af, maar zijn ze ook schokkend her-
kenbaar. Een welkome afwisseling voor de vrouwelijke 
liefhebbers van dit genre. 

7 Ondanks het probleem met diversiteit, heeft Hol-
lywood altijd een oog gehad voor internationaal 

talent. Een filmmaker zoals DENIZ GAMZE ERGÜVEN, 
die met haar debuut Mustang (2015) genomineerd werd 
voor beste buitenlandse film, maakte dan ook haar vol-
gende film in Hollywood. Deze heet Kings (2017), heeft 
onder andere Halle Berry en Daniel Craig in de hoofd-
rollen en komt deze zomer uit in Nederland. Zo verging 

het ook Haifaa Al-Mansour: na haar debuut Wadjda 
(2012), (de eerste film geregisseerd door een vrouw uit 
en in Saudi-Arabië) maakte zij in Amerika de Franken-
stein-schrijfster biopic Mary Shelley (2017).

8 Iets obscuurder, want in Nederland voorlopig 
alleen te zien op filmfestivals, is de golf vrouwe-

lijke makers uit SCANDINAVIË. Hun succes is onder 
andere het resultaat van een maatregel die het Zweedse 
filmfonds al heeft geïmplementeerd en het Noorse 
filmfonds aan het implementeren is: het op zijn minst 
50/50 verdelen van geld tussen vrouwelijke en manne-
lijke regisseurs. Tijdens het International Film Festival 
Rotterdam mochten we het oprechte The Heart (2018)
van Fanni Metelius, het originele en oorspronkelijke 
Team Hurricane (2017) van Annika Berg en het grappige 
en aandoenlijke Amateurs (2018) van Gabriela Pichler 
bewonderen. 

9 Natuurlijk kunnen we het ook dichter bij huis 
zoeken. Al jaren is Nederland voorloper in de hoe-

veelheid films die door vrouwen geregisseerd worden. 
Volgens de cijfers van het Nederlandse Filmfonds wer-
den 41,10% van de door hen in 2017 gefinancierde films 
geregisseerd door vrouwen. Nederland kent dan ook 
een lijst van indrukwekkende namen zoals NANOUK 
LEOPOLD  (wiens Cobain nu in de bioscoop draait), 
maar ook Oscarwinnaar Marleen Gorris (Antonia, 
1995), Mijke de Jong (Layla M., 2016), Wil Koopman 
(Gooische Vrouwen, 2005), Paula van der Oest (Tonio, 
2016) en Simone van Dusseldorp (Kikkerdril, 2009) die 
een lange en succesvolle carrière in film hebben.

10 En dan is er de generatie die nu aan het begin 
staat. Te beginnen met ENA SENDJARIC, die 

na haar voor Cannes geselecteerde korte film Import 
(2016) nu haar eerste speelfilm heeft gemaakt. Of Sarah 
Veltmeyer, die onlangs voor haar korte film Kiem Ho-
lijanda (2017) in Berlijn een Kristallen Beer won. En ze-
ker ook Thessa Meijer (De dag dat mijn huis viel, 2017), 
met haar bijzondere absurdisme of Isabel Lamberti die 
met Amor de mooiste korte film van 2017 maakte. Gaat 
dat zien! En zegt het voort.     

V R O U W E N  O M  IN  D E  G AT E N  T E  H O UD E N
L A AT  DE  A C T I V I S T  IN  JE Z EL F  L O S

A WRINKLE IN TIME
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Grace Jones is de vrouw van de zomer. De 
nieuwe documentaire Grace Jones: Bloodlight 
and Bami laat haar zien als stijlicoon en 
privépersoon, als zangeres natuurlijk, maar 
vooral ook als rolmodel voor wie genderrollen 
net zo fluïde zijn als haar vele talenten.

DOOR SANDRA HEERMA VAN VOSS

Van sommige vrouwelijke artiesten die hun hoogtijda-
gen hadden in je eigen jeugd constateer je nu pas hoe 
bijzonder ze waren. Joan Jett: woesteling met gitaar. 
Annie Lennox van Eurythmics: grappig, oranje haar. 
Grace Jones: hemel, waar haalde ze het vandaan?

