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Van stripkat 
naar filmkat
In 1987 maakte stripkat Heinz zijn debuut 
op de kinderpagina van Het Parool. Na al 
die jaren gaat op Paff de lange animatie film
Heinz in première. Bedenkers René Windig
en Eddie de Jong: ‘Eindelijk kunnen we
zeggen: hij is er, hoor!’
tekst Peter van Brummelen, foto Renate Beense
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Plannen om een film te maken over strip-
kat Heinz waren er al lang. Heel lang.
“Man, hou op,” zegt Eddie de Jong. “Al
vijftien jaar lang brullen mensen op
straat naar ons: “Hé, is die film nou ein-
delijk eens af?” Bij de totstandkoming
van de lange animatiefilm over Heinz,

die er nu eindelijk is, waren René Windig en Eddie de Jong
alleen zijdelings betrokken. Natuurlijk, zij verzonnen
Heinz en de andere karakters, hier en daar verzorgden ze
ook wat hand- en spandiensten, maar de film is vooral het
werk van regisseur en scenarist Piet Kroon.

Wat die ervan heeft gemaakt, is voor de bedenkers van
Heinz nog deels een verrassing. “We hebben natuurlijk al
wel stukkies gezien, maar pas bij de première zien we hem
in zijn geheel,” zegt De Jong. “Het lijkt me heerlijk om als
er straks weer iemand vraagt waar de Heinz-film toch blijft
te kunnen zeggen: hij is er, hoor!”

We spraken elkaar eerder, lang geleden in 1991, toen Win-
dig en De Jong de Stripschapprijs wonnen. Ze weten nog
precies welke kop er indertijd boven het artikel stond:
‘Wasbenzine is jenever.’ De inspiratie daarvoor kwam van
een fles die ze in hun toenmalige studio tussen de teken-
en schildersbenodigheden hadden staan en waarvan ze
het etiket naar eigen inzicht hadden bewerkt.

Van zulke grappen houden ze nog steeds. Uit de keuken
ten huize van Windig pakt De Jong een fles bleekmiddel.
Ook daarvan is het etiket bewerkt. ‘Dikbleek dun te zijn,’
staat op de fles. “Heb je meteen weer een leuke kop voor
boven het stuk.”

67 (Windig) en 68 (De Jong) zijn ze nu. AOW’ers, ja, zeg-
gen ze zelf lachend. Windig: “Als mensen ons vroegen wat
we zouden gaan doen als we 65 zouden worden, zeiden we
altijd: bouwputten kijken.”

Het is er nog niet van gekomen. De Jong, getrouwd met

een Amerikaanse, verdeelt zijn tijd tussen Amsterdam en
Vermont. “Als ik daar zit, ben ik aan het houthakken. Vo-
geltjes kijken vind ik ook mooi.” Windig woont op de Wal-
len, maar dan wel in een huis op een binnenplein waar je
niets merkt van de drukte. “Ik zit hier graag op het dakter-
ras. En ik teken: vogeltjes en rare mannetjes vooral.”

Zetten ze nog weleens een Heinzje op papier? “Soms vra-
gen mensen daarom,” zegt De Jong. “Ik maak op verzoek
ook weleens een schilderijtje van hem.” Op verzoek van
Piet Kroon maakte Windig onlangs wat schetsjes van een
bewegende Heinz. “Maar soms zit ik gewoon voor mezelf
wat te tekenen en staat hij vanzelf op papier.”

Meligehumor
Van 1987 tot en met 2000 tekenden ze Heinz, een klassieke
‘gagstrip’ in aanvankelijk vier en later drie plaatjes. Hij
maakte zijn debuut in Het Parool, maar verscheen gaande-
weg ook in andere kranten, tot in het buitenland toe. Meli-
ge humor, waarbij een grap soms in vele afleveringen werd
uitgemolken, was het handelsmerk. Hoofdfiguur Heinz
had zijn goede buien, maar was vaker bloedchagrijnig.

Veranderd is de kat in al die jaren dat Windig en De Jong
hem tekenden nauwelijks, uiterlijk noch innerlijk. Win-
dig: “Helemaal in het begin liep hij op vier poten, maar dat
hebben we maar twee weken volgehouden. Vanaf het mo-
ment dat hij begon te voetballen stond hij rechtop. Eerst
was hij wel veel stouter. Toen verscheen hij nog alleen op
de kinderpagina van Het Parool, Goochem, en daar mocht
alles. Heinz zei voortdurend ‘shit, shit, shit’. Lekker cho-
queren. Toen al die andere kranten erbij kwamen, moes-
ten we inbinden.”

In de film wordt de stem van Heinz ingesproken door Ru-
ben van der Meer. Heeft die het soort stem dat Windig en
De Jong ook hoorden bij het tekenen van Heinz? “Nee,”
zegt Windig. “Mij had Frank de Boer wel wat geleken. Die
heeft echt dat chagrijnige. Maar toen ik hoorde hoe Ruben
het had gedaan, dacht ik wel: ja, zo kan het ook.”

Hetzelfde had hij bij de filmstem van Dolly, de vriendin
van Heinz, ingesproken door Ilse Warringa, vooral bekend
als juf Ank uit De luizenmoeder. “Bij ons is Dolly lief en be-
gripvol. In de film is het een Jordanees schreeuwwijf. Dat
mag. Je mag dingen veranderen. Ik moest ook vreselijk la-
chen toen ik Ilse Warringa zo tekeer hoorde gaan.”

Heinz had zijn goede
buien, maar was vaker
bloedchagrijnig

●●● Indefilm
vanregisseur
PietKroon
isdestem
vanHeinz
ingesproken
doorRuben
vanderMeer.
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De
kracht
van
kabbelen

Met de Gouden
Palm voor zijn 
film Shoplifters
 manoeuvreert de
Japanse regisseur
Hirokazu Kore-
eda zich naar de
hoogste regionen
van de cinema.
Het is de culmina-
tie van ruim twee
decennia gestaag
werken aan een
bedachtzaam
 oeuvre.
Joost Broeren-Huitenga

●●● Shoplifters is een opeenstapeling van onopvallende, maar magische momentjes.

de Japanse grootmeester Yasujiro Ozu. Het is een com -
pliment dat Kore-eda nu eens glimlachend in ontvangst
neemt en dan weer nuanceert: hij voelt zich eerder
 verwant met Mikio Naruse of de Britse sociaal-realist Ken
Loach.

“Mensen noemen me weleens ‘de kleinzoon van Ozu’,
maar een bloedband is er natuurlijk niet,” zegt Kore-eda
met een glimlach in ons interview tijdens het afgelopen
filmfestival van Cannes, een paar dagen voor hij die hoofd-
prijs zal winnen. “Maar goed: Shoplifters draait er onder
meer ook om dat de bloedband niet het enige is wat een fa-
milie bindt.”

Televisiedocumentaires
Dat verwijst meteen naar een groot verschil tussen Ozu en
Kore-eda: de gezinnen in Kore-eda’s films zijn vrijwel al-
tijd op de een of andere manier onvolledig of gebroken.
Zijn eerste speelfilm Maborosi (1995) draait om het lang
voortslepende rouwproces van een vrouw wiens eerste
echtgenoot overleed en haar achterliet met hun jonge kin-
deren. Het eerdergenoemde Nobody Knows toont de wor-
stelingen van de 12-jarige Akira, die voor zijn jongere
broertje en zusjes moet zorgen wanneer hun moeder ze
achterlaat in een klein appartement. En in Like Father,
 Like Son ontdekken twee gezinnen dat hun inmiddels 6
jaar oude zoons bij hun geboorte zijn verwisseld. Willen ze
hun biologische kind terug, of houden ze de jongen die ze
hebben opgevoed?

In veel recensies van de films van Kore-eda vallen woor-
den als ‘kabbelend’, en nooit is dat een klacht. In zijn werk
is de regisseur al even bedachtzaam als in zijn interviews,
waar hij vragen rustig op zich laat inwerken en pas ant-
woordt als hij exact de juiste formulering heeft gevonden.
Het was wellicht die kalmte van geest die maakte dat Kore-
eda in eerste instantie schrijver wilde worden, voordat hij
via het maken van televisiedocumentaires bij de cinema
belandde.

Naar die documentaires – voornamelijk sociaal geënga-

geerde werken – wijst Kore-eda nog altijd als een vormend
 element voor zijn filmstijl. “Nog steeds begin ik, als er een
onderwerp is dat mij interesseert, met observeren,” zegt
hij in Cannes. “Rustig kijken, dingen ontdekken, en die
ontdekkingen weer gebruiken in het vertellen van het ver-
haal.”

Organisch
Dat proces van ontdekken gaat door tot op de set, legt hij
uit. “Niet dat er veel improvisatie in mijn films zit, maar als
we beginnen met draaien, is het scenario nog niet af. Ik
schrijf een eerste versie. Dan gaan we de eerste scène
draaien, die monteer ik meteen, en op basis daarvan her-
schrijf ik vervolgens het verhaal. Gaandeweg ga ik de ac-
teurs steeds beter aanvoelen, ik hoor hun stemmen als de
personages spreken. Dat maakt mijn werk soms lastiger,
maar de acteurs en de personages vloeien zo steeds orga-
nischer in elkaar over.”