Alledrie waren het genderbenders voordat de term 
bestond, en op plooibare meisjes oefenden ze een ge-
heimzinnige aantrekkingskracht uit – hokjesloos, vrij 
van specifieke seksualiteit of modieuze ‘stijl’. Het verg-
de een verkleedfeestje om op ze te lijken, maar juist in 
die berekenende overdrijving waren ze achteraf gezien 
baanbrekend.

NACHTVLINDER
Grace Beverly Jones (1948, al circuleren er meerde-
re geboortejaren) werd als derde in een rij van zeven 
kinderen geboren in Spanish Town, Jamaica. Tot haar 
dertiende werd ze opgevoed door haar oma en diens 
echtgenoot, ‘Master P.’, een diepreligieuze bruut die 
zwoer bij de Bijbel en de kinderen sloeg. Naar eigen 
zeggen dankt Jones zowel haar latere rebellie als haar 
discipline aan dit slechte begin. Nooit meer zou ze zich 
laten kleineren.

Herenigd met haar ouders in Syracuse, New York, 
waar haar vader preekte in de Apostolische Kerk, ont-
stond tijdens haar studie Spaans de wens om actrice te 
worden – meer dan een diepe duik in het hedonisme 
van de jaren zestig leverde het niet op, maar Jones is 
nog altijd positief over haar drugsgebruik: verrijkend, 

zolang het niet dodelijk is. Ze bleef altijd een nacht-
vlinder.

SUPERMODEL
Met haar lange, atletische gestalte en geometrisch 
uitgehouwen jukbeenderen was Jones te mooi en te 
onverschrokken ambitieus om ongezien te blijven: be-
gin jaren zeventig had ze een paar succesvolle jaren als 
supermodel in Parijs. Maar ze wilde meer.

In 1974 tekende ze bij Island Records, en begon 
een muziekcarrière die disco, new wave en reggae zou 
bestrijken; voor Jones’ vier octaven reikende stem is 
weinig te gek. Ze kan grommen als een man en uithalen 
als een operazangeres. Cruciaal voor haar doorbraak 
buiten het clubpubliek was de Franse stilist Jean-Paul 
Goude, met wie ze jaren een relatie had en een zoon 
kreeg, Paulo. Goude wist in foto’s, videoclips en podi-
umoptredens haar duistere, ambigue kwaliteiten om te 
buigen tot een beeld van een krachtig man/vrouw-we-
zen, een heerseres die zich durfde te tooien in brede 
mannenpakken, met langs een liniaal gemillimeterd 
haar. Hoogtepunt van hun samenwerking was de clip 
van Slave to the Rythm (1985), waarin ook volop met 
raciale stereotypen gespeeld wordt.

PAK SLAAG
Haar acceptatie door de mainstream verliep niet vlek-
keloos. Talkshowoptredens waren een avontuur: het 
pak slaag dat ze de Britse snob Russel Harty in 1981 live 

op tv verkocht is legendarisch. Wie het fragment nu 
terugziet geeft haar gelijk: Harty bejegent haar als een 
zeldzame diersoort.

Ook voor een filmcarrière bleek haar persoonlijkheid 
na een veelbelovende start te groot. Haar rol als exoti-
sche vechtmachine May Day in de James Bond-film A 
View to a Kill (1985) leidde niet tot veel substantiëlers, 
hoewel ze zichzelf in Eddie Murphy’s Boomerang (1992) 
uitstekend bleek te kunnen parodiëren. Probleem was 
dat ze alleen angstaanjagend mocht zijn, alien – voor 
haar menselijkheid was de wereld nog niet rijp. 

SPACE CAPSULE
En nu? Studio 54 en MTV behoren tot het verleden, en 
Grace Jones is deze maand zeventig geworden (hoewel 
ze tijd ziet als een ‘space capsule’). Haar nog altijd 
prachtige gezicht is iets vleziger, zachter; in talkshows 
gedraagt ze zich geestig en koket, met een zangeriger 
accent dan vroeger. Op het cd-hoesje van het ijzerster-
ke bijna-comebackalbum Hurricane (2008) staat ze 
aan de lopende band van een chocoladefabriek en boet-
seert ze mallen van haar eigen hoofd: kritisch keurend, 
maar niet bang.