Organisch is het woord dat Shoplifters als geheel typeert.
De film is een opeenstapeling van onopvallende, maar ma-
gische momentjes. In Kore-eda’s al even subtiele, als wel-
overwogen stijl, worden ze samengesmeed tot een indruk-
wekkend geheel, dat zonder al te veel fanfare afstevend op
een hartverscheurend slotakkoord. ●

Zonder al te veel fanfare stevende regis-
seur Hirokazu Kore-eda (Tokio, 1962)
met Shoplifters tijdens het afgelopen
filmfestival van Cannes op de Gouden
Palm af, de hoogste prijs van het meest
prestigieuze filmfestival ter wereld. Zijn
kalme, bedachtzame film moest het op-

nemen tegen concurrenten die met een stuk meer spier-
ballenvertoon en cinematografische hoogstandjes strooi-
den. Maar Kore-eda liet ze, volkomen terecht, allemaal
achter zich.

De decennia daarvoor had de Japanse regisseur in Can-
nes langzaam naar deze hoogste onderscheiding toege-
werkt. Veel van zijn eerdere films draaiden er in competi-
tie, en Kore-eda ging al naar huis met de prijs voor beste
acteur (voor de 12-jarige hoofdrolspeler van Nobody Knows
in 2004), de hoofdprijs in de tweede competitie Un Certain
Regard (voor Air Doll in 2009) en met de juryprijs (voor
 Like Father, Like Son in 2013).

Dat het uitgerekend Shoplifters is waarmee hij uiteinde-
lijk die hoogste prijs binnensleept, is veelzeggend. De film,
over een familie van kruimeldieven die met winkeldiefstal
en pensioenfraude het hoofd boven water probeert te hou-
den, is op meerdere manieren te beschrijven als een ‘best
of Kore-eda’.

Shoplifters biedt een bloemlezing van de thema’s en mo-
tieven die hij eerder behandelde – de kwetsbaarheid van
familiebanden; hoe zowel kennis als trauma’s worden
doorgegeven van generatie op generatie; de complexe ver-
banden tussen bloedbanden en opvoeding; het omgaan
met verlies en de helende werking van feilbare herinnerin-
gen. Maar die andere betekenis, ‘zijn beste film’, geldt ook:
Shoplifters is een van de meest complete, meest rijke en
meest emotionerende van zijn bedachtzame oeuvre.

Met die gestaag uitdijende filmografie heeft Kore-eda
 inmiddels een flinke reputatie opgebouwd, in de eerste
plaats als maker van complexe en genuanceerde familie-
films. Zijn werk wordt regelmatig vergeleken met dat van

Shoplifters is een van zijn
meest complete, rijke en
emotionerende films
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Windig en De Jong vertellen dat ze bij de film die ze ooit
zelf wilden maken André Hazes op het oog hadden voor
de stem van Heinz. “We hadden ook liedjes voor hem
bedacht, die hij dan in de film als Heinz zou zingen.”  

Ze werkten aan de film nadat ze in 2000 waren gestopt
met de strip. Het getekende scenario, waaraan ze twee
jaar werkten, werd gepubliceerd in Het Parool, de film
kwam nooit van de grond. Windig: “Het was niets voor
ons, die filmwereld. Wij waren gewend altijd alles zelf te
doen. Nu moesten we gaan bedelen om geld. We moes-
ten ook alles voorleggen aan het commissielid dit en de
commissie dat. Iedereen moest zich ermee bemoeien en
dat waren dan ook nog eens van die mensen met wie we
het totaal niet konden vinden. Zei zo’n type: ‘Ik mis een
spanningsboog.’ Ja, hallo, wij maken zelf wel uit of iets
wel of niet leuk is. De enige normale in die wereld was
Burny Bos. Tegen hem zeiden we uiteindelijk: ‘Kun jij
die film niet zelf gaan maken’?”

Na al die jaren is BosBros, het bedrijf van Burny Bos, 
de producent van een film over Heinz. Regisseur Piet
Kroon is een internationaal succesvolle animatiefilm-

‘Ik zag zijn tekeningen en
dacht: die is met dezelfde
dingen bezig als ik’

Heinz is zeker niet de enige stripkat. 
In het Wikipedialemma gewijd aan
katten in stripverhalen komen er
meer dan honderd aan bod. Felix the
Cat ontbreekt, maar die bestaat dan
ook alleen in tekenfilms. René Windig
en Eddie de Jong zijn gek op hem;
Windig gaf zelfs lezingen over hem. 
De Jong vindt vooral Tom Poes leuk.
“Mijn broer, die gek van Toonder was,
heeft me daarmee aangestoken. In
het eerste jaar van Heinz hebben we
hem laten lopen in zo’n echt Toonder-
landschap.” Fans van Calvin and
Hobbes zijn ze ook. “Maar Hobbes is
niet een kat natuurlijk, hij is een speel-
goedtijger. Die strip is zó goed gete-
kend,” zegt Windig. De beste katten-
strip vinden ze Krazy Kat, die werd
 getekend door de Amerikaan George
Herriman. Windig: “Pure kunst. Heel
poëtisch. Vaak ook onbegrijpelijk,
maar dat geeft niet.” De Jong: “Ik kan
van Krazy Kat altijd maar een paar
strips achter elkaar lezen. Het is zo
mooi, dat moet je doseren.”

KRAZY KAT

maker, die betrokken was bij succesfilms als Shrek, Os-
mosis Jones, Despicable Me en Rio. Windig en De Jong
zijn geen kenners van het moderne animatiegenre. Al-
leen De Jong, die regelmatig heen en weer vliegt tussen
Nederland en de VS, ziet aan boord weleens iets: “Alle
kinderen om me heen zitten altijd animatiefilms te kij-
ken. Wat ik daarvan meekrijg, ziet er goed uit.”

Ze zijn wel grote liefhebbers van oude tekenfilms. Felix
the Cat vinden ze goed, maar vooral ook het werk van
Tex Avery, de man achter Bugs Bunny en Daffy Duck. Als
middelbare scholieren runden Windig en De Jong een
eigen tekenfilmclub, Film In De Broek Van Ome Willem.
“Kees Hulst, de acteur, was daar de derde directeur van.
We organiseerden op school onze eigen tekenfilmfesti-
vals, waarvoor we films leenden bij het Historisch Film-
archief. ‘Goh,’ zei de rector op een gegeven moment, ‘het
is wel opvallend dat jullie altijd net films moeten terug-
brengen op de dag dat jullie een repetitie scheikunde
hebben.”

Donald Duck
Windig en De Jong zaten in de jaren zestig op het Von-
delgymnasium, De Jong een klas hoger dan Windig. Ze
leerden elkaar kennen toen De Jong uit geldgebrek 
op het plein Lucky Luke-boeken verkocht. “Maar ik had
hem al eerder in de smiezen,” zegt Windig. “In het te-
kenlokaal had de leraar tekeningen van hem opgehan-
gen. Ik dacht: die is met dezelfde dingen bezig als ik.”

De op school begonnen samenwerking als tekenaars
werd in de jaren tachtig professioneel. Ze tekenden voor
het blad Donald Duck, maar hadden toch veel meer ple-
zier in eigen werk, waarvan Heinz het succesvolst was.
Onlangs verscheen het zesde en laatste deel van Heinz
van A tot Z, een luxe heruitgave van alle Heinz-strips, die
daarvoor door Windig en De Jong zelf werden inge-
kleurd en uitgebreid geannoteerd.

Hoe beviel het de tekenaars dat oude werk weer zo in-
tensief door te nemen? De Jong: “Ik heb me soms echt
kapot zitten lachen.” Windig: “Ja, ik ook. In veel van de
strips in dat laatste deel waren we echt in vorm. Het ging
in periodes. We hadden ook een keer dat we ermee wil-
den ophouden, we hadden het wel gehad met die Heinz,
dachten we. Maar toen kwamen we toch in een stroom-
versnelling. De ene goede grap na de andere, nieuwe ka-
rakters – het ging maar door.”

Monument voor Heinz
Bij een door twee personen gemaakte strip is meestal
sprake van een strikte verdeling tussen tekenaar en sce-
narist. Niet bij Windig en De Jong, die allebei tekenden
en schreven. De werkdagen begonnen pas rond het mid-
daguur en liepen meestal door tot laat in de avond. De
Jong: “In Amerika heeft mijn vrouw een baantje in een
hotel. Tegenwoordig ben ik het die zit te wachten tot zij
thuiskomt.”

Heinz heeft nog steeds veel fans, merken Windig en De
Jong. “We worden ook vaak aangesproken door fans die
dan grappen gaan navertellen: ‘Dan zegt Heinz dit. En
dan zegt Dolly dat. En in het laatste plaatje gaan ze dan..’
Ja, ja, ik weet het, denk ik dan, ik heb die grap zelf ver-
zonnen. Maar hartstikke leuk allemaal. Er is ook een aan
ons gewijde website waarvan de beheerder meer over
ons weet dan wijzelf.”

Ook leuk: die fans van Heinz zijn zeker niet alleen
mannen van de leeftijd van Windig en De Jong zelf. De
Jong: “Ik ben een paar keer wezen kijken bij de mensen
die de film maakten. Stuk of twintig van die gasten ach-
ter de computer, allemaal heel jong en toegewijd. Dat
was mooi om te zien. Of ze daar met zijn allen zaten te
werken aan een monument voor Heinz.”

Windig: “Ja, ze hebben een standbeeld voor Heinz ge-
maakt.” ●
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● Beautiful Boy
Journalist David Sheff (Steve Carell)
en zijn getalenteerde tienerzoon Nic
(Timothée Chalamet) zijn twee
handen op één buik. Wanneer David
ontdekt dat Nic worstelt met een
drugsverslaving, stort zijn wereld in.
De vader besluit om alles in het werk
te stellen om zijn zoon te begrijpen en
te redden. Maar hoe red je iemand die
misschien niet gered wil worden? De
Vlaamse regisseur Felix Van Groe-
ningen (The Broken Circle Breakdown)
maakt met het waargebeurde Beau-
tiful Boy, dat is gebaseerd op de me-
moires van zowel vader als zoon Sheff,
de sprong naar Hollywood. Is loslaten
soms de enige manier om de onvoor-
waardelijke liefde tussen een vader en
zijn zoon overeind te houden?