Interessant is haar kritiek op de jonge generatie 
vrouwelijke popartiesten, ook als die haar openlijk be-
wonderen (Lady Gaga): ze vindt hun stemmen te vlak 
klinken, hun acts te opgelegd ‘sexy’. En al heeft haar 
eigen carrière volop #MeToo-momenten gekend, ze 
ziet het ‘holbewonersgedrag’ van sommige mannen als 
een niet uit te roeien kwaad. Er is maar één oplossing: 
terugvechten. Eis je rechten op, volg je eigen agenda. 
Toen een filmproducent haar aan het begin van haar 
loopbaan zijn slaapkamer in lokte, vertelde ze CNN 
vorig jaar, smeet ze de champagne die hij aanbood in 
zijn gezicht en liep weg. De volgende dag stuurde hij 
bloemen.

“De performer neemt een risico”, zegt ze in Blood-
light and Bami, de documentaire waarvoor Sophie 
Fiennes haar jarenlang mocht volgen.” Het is een een-
zame plek. Maar wel een fascinerende.”     

BLOODLIGHT AND BAMI

G R A C E  J O NE S

GENDERBENDER 
V O O R  HE T  W O O R D  BE S T O ND
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Met Grace Jones: Bloodlight and Bami werpt 
Sophie Fiennes een blik achter het kundig 
opgetrokken persona dat zangeres, model en 
actrice Grace Jones van zichzelf heeft 
gemaakt. We zien Jones dus niet alleen 
schitteren tijdens extravagante shows maar 
krijgen haar ook naakt, zonder makeup en 
zelfs woedend te zien. Sophie Fiennes: ‘Grace 
Jones wil zich niet langer verbergen achter het 
masker.’ DOOR JANNA REINSMA

Dat de Britse Sophie Fiennes een zwak heeft voor 
non-conformisten is wel duidelijk. Dat bleek bijvoor-
beeld in The Pervert’s Guide to Cinema en The Pervert’s 
Guide to Ideology (2006 en 2012), de eerste twee docu’s 
uit een perverse trilogie met de Sloveense psychoana-
lytische allesduider Slavoj Žižek als verteller. En in haar 
film over kunstenaar Anselm Kiefer, Over Your Cities 
Grass Will Grow (2010). Aan haar verzameling karak-
ters met hoofdletter K voegt ze nu zangeres, model en 
actrice Grace Jones toe met Grace Jones: Bloodlight and 
Bami. 

Grace Jones, wie was dat ook alweer? Jones was de 
levensgevaarlijke, panterachtige vrouw in de Bondfilm 
A View to a Kill (1985). De zangeres van een wereld-
beroemde cover van La vie en rose. Het hoekige model 
met het kubistische kapsel en expressieve make-up dat 
feesten in Parijs en New York onveilig maakte, onder 
meer met Andy Warhol. De performer met waanzinnige 
hoeden die al decennialang menigten trouwe fans op de 
been brengt met haar disco en new wave, en recenter 
ook dub en reggaeton. 

Zo’n vijf jaar lang reisde Sophie Fiennes (dochter 
van regisseur Martha Fiennes en zus van acteurs Jo-
seph en Ralph) met Grace Jones mee. Ze filmde de in 
Amerika wonende maar in Jamaica opgegroeide Jones 
op familiebezoek in haar geboorteland, in de mu-
ziekstudio met Sly en Robbie, tijdens het opmaken, 
in foto- en tv-sessies en op wereldtournee. Een van 
de eerste dingen die opvalt aan Jones is haar humor. 
Tijdens een optreden waarbij ze een onwaarschijnlijke 
hoed op heeft die de nodige evenwichtskunst vergt, 
zegt ze: “Mijn moeder had hem er al lang af gedanst.” 
Later noemt ze zichzelf met die hoed “een insect uit 

een ander universum.” Maar wat blijvend indruk maakt 
zijn haar originaliteit en haar woede – niet voor niets 
heet haar laatste, in eigen beheer geproduceerde album 
Hurricane (2008). 

Wat een opwindend iemand is Grace Jones. Als iedereen 
een fractie van haar levendigheid en pit had, zou de wereld 
denk ik beter af zijn. “Helemaal mee eens. Ze leeft zo 
speels.” 

Ze staat zichzelf de vrijheid toe om heel erg zichzelf te zijn, 
en dat ‘zelf’ is af en toe nogal eigenzinnig. Het lijkt daarbij 
alsof ze anderen ook alle vrijheid gunt. “Mij gaf ze zeker 
alle vrijheid. Ze heeft nooit geprobeerd haar invloed te 
laten gelden op wat ik als filmmaker aan het doen was. 
Nu ja, als kunstenaar is ze natuurlijk ook geïnteresseerd 
in het experiment. Ze zag het als een uitdaging om te 
kijken of ze zichzelf kon toestaan ook heel andere kan-
ten van zichzelf te laten zien dan die het publiek van 
haar kent, voorbij het imago dat ze voor zichzelf heeft 
gecreëerd. Ze was bijvoorbeeld nog nooit eerder zonder 
make-up gefilmd, om maar wat te noemen.” 
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 ‘Dat meisje vond 
het hebben van 
schaamhaar 
alleen al, en dus 
al helemaal het 
tonen daarvan, 
eigenlijk net 
zoiets onge
hoords als 
wanneer ze had 
zitten poepen. 
Grace zei in 
reactie daarop: 
“Maar dat is 
gewoon wie ik 
ben. Zo bén ik”’
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En u filmt haar ook nog eens naakt in de badkamer. Ook 
daarin lijkt ze zich volkomen vrij in te voelen. “Toen ik 
Grace de ruwe eerste versie van de film liet zien, keken 
haar zoon en zijn toenmalige vriendin mee, een Frans 
model. Dat meisje had een gigantische tattoo van een 
tijger op haar rug, opgeschoren peroxideblond haar. Na 
afloop zei ze [Fiennes imiteert een Frans accent, JR]: 
‘Een goede film hoor, maar je kan toch geen schaamhaar 
laten zien! C’est dégoûtant!’ Dat meisje vond het heb-
ben van schaamhaar alleen al, en dus al helemaal het to-
nen daarvan, eigenlijk net zoiets ongehoords als wan-
neer ze had zitten poepen. Wat maar precies duidelijk 
maakt dat dit meisje, dat zich heel radicaal presenteert, 
zich eigenlijk netjes conformeert en onderwerpt aan 
een notie van hoe het hoort. Grace zei in reactie daarop: 
‘Maar dat is gewoon wie ik ben. Zo bén ik.’ En ja… Grace 
is in het echt ook de hele tijd bloot. Ze is een nudist. Ze 
houdt ervan bloot te zijn, ze voelt zich sterk bloot. En ze 
gebruikt haar naaktheid soms zelfs als een soort wapen, 
om andermans angst voor naaktheid te provoceren.”

Nadat u in 2002 een documentaire over bisschop Noel Jo
nes had gemaakt, de broer van Grace Jones, raakte u met 
haar bevriend. Zij heeft u vervolgens gevraagd om een film 
over haar te maken. Waarom? “We leerden elkaar kennen 
bij een diner rondom de première van die film, Hoover 
Street Revival (2002). Ze was er erg over te spreken. Pas 
later raakten we bevriend doordat we naar aanleiding 
van die film begonnen te discussiëren over hoe de kerk 
haar en haar broer gevormd had. Anders dan haar broer 

was zij naar eigen zeggen als kind al ‘opgebrand’ door de 
kerk, ze noemde dat met een zelfbedacht woord 
‘church-burnt’. En ze vertelde dat ze regelmatig bena-
derd werd door omroepen die een tv-documentaire 
over haar wilden maken, maar dat was dan nooit het 
soort film waaraan zij zou willen meedoen. Dus ze vroeg 
mij: waarom gaan wij geen film maken? Later vertelde 
ze me dat ze niet wilde sterven zonder ooit publiekelijk 
te durven zijn wie ze is, achter dat soms cartooneske, 
larger than life personage dat ze zelf heeft opgetrokken. 