● Cold War
In de opvolger van zijn alom geprezen
Ida vertelt de Poolse regisseur Pawel
Pawlikowski het gepassioneerde lief-
desverhaal van twee muzikanten,
complete tegenpolen die door het lot
tot elkaar worden veroordeeld. Tegen
de achtergrond van de Koude Oorlog
leidt de stormachtige affaire tussen
bandleider Wiktor en zangeres Zula
hen tussen 1949 en 1964 van Polen,
via Berlijn en Joegoslavië naar Parijs,
en weer terug. De personages zijn
losjes gemodelleerd naar muzikanten
Tadeusz Sygietynski en Mira Ziminska;
het door hen geschreven lied Dwa ser-
duszka, cztery oczy (’twee harten, vier
ogen’) is herhaaldelijk te horen. Maar
Pawlikowski (die voor Cold War op het
afgelopen filmfestival Cannes de prijs
voor beste regisseur won) baseerde
de stormachtige relatie tussen zijn
hoofdpersonages evengoed op die
van zijn ouders. Een onmogelijke liefde
in een onmogelijke tijd.

● Das schweigende Klassenzimmer
Tijdens een bezoek aan een bioscoop
in West-Berlijn zien de Oost-Duitse
scholieren Theo en Kurt in 1956
schokkende beelden over de Hon-
gaarse opstand in Boedapest. Terug in
hun woonplaats Stalinstadt (het te-
genwoordige Eisenhüttenstadt)
 besluiten ze met hun hele klas een ge-
baar te maken uit solidariteit met de
gevallen slachtoffers: tijdens een les
houden ze allen een minuut stilte. Dit
waargebeurde verhaal is gebaseerd
op het indrukwekkende gelijknamige
boek van Dietrich Garstka, een van de
negentien scholieren die zich met een
simpel gebaar de woede van een ge-
heel staatsapparaat op de hals
haalden. Want hun actie veroorzaakt
flink wat onrust: het ministerie van
Onderwijs beoordeelt het als een con-
trarevolutionaire daad. Het heeft ver-
strekkende gevolgen voor de verdere
levens van deze negentien scholieren.

● Girl
De 15-jarige Lara wil ballerina worden.
Maar haar lichaam stribbelt tegen,
want Lara is geboren als jongen. Ge-
steund door haar vader en als voor-
beeld voor haar jonge broertje pro-
beert ze de wereld te trotseren. Dit
speelfilmdebuut van de jonge Vlaming
Lukas Dhont was dé grote ontdekking
en prijswinnaar tijdens het afgelopen
filmfestival in Cannes. De film, opge-
nomen in de tweede competitie Un
Certain Regard, won niet alleen de
 Camera d’Or (de prijs voor de beste
debuutfilm in alle deelcompetities),
maar ook de Queer Palm en een van

de prijzen van de internationale filmkri-
tiek. Bovendien ging debuterend
hoofdrolspeler Victor Polster zeer te-
recht naar huis met de prijs voor de
beste acteerprestatie – die door de
jury onder leiding van Benicio del Toro
doelbewust genderneutraal werd uit-
gereikt.

● Heinz
Een tekenfilm over de nukkige kater
Heinz, die zijn leven in 1987 begon op de
kinderpagina’s van Het Parool. Kat in ’t
bakkie op Paff. Al is deze eigenzinnige
animatiefilm zeker niet voor kleine kin-
deren. Na decennia van prettig ge-
stoorde strookjesstrips in diverse
kranten en 24 stripalbums komt de
 creatie van stripmakers René Windig en
Eddy de Jong nu tot leven in de handen
van regisseur Piet Kroon. Uiteraard zijn
ook Frits en Jodocus van de partij, net
als de Janjapiërs en vele andere be-
kende elementen: van boskabouters en
colporteurs tot boze heksen. Als Heinz’
zoontje Kleine Bever wordt ontvoerd,
komt de vaart er echt in. Zo redt de
‘liever-lui-dan-moe-kat’, met forse te-
genzin en meer geluk dan wijsheid, de
hele wereld van de ondergang.

● I Dream in Another Language
Wanneer een taal uitsterft, gaat
daarmee ook een uniek perspectief op
de wereld verloren, toont deze indrin-
gende Mexicaans-Nederlandse pro-
ductie. Taalkundige Martin reist af naar
een klein Mexicaanse dorpje om de uit-
stervende inheemse taal Zikril vast te
leggen. De hoogbejaarde laatste twee
sprekers van het Zikril, Evaristo en
Isauro, zijn oude vrienden, maar inmid-
dels al jaren gebrouilleerd. Terwijl
Martin klem komt te zitten in die ruzie,
krijgt ook de mythologie die aan het
 Zikril is verbonden, de zielen van de
doden zouden zich ’s nachts laten
horen, hem steeds meer in zijn greep.
De Mexicaanse regisseur Ernesto Con-
treras ontwikkelde I Dream in Another
Language onder meer tijdens het
Binger Film Lab in Amsterdam, en creë-
erde het Zikril speciaal voor de film. 

●●● Lees verder op pagina 12

FIRST MAN
Na hun met zes Oscars bekroonde
 hitfilm La La Land werken regisseur
Damien Chazelle en acteur Ryan Gos -
ling opnieuw samen. First Man is een
portret van astronaut Neil Armstrong,
de eerste mens die een voet op de
maan zette. Chazelle richt zich in zijn
indringende en intieme film op de
voorbereidingen naar die maanmissie,
van 1961 tot de lancering in 1969. Hij
toont de kleine, pijnlijke, soms fatale
stappen die voorafgingen aan Arm-
strongs ‘one great step for mankind’.
Zo benadrukt hij wat Armstrong en de
VS er wel niet voor over hadden om de
Russen te verslaan en een van de ge-
vaarlijkste expedities in de geschiede-
nis een succes te laten worden.

BECOMING ASTRID
Dankzij haar fantasierijke kinderboe-
ken, van Pippi Langkous tot Ronja de
roversdochter, groeide Astrid Lind-
gren uit tot een geliefde schrijfster. Ze
staat symbool voor de mens die met
conventies durft te breken. Met schrij-
ven begon ze pas toen ze al in de 30
was. Deze biografie richt zich op haar
tienerjaren, om uit te leggen hoe die
hang naar vrijheid ontstond. Wanneer
de 18-jarige Astrid bij de lokale krant
Vimmerbytidningen wordt aangeno-
men als journalist in opleiding, begint
een affaire tussen haar en de hoofd -
redacteur. Het is de start van een dra-
matische tijd die het verloop van Lind-
grens  leven zou bepalen. Het gaf haar
de kracht een ander pad te kiezen dan
in die tijd van vrouwen werd verwacht.

COLETTE
“Je wilde jaren zijn voorbij,” zegt een
collega grinnikend wanneer schrijver
Willy zijn 14 jaar jongere bruid Colette
voorstelt. “Integendeel,” riposteert zij,
“de wilde jaren beginnen pas.” Ze
krijgt gelijk nadat Willy haar heeft
overtuigd om als ghostwriter voor
hem aan het werk te gaan. Het door
Colette bedachte, semiautobiografi-
sche personage Claudine wordt een
succes in het Parijs van het fin de siè-
cle. Maar dan wil Colette haar creatief
eigendom opeisen en voorbij traditio-
nele genderrollen reiken. Keira
Knightley schittert als een vastbera-
den jonge vrouw die heilige huisjes
omver schopt in literatuur, mode en
de uitingen van seksualiteit.

GRÄNS
Douanebeambte en buitenbeentje
Tina staat bekend om haar onge-
kende reukvermogen. Bij de bagage-
controle snuffelt zij iedereen die iets
te verbergen heeft met gemak uit de
rij. Wanneer de raadselachtige Vore
haar grenspost passeert, ruikt Tina
iets wat ze nooit eerder rook. Ze valt
voor hem, wat leidt tot grote ontdek-
kingen over wie ze zelf is. Regisseur Ali
Abbasi baseerde zijn arthousehorror
op een kort verhaal van John Ajvide
Lindqvist, de schrijver van de mo-
derne horrorklassieker Let the Right
One In. Kiest Tina ervoor in de leugen
te blijven leven, of omarmt ze Vores
enerverende maar angstaanjagende
nieuwe realiteit?

ENGEL
Tijdens een vakantie in Senegal wordt de wereldberoemde wiel-
renner Thierry halsoverkop verliefd op prostituee Fae. Hun lief-
de op het eerste gezicht wordt gevoed doordat ze iets in elkaar
herkennen – beiden geven hun lichaam om fans of klanten te
verrukken – en doordat ze in de ander een uitweg zien uit hun
benarde situaties. Maar de volgende ochtend wordt Thierry
dood gevonden, en Fae gearresteerd. De Vlaamse regisseur
Koen Mortier (Ex Drummer) baseerde Engel op een novelle van
Dimitri Verhulst, op zijn beurt een sterk gefictionaliseerde versie
van de laatste levensdagen van de Belgische wielercoureur
Frank Vandenbroucke.