“Als kind heeft ze in haar zeer gelovige familie veel 
geweld meegemaakt. Ze beseft dat de angst die ze als 
klein meisje heeft ervaren op een of andere manier haar 
persona en haar performance heeft helpen vormgeven. 
Maar die angst zelf is ze gaandeweg, met de jaren, ein-
delijk te boven gekomen. En nu wil ze zich niet langer 
verbergen achter het masker dat ertoe diende haar te 
beschermen. Nu ze het masker niet langer nódig heeft, 
wil ze óók op een andere manier gezien kunnen wor-
den.” 

In een van de meest intense momenten in de film vertelt ze 
dat ze wanneer ze als een furie op het podium staat, voelt 
dat ze als het ware haar kwaadaardige stiefopa wordt (een 
dominee) die haar en de andere kinderen thuis mishandel
de. Het gekke is dat die boze, behoorlijk enge Grace – die 
dus voortkomt uit iets duisters – ook bevrijdend voelt om 
te zien. We zien maar zelden kwade en agressieve vrouwen 
in films en als dat wel zo is, wordt de woede doorgaans snel 
gevolgd door straf, schaamte, spijt of excuses. “Ik heb het 
gevoel dat we nu een tijd meemaken waarin we eindelijk 
gaan zien op hoeveel verschillende manieren vrouwen 
worden ingeperkt en klein gehouden. Er zijn zoveel din-
gen die geacht worden vrouwelijk te zijn, of onvrouwe-
lijk, terwijl het een grote open vraag is wat vrouwelijk-
heid is. Op het Filmfestival Cannes wordt vrouwen die 
op de rode loper verschijnen opgelegd hoge hakken te 
dragen. De druk om eruit te zien als een… weet ik veel, 
als een Barbie, is enorm. Terwijl dat zo’n beperkte notie 
van glamour is. Daarom was wat Kristen Stewart on-
langs deed, in Cannes voor het oog van de camera haar 
hakken uittrekken, een geweldig, groot statement.” 

We willen die glazen muiltjes niet meer aan. “Precies. Ik 
zie Grace haast als een archetypische, woeste, sterke 
vrouw, zoals de sybille en de harpij, of beter nog: zoals 
Brünnhilde, de dochter van Wotan uit Wagners Ring des 
Nibelungen. Ze is de Jezebel van de familie. Grace heeft 
in haar leven keer op keer de familie-eer geschonden 
door alle denkbare kerktaboes met voeten te treden. 

Haar bedscène met James Bond heeft een familiedrama 
veroorzaakt. Haar vader, die ook bisschop was, mocht 
niet meer preken. Ze heeft al die patriarchale kracht en 
agressie waar ze mee opgroeide geïnternaliseerd, en alle 
grenzen van datzelfde patriarchaat met diezelfde kracht 
overschreden. Maar uiteindelijk, en daarmee eindigt 
mijn film, krijgt zíj van haar vader het voorouderlijke 
land in Jamaica, dat ooit door een orkaan verwoest was, 
om een nieuw huis op te bouwen, een nieuw house of Jo-
nes. Haar geschiedenis krijgt daardoor iets van een my-
thisch oorsprongsverhaal: door destructie en creativi-
teit schept ze als het ware een nieuwe orde op de oude 
patriarchale familiegrond.

“Het is trouwens interessant om te zien dat er de 
laatste tijd een heleboel bozige vrouwen in films te zien 
zijn. Onaardige, bitchy vrouwen, vooral moeders, zoals 
in Three Billboards, Ladybird, I, Tonya en Loveless. Ze 
zijn gefrustreerd, boos en bitter, en uiteraard zijn juist 
zij de meest interessante personages in die films. Het 
lijkt alsof het hek van de dam is, alsof de tijd van de lie-
ve opofferende filmmoeders voorbij is en we moeders 
eindelijk mogen haten. 