Zalen en aanvangsttijden 
op pagina 22/23

Komt 
dat zien!
Tijdens de derde editie van Paff
valt te kiezen uit 35 films; voor
ieder wat wils. Van een biopic
over Astrid Lindgren (Becoming
Astrid) tot de geruchtmakende
film over Silvio Berlusconi (Loro).
Joost Broeren-Huitenga
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tekst Jan Pieter Ekker, foto’s Bob Bronshoff 

●●● Bij de
 opnames van
Vechtmeisje. 
De film draait
om Bo, gespeeld
door Aiko
Beemsterboer.‘Ho ho, wacht. Niet alleen

maar slaan! Je moet ook
met je tegenstander bezig
zijn. Nog een keer,” roept de
kickbokstrainster tegen
haar pupil, een fragiel,
blond meisje dat als een dol-

le stier haar fermere tegenstandster te lijf gaat. “Stop! En
nu terug. Stap opzij! Zij valt aan, maak nu je combinatie:
bam, bam, bam. En weer terug. Jááá dat is ’m!”

In de oude Honigfabriek in Koog aan de Zaan – tegen-
woordig in gebruik als broedplaats – is voor Johan Tim-
mers’ tienerfilm Vechtmeisje een complete sportschool
opgetrokken. In het midden van de enorme, rauw-indu-
striële ruimte staat een boksring. Aan de muren hangen
oude handschoenen en posters waarop gevechten wor-
den aangekondigd. Er zijn lockers en er staat een volle
trofeeënkast. Een paar jochies staan tegen zware boks-
zakken te beuken. De rookmachine doet zijn werk. Het
was er toch al warm en zweterig.

In Vechtmeisje, naar een scenario van Barbara Jur-
gens, draait het om de eigenzinnige, licht ontvlambare
Bo. Nadat haar ouders in een vechtscheiding zijn be-
land, verhuist het twaalfjarige meisje met haar moeder
en broer naar een Amsterdamse buitenwijk, waar haar
nieuwe buurmeisje Joy haar bij de kickboksclub intro-
duceert. Bo blijkt een natuurtalent en mag al snel mee-
doen aan het Nederlands kampioenschap. Door de
scheiding van haar ouders is Bo echter snel afgeleid; ze
moet leren zich te beheersen en accepteren dat ze niet
alles onder controle heeft. Bo wordt gespeeld door Aiko
Beemsterboer, die eerder te zien was in Hotel De Grote L
en Onze jongens; Joy door de getalenteerde kickbokster

Rechtse hoek, linkse
directe, frontkick

Voor Johan Timmers’ Vechtmeisje
is in een oude fabriek een complete
sportschool opgetrokken.

Noa Farinum. Imanuelle Grives (doorgebroken met Al-
leen maar nette mensen, geweldig in de BNN-serie Vech-
tershart) speelt coach Cecilia.

Terwijl Beemsterboers make-up wordt bijgewerkt,
doet stunt- en gevechtscoördinator Simon van Lamme-
ren, die in het bezit is van een zwarte band in de Japanse
krijgskunst ninjutsu, nog eens voor hoe Beemsterboer
dient te bewegen. “Linkse directe, rechtse stoot, rechtse
hoek, frontkick, linker uppercut, loopkick.” De jonge ac-
trice knikt dat ze het begrijpt.

Schaduwboksen
Als alles in gereedheid is gebracht voor een volgende ta-
ke, blijkt Farinums bitje kwijt. “Waar is Noa’s bitje?”
vraagt de opnameleider. “Hallo, wie gaat er over het bitje
van Noa?” Een productiemedewerker spoedt zich naar
de ring, met het schoongespoelde bitje. “Stilte voor op-
name…,” roept de opnameleider. “En geluid… en actie!”

Tijdens de opnamen staat Timmers achter een monitor
kauwgom kauwend te schaduwboksen. Hij geeft aan één
stuk aanwijzingen. “Klopt het kickboksen zo wel?” wil hij
van Van Lammeren weten. Bijna. De gevechtscoördina-
tor vertelt Beemsterboer nog een keer hoe de klappen en
trappen het beste gegeven en geïncasseerd kunnen wor-
den (‘Die schop moet er snel achteraan’), Timmers legt
Farinum uit hoe ze moet kijken als Bo doorkomt met een
goede trap. “Je denkt: zo meisje, jij bent echt goed aan het
worden. Dan geef je haar een boks.”

“Houd de druk erop,” zegt Timmers tegen Grives tij-
dens het zoveelste strak gechoreografeerde gevecht.
“Dat was al veel beter,” zegt hij na de volgende take.
Weer een take later is Timmers helemaal tevreden.
“Jááá, dít is het,” jubelt hij. “Te gek! Mooi jongens!” ●

Lara, een
voorbeeld
voor velen

De Belgische regisseur
 Lukas Dhont baseerde
zijn speelfilmdebuut
Girl op een kranten -
bericht over een jonge
transgender. ‘Dit is mijn
eigen verhaal, verpakt
in een andere vorm.’
Jan Pieter Ekker

Girl, de debuutfilm van de jonge Belgi-
sche regisseur Lukas Dhont (1991), was
de grootste ontdekking én de grootste
gouddelver van het afgelopen festival
van Cannes. Na afloop van de wereld-
première was er een minutenlange
staande ovatie; juryvoorzitter Benicio

Del Toro klapte van begin tot eind mee. “C’est un grand
moment pour nous,” zei Dhont zichtbaar geëmotioneerd.
Op de aansluitende minipersconferentie kwam de Belgi-
sche minister van Cultuur Sven Gatz het grote talent ook
nog even feliciteren.

Dhont kreeg niet alleen de Camera d’Or, de prijs voor de
beste debuutfilm in alle deelcompetities, die eerder werd
gewonnen door Jim Jarmusch, Jafar Panahi en Steve
McQueen, maar ook de Queer Palm voor de beste lhbt-film
en een van de prijzen van de internationale filmkritiek. De
debuterende, pas 15-jarige Victor Polster – scholier aan de
Koninklijke Antwerpse Balletschool – kreeg volkomen
 terecht de prijs voor beste acteerprestatie. Vanwege het on-
derwerp deelde de jury maar één prijs uit voor beste acteer-
prestatie in plaats van prijzen voor beste acteur en actrice.

Inmiddels hebben Dhont en hoofdrolspeler Polster in al-
le uithoeken van de wereld prijzen gewonnen; Girl is de
Belgische inzending voor de Oscar voor beste niet-Engels-
talige film en is aangekocht door Netflix. 

Het is terechte lof voor een prachtig, zeer beheerst en in-
dringend drama, waarin Dhont de hoop, wanhoop, pijn,
twijfel en eenzaamheid van de 15-jarige Lara invoelbaar
maakt. Het meisje droomt ervan ballerina te worden, maar
heeft te kampen met de beperkingen van haar lichaam: 
ze is namelijk geboren in het lichaam van een jongen. 
“Je bent een voorbeeld voor velen,” zegt haar lieve vader
op een gegeven moment tegen de vastberaden Lara. “Ik
wil geen voorbeeld zijn,” riposteert zij. “Ik wil een meisje
zijn.”

IJzersterke wil
Dhont benadert Lara’s transformatie niet als een maat-
schappelijk issue of een problematische exercitie; ze
groeit op in een warm nest, met een begripvolle vader
(Arieh Worthalter), een lief broertje, de nodige vriendin-
nen, wijze dokters en een strenge doch rechtvaardige bal-
letmeesteres. Al te veel externe weerstand is er niet, en
toch voert Lara dagelijks strijd – tegen zichzelf. Tegen haar
lichaam, dat naar haar zin niet snel genoeg verandert, en
niet doet wat haar ijzersterkte wil ervan verlangt.

Dhont baseerde zijn film op een krantenbericht uit 2009
over de 15-jarige Nora Monsecour, die een dansopleiding
volgde in Engeland. Eerder deed ze dat aan de Koninklijke

●●● Lara (Victor
Polster) is
 geboren in het
 lichaam van 
een jongen en 
wil ballerina
worden. FOTO
KRIS DE WITTE

You are all gonna fly
Anne Barnhoorn

Het allereerste filmfestival waar ik op uitnodiging naar-
toe ging was TIFF, in Toronto. Niet het minste festival
en ook niet de minste gelegenheid. Onze film De ont-
maagding van Eva van End ging hier in première. Dit
was zowel het speefilmdebuut van regisseur Michiel
ten Horn als van mij als scenarist. Samen met Michiel,
onze producente en een van de hoofdacteurs reisde ik
naar Toronto. 

Alles was overweldigend. De stad, het festival, de ze-
nuwen, de jetlag. Ons aanspreekpunt en baken van rust
in de chaos was festivalprogrammeur Steve. Een soort
filmhippie in een te groot pak met ongekamde grijze
manen. Voorafgaand aan onze première nam hij ons
mee naar een Engelse pub, waar hij voor ons allemaal
een pint bestelde. Tegen de zenuwen. En omdat we
daarna nog steeds nerveus waren, kregen we er nog
een. Aangeschoten, maar nog steeds nerveus, gingen
we over de rode loper. 

Onze première was een groot succes. Staande ovatie,
fluitconcert, een rij mensen die met ons op de foto wil-
den. De Q&A die we daarna onder leiding van Steve
 deden, liep dankzij de intense opluchting (en die twee
pints) volledig gesmeerd. Veel te openhartig deed ik uit
de doeken hoe ik de gemankeerde personages op mijn
eigen familie had gebaseerd.

De dagen na onze première vlogen voorbij. In een
roes, we werden van hot naar her gesleept. Het regende
lyrische recensies. Amerikaanse agency’s beloofden
ons gouden bergen (‘Let’s make some money’). Buiten-
landse producenten spraken enthousiast over remakes
in alle talen. ’s Avonds gingen we van diners naar feest-
jes naar karaokeparty’s. De jetlag continu als een hamer
tegen onze slapen rammend. Overal vonden ze ons
veelbelovend. Steve wist het zeker: “You’re all gonna
fly.”

Terug in Nederland gebeurde er natuurlijk helemaal
geen reet. De remakes kwamen er niet. De Amerikaanse
agency’s antwoordden niet meer op onze mails. En on-
danks al die lovende recensies wereldwijd stonden we
gewoon weer achteraan in de rij als het aankwam op
subsidieaanvragen. Soms lachen we er nog om. Weet je
nog, ‘You are all gonna fly’? 

Het enige dat vloog was een filmpje uit het publiek
van die Q&A. Mijn moeder vond het op YouTube en had
mij jolig de lachers op de hand zien krijgen met anek -
dotes over onze familie. Kon ze zelf niet echt om la-
chen. Dat ik ook nog een beetje dronken was, had ze
 gelukkig niet gezien. 

Balletschool Antwerpen, maar dan in het lichaam van een
jongen. Nora werd geboren als Aaron; haar opleiding werd
een publieke kwestie toen ze in het tweede jaar de overstap
naar de meisjesklas wilde maken, maar de artistiek direc-
teur daar geen toestemming voor wilde geven.

Coming-out
Genderdysforie was destijds een onaangeroerd thema, ze-
ker voor jonge tieners; rolmodellen waren er nauwelijks.
“Ik wilde even sterk zijn als zij – ook al besefte ik dat toen
nog niet,” zegt Dhont daags na de wereldpremière in Can-
nes. “Ik voelde al lang dat ik homo was, maar ik was nog
niet uit de kast. Nora had dus op haar vijftiende al iets
overwonnen waar ik op mijn achttiende nog ontzettend
mee aan het worstelen was. Ik was er destijds nog niet aan
toe. Dat is denk ik ook de reden dat ik er negen jaar over
heb gedaan om Girl te maken; ik kon pas iets over dit on-
derwerp zeggen als ik zelf stappen had gemaakt.”

Nora Monsecour was betrokken bij alle fases van de tot-
standkoming. “Het was een enorme verantwoordelijkheid
om zo’n personage te representeren. Ik wil dat jonge men-
sen die transgender zijn en naar de film komen kijken, het
gevoel hebben dat ze worden begrepen. Alles moest klop-
pen, dus haar inbreng was cruciaal.”

Na afloop van de première viel Dhont Monsecour als eer-
ste in de armen. “Ze was in tranen en kon geen woord uit-
brengen. Maar later zei ze me dat de film voor haar een van
de grootste cadeaus is die ze gekregen heeft. Ze was enorm
geëmotioneerd om te zien dat mensen zo positief reageren
op wat ze zien; dat ze de dapperheid en elegantie zien van
iemand als Lara.” Hij heeft nooit overwogen zijn eigen co-
ming-out te verfilmen. “Het moest persoonlijk zijn, maar
aan de andere kant vond ik het belangrijk dat er een be-
paalde afstand was. Dit is mijn eigen verhaal, maar ver-
pakt in een andere vorm.” ●

‘Jonge transgenders
moeten het gevoel hebben
dat ze worden begrepen’
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Kunst over lijken
In The House That Jack Built gebruikt
Lars von Trier een seriemoordenaar 
als spreekbuis voor een provocerende
verhandeling over kunst, moord en
moraal. De Deense filmmaker kent 
zijn klassiekers.

In het begin is er alleen duisternis. Dan horen we
twee stemmen, beide uit duizenden herken-
baar. In zijn rol als Jack spreekt Matt Dillon 
zich uit over het belang en de betekenis van 
zijn seriemoorden. Tijdens het lange gesprek in
The House That Jack Built ontvouwt de Ameri-
kaanse moordenaar hoogdravende theorieën

over zijn werk, waarin halsmisdaden aan beeldende kunst,
poëzie, politiek en architectuur worden verbonden.

Bruno Ganz is te horen als Jacks sceptische gesprekspart-
ner. De aard van hun verhouding blijft lang onduidelijk.
We zien ze niet meteen samen in beeld, al loopt hun ge-
sprek meer dan twee uur door. Het lijkt er aanvankelijk op
dat Ganz een wijze oude therapeut speelt. Een klassiek ge-
schoolde Europeaan met tientallen jaren aan ervaring en
het zelfvertrouwen dat daarbij hoort. Hij zegt meteen te-
gen Jack: “Denk maar niet dat je mij ook maar iets kunt ver-
tellen wat ik niet al eerder heb gehoord.”

Met die openingszin richt Lars von Trier zich natuurlijk
ook tot zijn publiek. Hij heeft een reputatie als dwangma-
tig provocateur opgebouwd en dat lokt cynisme uit. Weer
een heftige seriemoordenaarsfilm? Weer een poging om
stennis te schoppen, taboes te doorbreken en aandacht te
trekken? En dan komt meneer ‘Ik-ben-een-nazi’ na zijn
Cannesverbod zeker weer met Hitler op de proppen?

Met het oog op dat laatste zou je denken dat de Deen juist
daarom voor Bruno Ganz koos. De Zwitser speelde Hitler
in Der Untergang (2004) en zijn woedeuitbarstingen in de

Bart van der Put

maken hebben. Het dwong Hitchcock ertoe goedkoper en
kleinschaliger te werken dan hij gewend was, maar hij
buitte de artistieke vrijheid optimaal uit. Psycho rekende
af met de griezelfilmclichés over perverse Europese aris-
tocraten, mismaakte monsters en duistere kastelen en
graftombes. Norman Bates spreekt en oogt als een keurige
en ietwat schuchtere buurman, niet als een verknipte
geest die zijn moeder uit haar graf haalde en naar huis
bracht, zoals Ed Gein dat deed.

The Texas Chainsaw Massacre
De luguberste details uit Geins dossier ontbreken bij
Hitchcock, maar zetten de toon in The Texas Chainsaw
Massacre (1974), waarin Tobe Hooper een dynastie van
kannibalen op het platteland opvoert. Von Trier maakt het
bont in zijn film, wanneer Jacks dodelijke handwerk
steeds meer op een creatief scheppingsproces begint te lij-
ken, maar aan de huiveringwekkende decors die Robert
Burns voor Hoopers film maakte, kan de Deen niet tippen.

Hoewel The Texas Chainsaw Massacre in de jaren zeven-
tig een geduchte reputatie kreeg en in meerdere landen
gecensureerd werd, bleef een herwaardering niet uit. De
film heeft nu de status van een Amerikaanse klassieker die
zich met Psycho kan meten en werd opgenomen in de per-
manente collectie van het MoMA in New York. 

De derde Amerikaanse klassieker die details uit de zaak-
Gein overnam, deed het ook niet slecht: The Silence of the
Lambs won in 1992 vijf Oscars. De film van Jonathan Dem-
me is gebaseerd op het gelijknamige boek van Thomas
Harris. Van alle bronnen waar The House That Jack Built
naar verwijst, legt de schrijver misschien wel het meeste
gewicht in de schaal. In Jacks betoog wordt herhaaldelijk
naar de poëzie, tekeningen en aquarellen van William 

Blake verwezen, maar zijn pogingen om zijn eigen creaties
een vergelijkbare status te geven, stuiten bij zijn gespreks-
partner op scepsis. Wie Harris’ eerste seriemoord roman
Red Dragon las, zal er niet door verrast worden.

De moordenaar in het boek is ook geobsedeerd door 
Blake: de Rode Draak uit de titel is afkomstig van een aqua-
rel van de Britse kunstenaar. Harris’ monster streeft net als
Jack naar erkenning van zijn proces van verheffing en
transformatie, maar krijgt die evenmin. Von Trier plukt
naar believen uit de Amerikaanse misdaadhistorie en -lite-
ratuur, zoals Bloch, Hitchcock, Hooper, Demme en Harris
op hun beurt ook met de zaak-Gein aan de haal gingen.

Jack doet verschrikkelijke dingen, maar hij is geen kanni-
baal in de culinaire betekenis. Jack maakt kunst en gaat
daarbij over lijken. Hij wil erkenning voor een kunstenaar-
schap dat afstoot en pijn doet. Lars von Trier wil dat mis-
schien ook. Hij vraagt met zijn film om begrip, maar doet
daarbij zijn best om afgewezen te worden en straf te krij-
gen. Laten we hopen dat het nog goed komt met die man. ●

●●● De uiterst
intelligente
Jack (Matt
Dillon) ziet
 elke moord
die hij pleegt
als een
kunstwerk op
zich. Boven:
Uma Thur-
man en Matt
Dillon.