“Maar nog even over Grace. Het is toch eigenlijk 
nogal wat dat het zien van zo’n boze vrouw zo bevrij-
dend is?”     
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O V E R A L  S C HUILT 
E E N  P E R F O R -
M A N C E  IN 
In het spetterende, intieme Grace Jones: 
Blood  light and Bami weet documentairemaker 
Sophie Fiennes de energie van popicoon Grace 
Jones perfect te vangen: springerig en all over 
the place. DOOR ALEXANDER ZWART

Ze draagt een glitterjas en een zwarte hoed die over haar 
ogen valt als ze de Franse tv-studio inloopt. Opeens 
is ze omringd door jonge danseressen in roze lingerie. 
Terwijl ze vooraan in het midden op een kruk zit te 
zingen, draaien de meisjes om haar heen in een quasi-
stoute choreografie. Professionaliteit ten top. Maar 
achteraf schreeuwt ze het in de kleedkamer uit tegen 
de set-manager: “Wie heeft dit bedacht? Ik leek wel een 
lesbische hoerenmadam!”

Dit is hoe we Grace Jones kennen. Een imposante 
verschijning die haar mening niet onder stoelen of 
banken steekt. Een vrouw die weet te beangstigen, 
terwijl we haar stiekem bewonderen. Mode, make-up en 
attitude zet ze precies zo in dat het feministisch theater 
wordt. Haar ogen kunnen vuurspuwen terwijl haar lach 
aanstekelijk schatert. De vrouw die ooit naakt op een 
feest verscheen, die een talkshow-host een hengst gaf 
toen ze zich genegeerd voelde. Grace Jones: Bloodlight 
and Bami toont ons de diva aan het werk, maar voegt een 
dimensie toe die we niet eerder zagen: het zelfinzicht dat 
in haar hele performance schuilt. 

Regisseur Sophie Fiennes nam eerder de Duitse 
kunstenaar Anselm Kiefer onder de loep (Over Our Cities 
Grass Will Grow, 2010) en zit samen met de rockheld 

onder de filosofen Slavoj Žižek op tweederde van hun 
trilogie over het medium film (de Perverts-serie). In Grace 
Jones vindt ze haar perfecte onderwerp: fotogeniek, 
theatraal, schaamteloos, exhibitionistisch. Een onder-
werp dat de werkwijze van degene die haar vastlegt 
lijkt te dicteren. Maar in feite heeft Jones haar evenknie 
gevonden in een regisseur die niet geïnteresseerd is in de 
gebruikelijke met archiefbeelden doorspekte biografie. 
Het was aanvankelijk ook Jones die Fiennes benaderde 
voor een samenwerking. Fiennes kreeg volledige carte 
blanche. Jones hoefde geen beelden terug te zien, was 
alleen benieuwd naar het eindresultaat. 

Dat eindresultaat is net zo spetterend als intiem. 
Fiennes versnijdt strakke super16-beelden van een 
optreden in Dublin met beelden van Jones en haar 
familie in Jamaica en werkbezoeken aan Parijs en New 
York. Soms loopt het geluid door en gaan flarden van 
een optreden hand in hand met studio-opnamen en een 
gesproken reflectie op haar eiland van herkomst. Sophie 
Fiennes begrijpt dat Jones’ essentie vangen niet zit in een 
lineaire vertelling, maar in springerigheid. In levenslust. 
All over the place zijn. Podium en privé lopen door elkaar. 
Overal schuilt een performance in.

Juist door het showmanship te belichten vanuit haar 
persoonlijke leven, groeit de intrige twee kanten op. 
Terwijl we haar op het podium veelal tegen een gitzwarte 
achtergrond met gerichte spotlights zien bewegen, 
kost het steeds minder moeite er een onheilspellende 
Jamaicaanse zonsondergang in te zien, hoog in de bergen. 
Om met de diva zelf te spreken: “Dit is niet La vie en rose, 
dit is La vie en black.” 
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