“Wat mij interesseert in seriemoorde-
naars? Niets. Vrouwen zijn geïnteres-
seerd in seriemoordenaars. Althans,
alle vrouwen met wie ik ben geweest,
waren om de een of andere reden dol
op seriemoordenaars. Misschien ligt
dat aan mij,” aldus Lars von Trier.
In Dalsland, een uithoek van Zweden,
was de Deense regisseur-provocateur
begin 2017 neergestreken voor op-
namen voor The House That Jack Built,
zijn speelfilm over een seriemoorde-
naar die elke moord als een kunstwerk
beschouwt. En voor het eerst sinds
mei 2011 praatte hij ook weer met de
pers. Destijds zei hij op het filmfestival
in Cannes, bij een persconferentie na
de première van Melancholia, gek-
scherend dat hij een nazi was. Daarop

werd hij door de festivalleiding tot per-
sona non grata verklaard en legde hij
zichzelf een spreekverbod op.
Afgelopen mei was Von Trier terug in
Cannes voor de wereldpremière van
The House That Jack Built. Geen pers-
conferentie dit keer, maar interviews
gaf de regisseur wel, de dag na een
spraakmakende vertoning, waar som-
mige bezoekers geschokt reageerden
op het excessieve geweld in de film.
Von Trier, die voor het festival al ver-
telde dat hij om de film te kunnen
maken, was teruggevallen in zijn alco-
holisme, zag er verzwakt en zenuw-
achtig uit. Maar zijn prikkelende gevoel
voor humor had hij niet verloren. “Op
papier is de film volgens mij heel
grappig. Het is leuk om over een psy-

chopaat te schrijven, want ze kunnen
werkelijk de gekste dingen zeggen en
het nog menen ook.”
Von Trier had wel een idee waar alle
geschokte reacties vandaan komen.
“Dat komt omdat het niet helemaal
duidelijk is waar je staat. Omdat ik van
de slechterik de hoofdpersoon maak,
wordt het ingewikkeld. De kijker wil
met hem meeleven, maar dat lukt niet
want hij schiet kinderen neer. Dat
wringt.”
En ja, vervolgde hij, er is zeker een au-
tobiografisch element aan de film. “Ik
ben onderdeel van alle personages die
ik creëer, en zeker bij Jack is dat niet
moeilijk te zien. Al hoop ik dat ik een
betere kunstenaar ben!”
Joost Broeren-Huitenga

‘LEUK OM OVER EEN PSYCHOPAAT TE SCHRIJVEN’

bunker gingen in talloze bewerkte versies jarenlang viraal
op YouTube. Von Trier werd in Cannes tot ongewenste fes-
tivalgast bestempeld toen hij bij de première van Melan-
cholia (2011) op een persconferentie een troebel betoog
over Hitler, Joden en Israël afstak en zichzelf gekscherend
een nazi noemde. Het werd een rel. Dit jaar ging The House
That Jack Built wel in Cannes in première, maar de film
dong niet mee naar de Gouden Palm.

De film is opgezet als een tweeënhalf uur durend betoog,
waarin Jack aan de hand van vijf incidenten uit een perio-
de van twaalf jaar zijn misdaden toelicht. Omdat hij daarbij
steeds naar verbanden met kunst en kunstenaars verwijst,
krijgt de biecht het aanzien van een zelfonderzoek bij de
filmmaker. En jawel: Hitler komt voorbij, met Stalin, Mus-
solini en Mao. Maar Von Trier lijkt zich voor de film vooral
in Amerikaanse seriemoordenaars te hebben verdiept.

Ted Bundy en Ed Gein
De vijf incidenten uit The House That Jack Built voltrekken
zich in de staat Washington in de jaren zeventig en tachtig.
Zoals veel schrijvers en filmmakers voor hem deden, plukt
Von Trier naar believen uit de biografieën en misdaden van
een paar roemruchte seriemoordenaars, om zijn eigen
monster vlees op de botten te geven. Jack heeft het narcis-
me, de intelligentie en sociale vaardigheden van Ted Bun-
dy, die ook in de jaren zeventig actief was.

Maar door zijn ‘kunst’ lijkt Jack meer op de zonderling Ed
Gein, die zich in de jaren vijftig aan grafschennis, moord en
kannibalisme schuldig maakte en lichamen bewerkte tot
maskers, huisgenoten en kledingstukken. Zijn arrestatie
op het platteland van Wisconsin in 1957 veroorzaakte een
schokgolf in de VS, want de lugubere ontdekkingen in zijn
verontreinigde boerderij kwamen snel naar buiten en gin-
gen ieders voorstellingsvermogen te boven.

De eveneens in Wisconsin gevestigde schrijver Robert
Bloch was de eerste die creatief met de zaak aan de haal
ging: zijn zesde roman Psycho draaide om het deels op Gein
gebaseerde moederskind Norman Bates. Het boek ver-
scheen in 1959 en werd verfilmd door Alfred Hitchcock. De
film staat al decennia te boek als meesterwerk en het is een
mijlpaal in het horrorgenre, maar de broodheren van de
destijds al succesvolle filmmaker wilden er niets mee te

‘Psycho’ rekende af met 
de clichés over monsters
en duistere kastelen
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● In den Gängen
Nadat de verlegen bouwvakker Chris-
tian is ontslagen, vindt hij een baantje
als vakkenvuller in de nachtploeg bij
een groothandel in Leipzig. Er gaat een
wereld voor hem open: de eindeloze
schappen vol koopwaar, het gedrang
bij de kassa’s, de vorkheftruck
waarmee hij aan de slag moet. Bruno
van de drankafdeling leert hem de
kneepjes van het vak, en Christian valt
als een blok voor Marion van de zoe-
tigheden. Ze flirten bij de koffieauto-
maat, maar Marion is getrouwd. En
dan komt ze op een dag ineens niet
meer opdagen. Met Franz Rogowski
(Victoria) en Sandra Hüller (Toni Erd-
mann) strikte regisseur Thomas Stu-
bers de twee rijzende sterren van de
Duitse cinema in de hoofdrollen van
zijn zachtmoedige, komische drama.

● Kursk
In 2000 zonk de nucleaire K141-
 onderzeeër Koersk na een ontploffing
tijdens een oefening in de Barentsz -
zee. Terwijl de Russische overheid da-
genlang buitenlandse hulp afhield,
werd de situatie voor de bemanning
steeds penibeler. Kapitein-luitenant
Mikhail Kalekov (Matthias Schoen -
aerts) zet aan boord alles op alles om
de bemanningsleden te redden die de
explosies overleefden. Intussen stuit
zijn vrouw Tanya (Léa Seydoux) aan
wal op politieke obstakels, en gooit
een Britse marineofficier (Colin Firth)
de Russische tegenwerpingen in de
wind – hij onderneemt een reddings-
poging. Scenarist Robert Rodat (ge-
nomineerd voor een Oscar voor zijn
scenario van Saving Private Ryan)
 baseerde zijn scenario op de roman 
A Time to Die van Robert Moore. 

● La terra dell’abbastanza
Beste vrienden Mirko en Manolo
wonen met hun alleenstaande ouders
in de armoedige buitenwijken van
Rome. Terwijl ze met slechtbetaalde
baantjes de eindjes aan elkaar pro-
beren te knopen, dromen ze over een
toekomst in weelde, met vrouwen,
seks en geld. Wanneer ze bij een auto-
ongeluk per ongeluk iemand dood-
rijden, raken ze betrokken bij de lokale
maffia. Het verandert hun manier van
leven en hun vriendschap radicaal. Be-
dwelmd door het snelle geld belanden
de vrienden in een spiraal van geweld,
en komen ze op een duister levenspad
terecht. De tweelingbroers Damiano
en Fabio D’Innocenzo leerden zichzelf
het filmmaken aan, en brengen het lot
van Mirko en Manole met verve in
beeld in deze spetterende, in thuis-
land Italië prijswinnende misdaadfilm. 

● My Foolish Heart
Op 13 mei 1988 valt de legendarische
jazztrompettist en -zanger Chet Baker
uit een raam op de tweede verdieping
van een Amsterdams hotel. Hij is op
slag dood, slechts 59 jaar oud. In deze
sfeervolle moderne film noir volgen
we rechercheur Lucas (Gijs Naber),
die wordt belast met het onderzoek
naar de raadselachtige dood van
Baker (Steve Wall). In de krochten van
het Amsterdamse uitgaansleven pro-
beert hij Bakers laatste levensdagen
te reconstrueren. Het resulteert in
een duistere muzikale trip waarin hij
onder meer het pad kruist van Bakers
laatste geliefde Sarah (Lynsey Beau-
champ), zijn loyale vriend Simon (Ray-
mond Thiry) en zijn twijfelachtige be-
wonderaar Doctor Feelgood (Arjan

Ederveen). Gaandeweg moet Lucas
naast de demonen van de getormen-
teerde trompettist ook zijn eigen kwel-
geesten onder ogen zien.

● On the Beach at Night Alone
De Koreaanse regisseur Hong Sang-
soo blijft een van de best bewaarde ge-
heimen van de internationale cinema.
De uiterst productieve regisseur (hij
maakte in de afgelopen 23 jaar 23 films)
staat bekend om zijn speelse omgang
met zijn privésores, in films waarin her-
halingen en variaties op een thema aan
de orde van de dag zijn. Ook in On the
Beach at Night Alone ontvouwt het ver-
haal zich twee keer: eerst in Hamburg,
en vervolgens in het slaperige Zuid-Ko-
reaanse kustplaatsje Gangneung. En
Hong maakt het persoonlijker dan ooit:
terwijl in het echte leven de Koreaanse
tabloids bol stonden van zijn affaire
met actrice en muze Kim Min-hee,
voert hij diezelfde Kim hier op als een
actrice die een  verhouding heeft met
een getrouwde regisseur. 

● Shoplifters
Op het eerste gezicht maakt de Ja-
panse grootmeester Hirokazu Kore-
eda zich met Shoplifters opnieuw een
intieme familiefilm – de oorspronkelijke
Japanse titel betekent letterlijk ‘familie
van winkeldieven’. In dit genre maakte
Kore-eda sinds zijn speelfilmdebuut in
1995 al een flinke handvol films, stuk
voor stuk pareltjes. Dit keer kidnapt het
gezin vol kleine criminelen een jong
meisje om haar te redden van verwaar-
lozing door haar echte ouders, maar
gaandeweg blijken de onderlinge
banden anders te liggen. Kore-eda ba-
seerde de film, die in Cannes werd be-
kroond met de Gouden Palm, op kleine
nieuwsberichten over oplichters -
gezinnen. Terwijl die artikelen vaak een
veroordelende toon hebben, creëert
Kore-eda een zachtaardig portret van
een familie die niet door bloed, maar
door opportunisme én warmte wordt
bijeengehouden.

● Styx
Tijdens een helse zeiltocht wordt de
sterke jonge vrouw Rike losgezongen
van haar veilige, comfortabele leven.
Wanneer de Duitse zeilster tijdens een
solotocht over de Atlantische Oceaan
een groep vluchtelingen te hulp schiet
die op volle zee schipbreuk heeft ge-
leden, stuit ze op de grens van de em-
pathie van haar West-Europese cultu-
rele wereldje. Al snel belandt ze van de
ene nachtmerrie in de andere. Regis-
seur Wolfgang Fischer brengt haar af-
daling naar de onderwereld uiterst
 zintuiglijk in beeld, steunend op een
wervelende, centrale rol van actrice
 Susanne Wolff.

●●● Lees verder op pagina 20

MARY SHELLEY
Met haar speelfilmdebuut Wadjda, over een eigengereid meisje dat de traditionele gen-
derrollen in haar land probeert te doorbreken, werd Haifaa Al-Mansour in 2012 de eerste
Saoedi-Arabische vrouw die een film regisseerde. In haar in Engeland gemaakte opvolger
portretteert Al-Mansour een personage dat even opstandig, maar een stuk bekender is:
schrijfster Mary Shelley, de bedenker van het monster van Frankenstein. De film draait
om de tumultueuze relatie tussen Mary (Elle Fanning) en de dichter Percy Shelley
 (Douglas Booth), die begint wanneer zij slechts 16 jaar oud is. Hun stormachtige affaire
staat aan de wieg van Mary’s onsterfelijke literaire monster.

RAMEN SHOP
Liefde gaat door de maag, zo wordt op-
nieuw duidelijk in Ramen Shop, een aima-
bele toevoeging aan het smakelijke genre
van de culinaire cinema. Voor de Japanse
ramenkok Masato is voedsel alles in het
leven. Na het overlijden van zijn afstande-
lijke vader vindt hij een koffer vol foto’s,
aandenkens en notitieboekjes van zijn
 Singaporese moeder, die stierf toen hij tien
was. Masato besluit naar Singapore te
reizen, waar hij zich door foodieblogger Miki
langs de culinaire plekken laat voeren waar
de romance van zijn ouders begon. Regis-
seur Eric Khoo linkt Masato’s familie -
verleden slim aan het politieke verleden 
van Singapore en Japan. Samen met zijn
oom, die ook chef is, probeert hij van de
losse ingrediënten van zijn gebroken familie
weer één smakelijk geheel te bereiden.

LAS HEREDERAS
Chela en Chiquita, telgen van welge-
stelde families, zijn al meer dan 30 jaar
samen. In hun woonplaats Asunción in
Paraguay leven de twee op hun gemak,
maar nu zijn ze beiden rond de zestig en
is het geld op. Wanneer Chiquita na
vanwege fraude de gevangenis in
draait, is Chela voor het eerst in haar
leven op zichzelf aangewezen. Ana Brun
won op het filmfestival van Berlijn een
Zilveren Beer voor beste actrice voor
haar weergave van de intieme revolutie
van Chela, die langzaam uit haar schulp
kruipt. Ze start een taxiservice voor
haar rijke, oude buurtgenoten en stuit
zo op de jonge en  levenslustige Angy.
Even terughoudend en voorzichtig als
Chela onderzoekt de film de afge-
schermde wereld van de Paraguay-
aanse bovenlaag.

LORO
Filmmaker Paolo Sorrentino
en hoofdrolspeler Toni Ser-
villo stonden eerder samen
aan de wieg van onder meer
Il divo, La grande bellezza en
Youth. Hun vijfde gezamen-
lijke speelfilm is een ge-
waagde  biopic over de voor-
malige  Italiaanse minister-
president Silvio Berlusconi.
De film speelt zich groten-
deels af in de riante villa van
Berlusconi op Sardinië, waar
hij woont met zijn afstande-
lijke vrouw en wordt omringd
door zijn entourage. Meer nog
dan Berlusconi zelf stelt Sor-
rentino in zijn scherpe satire
op de Italiaanse samenleving
die ‘hen’ uit de titel centraal:
de hielenlikkers en pluimstrij-
kers die zich maar al te graag
onderwerpen aan de macht.

●●● Vervolg van pagina 7

Zalen en aanvangsttijden 
op pagina 22/23

RBG
Vele Amerikaanse liberalen doen dagelijks
schietgebedjes voor de gezondheid van de
84-jarige Ruth Bader Ginsburg, de oudste
zittende liberale rechter in het Ameri-
kaanse Hooggerechtshof. Deze documen-
taire vertelt haar levensverhaal en toont
hoe deze kleine, tengere vrouw uitgroeide
tot de stille kracht in de hoogste rechtbank
van haar land. Vooral in de jaren waarin zij
de enige vrouwelijke rechter in het hoog -
gerechtshof was, groeide haar reputatie als
voorvechter van vrouwenrechten. Bader
Ginsburg komt zelf uitgebreid aan het
woord, en ook vrienden en familieleden
spreken zich uit, onder wie Bill Clinton, die
haar als president tot het hooggerechtshof
benoemde. Gaandeweg wordt duidelijk
hoe zij uitgroeide tot een icoon, niet alleen
in juridische kringen maar ook in de bredere
popcultuur.
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Worsteling om
lief te hebben
My Foolish Heart van Rolf van Eijk draait 
om de laatste dagen van jazzlegende 
Chet Baker. De Amsterdamse politieagent 
Lucas, gespeeld door Gijs Naber,
onderzoekt Bakers mysterieuze dood. 
Een twee gesprek over het moordmysterie, 
dat vooral een karakterstudie is.
Mike Peek

●●● Regisseur
Rolf van Eijk:
‘Chet Baker
durfde in zijn
muziek waan-
zinnig kwets-
baar te zijn.’

●●● Gijs Naber en
Rolf van Eijk op
de set van My
Foolish Heart.
FOTO PAUL DAMEN

Rolf van Eijk (1983): “Ik leerde Chet 
Baker, zoals iedereen, kennen door 
zijn prachtige muziek en de helende
werking ervan, maar zijn overlijden
fascineerde me ook enorm. Een man
die wereldwijd geliefd was, stierf hele-
maal alleen in Amsterdam. Nadat hij

uit het raam van zijn hotel was gevallen, of gesprongen,
heeft hij uren op de grond gelegen voor iemand alarm
sloeg. Iedereen dacht dat het een dronken zwerver was.
Pas later bleek het om Chet Baker te gaan.”

Gijs Naber (1980): “Mijn vader luisterde naar Chet, dus ik
ben met hem opgegroeid. Dat heeft me misschien een
duwtje gegeven om zelf ook trompet te gaan spelen, al
ben ik blijven hangen in het Pink Panther-muziekje. 
Bakers ruige leven was razend interessant. Dat heeft er-
voor gezorgd dat hij de muziek kon maken die hij maakte.
Ik denk niet dat je als acteur met een naald in je arm over
straat hoeft voor je aan een monoloog kunt beginnen,
maar ik denk wel dat er voeding zit in je donkere kanten.”

Van Eijk: “Toen ik research ging doen naar het leven en
karakter van Baker, stuitte ik al snel op een interessante
tegenstelling. Op het podium had hij een romantische,
engelachtige uitstraling. Hij durfde in zijn muziek waan-
zinnig kwetsbaar te zijn en kon mensen daarmee troos-
ten. Maar zijn privéleven was niet romantisch. Baker 
stelde zich vaak liefdeloos op tegenover de vrouwen van
wie hij hield. Agressief zelfs. Een bepaald type man is niet
in staat om dieper liggende emoties te tonen uit angst om
de controle te verliezen.”

Naber: “Lucas is ook zo iemand. Een binnenvetter, een
getormenteerde ziel die heel ambitieus is, maar binnen
de machocultuur van het politiebureau op de Warmoes-

Liefde, repressie en
vrijheid in zwart-wit

De Pools-Britse regisseur Pawel
Pawlikowski baseerde Cold War, de
opvolger van zijn Oscarwinnaar Ida,
losjes op de geschiedenis van zijn
eigen ouders, ‘een rampzalig stel’.

Jan Pieter Ekker

‘Ik liep al met het idee voor Cold War rond
voordat ik Ida maakte. Maar ik wist niet
precies hoe ik dit gecompliceerde lief-
desverhaal moest vertellen. Ida gaf me
het vertrouwen dat ik het kon.” Cold War,
waarvoor de Pools-Britse regisseur Pa-
wel Pawlikowski op het afgelopen festi-

val van Cannes de prijs voor de beste regisseur won, is de
opvolger van Ida. Voor dat meesterwerk over een jonge
vrouw die moet kiezen tussen een leven binnen en buiten
het klooster, won hij de Oscar voor beste niet-Engelstalige
film en vijf Europese filmprijzen.

In Cold War draait het om de onmogelijke liefde tussen
de componist/dirigent Wiktor en danseres/zangeres Zula.
Kort na de Tweede Wereldoorlog laat Wiktor tijdens een
auditie voor een jongerenkoor zijn oog vallen op Zula. De
twee krijgen een verhouding, het koor maakt naam, een
hoge regeringsfunctionaris vraagt Wiktor of ze de zege-
ningen van Stalin kunnen bezingen – dan liggen er mooie
reizen naar Berlijn en Moskou in het verschiet. Wiktor
voelt zich beknot, tijdens een bezoek aan Oost-Berlijn wil
hij met Zula naar het Franse deel overlopen. Zij komt ech-
ter niet opdagen en Wiktor belandt alleen in het vrije Pa-
rijs, in een hartverscheurend, uiterst trefzeker, in onwaar-
schijnlijk mooi zwart-wit gefilmd drama over liefde en
vaderlandsliefde, alle soorten van vrijheid en repressie. 

“Het leven onder dat dictatoriale regime leent zich goed
voor een liefdesdrama,” zei Pawlikowski op een perscon-
ferentie tijdens het festival van Cannes: “Omdat er zo veel
obstakels waren, toen. En omdat er weinig anders was. In
onze tijd is er zo veel afleiding: telefoons, overal beelden.
Het is nauwelijks nog voor te stellen dat twee mensen en-
kel nog oog voor elkaar hebben.”

Een rampzalig stel
Pawlikowski (Warschau 1957) vertrok op zijn veertiende
met zijn familie uit Polen; hij woonde in Duitsland en Ita-
lië, en verhuisde in 1977 naar Groot-Brittannië. Hij stu-
deerde literatuur en filosofie in Londen en Oxford, eind ja-
ren tachtig begon hij films te maken, vooral
documentaires voor de BBC. In 1998 maakte hij zijn eerste
speelfilm, The Stringer. De doorbraak kwam met Last Re-
sort (2000), een prachtig, semi-documentair inkijkje in

het uitzichtloze leven van een Russische vrouw die met
haar zoontje in een asielzoekerscentrum aan de Engelse
zuidkust belandt. 

“Vaderland is een ruim begrip voor mij, ik interpreteer
het niet op een nationalistische manier, zoals vandaag de
dag gebruikelijk is. Het gaat voor mij om een plek waar ik
ben opgegroeid, om een gevoel, om cultuur, en dat raak ik
nooit meer kwijt. Ik heb het grootste deel van mijn leven
buiten Polen gewoond, maar toen ik er terugkeerde voelde
ik me er thuis en was het alsof ik nooit was weggeweest,
hoezeer het land ook was veranderd. Ik had veel Britser
kunnen zijn; ik voel me maar een beetje Brits. Ik heb ook in
Duitsland gewoond, en in Italië, en ik ben met een Russi-
sche vrouw getrouwd. Ik val overal buiten, de manier
waarop ik films maak is ook niet standaard – dat vinden
producenten weleens lastig.” 

Geen biografische vertelling
Cold War is losjes gebaseerd op de geschiedenis van zijn
eigen ouders – de film is aan hen opgedragen. “Er zijn veel
overeenkomsten met Wiktor en Zula, inclusief hun na-
men. Mijn ouders zijn er niet meer, dus ik voelde me vrij
hun namen te gebruiken. Ze vormden een rampzalig stel;
ze werden verliefd, scheidden, werden opnieuw verliefd,
trouwden met anderen, kwamen weer samen, emigreer-
den, scheidden en kwamen opnieuw bij elkaar. Ik heb me
door deze tragische ketting van gebeurtenissen laten in-
spireren, maar Cold War is geen biografische vertelling,
maar een universele film.” ●

‘Mijn ouders zijn er niet
meer, dus ik voelde me vrij
hun namen te gebruiken’

straat weinig ruimte krijgt om zijn emoties te uiten.
Hij voelt zich minderwaardig ten opzichte van zijn
vriendin: die is academisch geschoold, terwijl hij een
man van de straat blijft. Om zichzelf een houding te
geven verlaagt hij zich tot kinderlijk, stoer gedrag. Aan
het begin van de film althans. Als Lucas zich verdiept
in Chet Baker en geraakt wordt door zijn muziek,
breekt hij langzaam open.”

Van Eijk: “Ik wilde niet de zoveelste film maken over
een grote artiest die kapotgaat aan drugs. Het zit er
wel in, maar ik vind de heroïne het minst interessante
aspect van zijn leven. Ik had echt iemand als Lucas 
nodig, die een spiegel vormt en als researcher functio-
neert. Hij gaat op zoek naar antwoorden rond Chets
dood, maar die plotmatige detective wordt een spiri-
tuele reis. Hij ontdekt dingen in Chet die ook op hem-
zelf van toepassing zijn. Net als Chet is hij verlaten
door zijn vriendin en hij realiseert zich dat hij met de-
zelfde complexen worstelt. Dat hij zijn kwetsbaarheid
maskeert, waardoor hij niet in staat is om een harmo-
nieuze relatie aan te gaan. Daar is zowel hijzelf als zijn
vriendin slachtoffer van.” 

“Ik kwam er later pas achter dat ík eigenlijk Lucas
ben. Ik heb jaren onderzoek gedaan naar Chet Baker
om meer over zijn karakter te weten te komen en ik
herken het onvermogen om me op een gelijkwaardige
manier tot een vrouw te verhouden. Op een heel ande-
re manier dan Chet gelukkig, maar de interne worste-
ling is dezelfde. Enerzijds schrok ik daarvan, ander-
zijds is het heel positief dat je je dat realiseert, want
dan kun je er wat mee.” 

Kwetsbaarheid is voelbaar
Naber: “Ik heb veel met Rolf over het personage ge-
praat. Het was ingewikkeld, want het script bevat veel
thema’s en volgt twee lijnen: van Chet en van Lucas. 
In het beste geval versterken ze elkaar, maar we moes-
ten wel continu bekijken wat een scène met Lucas voor
Chet betekende en andersom. Dat was een ontzettende
uitdaging en soms raakten we elkaar daarin even kwijt.
Wat ik niet erg vind; het is heerlijk om op de set nog be-
zig te zijn met het materiaal. Dan is het een dynamisch
proces. Ik vind het jammer als je tijdens de opnames al-
leen maar uitvoert wat al vaststaat.”

Van Eijk: “Ik wilde twee genres combineren: de film
begint als een moordmysterie, een neonoir, maar ver-
schuift naar een karakterstudie, waar mijn echte inte-
resse ligt. Ook visueel was dat puzzelen. Ik heb met ca-
meraman Martijn van Broekhuizen een stijl
ontwikkeld die aanschuurt tegen het werk van Ed-
ward Hopper: qua kleurtoon en kadrering, maar zeker
ook qua houding en gedrag van de personages.”

Naber: “Rolf geeft veel van zichzelf bloot en gaat een
persoonlijke relatie met zijn acteurs aan. We leerden
elkaar echt kennen, probeerden elkaar en mijn perso-
nage te doorgronden, en als het goed is, zie je dat terug
op het scherm. De kwetsbaarheid waar deze film over
gaat, was ook voelbaar tijdens het filmen.”

Van Eijk: “Met Steve Wall, die Chet Baker speelt,
zorgde mijn werkwijze aanvankelijk voor frictie. Hij
wilde de rol graag hebben, maar tijdens onze gesprek-
ken duwde hij me weg. Hij wilde niet dat ik emotio-
neel zo dichtbij kwam en zei dat hij toch van de film af
wilde zien. Toen dacht ik: yes, dat is waar ik naar op
zoek ben. Ergens is Steve ook zo’n type man die zich
niet kwetsbaar durft op te stellen. Daarna heb ik hem
van mijn goede bedoelingen kunnen overtuigen.” 

“Toen ik mijn eigen onvermogens aan hem liet zien,
begon hij te begrijpen waar ik met de film heen wilde.
Ik waardeer Chet Baker enorm als mens en artiest,
maar het gaat me om de thematiek van mannen die
door hun onvermogen een relatie op het spel zetten.
Lucas herkent het in Chet, de kijker herkent het hope-
lijk in Lucas en op de set herkenden wij het in elkaar.”

‘Steve Wall wilde Chet
niet meer spelen. Toen
dacht ik: yes, dat zoek ik’

●●● Componist
en dirigent Wik-
tor wordt in Cold
War verliefd op
danseres en
 zangeres Zula. 

Paff
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De diepte in
Met Kursk waagt de Deense
regisseur Thomas Vinterberg,
specialist in hardvochtige
familiedrama’s, zich aan een 
nieuw genre: de duikbootfilm.
Joost Broeren-Huitenga

‘Er zijn maar twee redenen waarom
een kapitein van een schip de
commando’s negeert. Ofwel om
over te lopen, ofwel om een oorlog
te beginnen,” stelt een door Ed
Harris gespeelde duikbootkapi-
tein in de geflopte, in Nederland

niet eens uitgebrachte duikbootfilm Phantom (2013). Het
is een les die hij had kunnen leren door veel naar duikboot-
films te kijken: de op hol geslagen kapitein is een vaste
waarde in het genre. Bij het woord ‘duikbootfilm’ denkt u
wellicht als eerste aan groots spektakel – duizend bommen
en granaten, dat werk. Aan getrek aan hendels, mechani-
sche klanken, dichtklappende luchtsluizen. Zo proberen
de studio’s achter de films ze meestal ook in de markt te zet-
ten, via bombastische trailers vol explosies en urgente

alarmgeluiden. In de meeste films in het genre is de actie
echter beperkt – zoals ook ruimte en zuurstof zeer beperkt
zijn op een duikboot. Het zijn korte flitsen – een torpedo-
inslag hier, een overstroming daar – die de eigenlijke in-
houd punctueren. De meeste duikbootfilms zijn psycho-
logische drama’s in een benauwende ruimte.

Simpele verhalen
Thrillers staan of vallen bij een tijdslimiet, en niets is zo
adembenemend als het langzaam afnemen van een zuur-
stofvoorraad. Geen wonder dat de onderzeeër al sinds de
vroegste filmgeschiedenis in beeld komt. De oudste be-
waard gebleven filmonderzeeër vinden we in 1907, in
20.000 lieues sous les mers (20.000 mijlen onder zee) van
filmtovenaar Georges Méliès, een verfilming van het ge-
lijknamige sciencefictionverhaal van Jules Verne. Niet
veel later duiken de eerste realistische onderzeeërs op in
films die spelen tijdens (en soms ook werden gemaakt ge-
durende) de Eerste Wereldoorlog, en twee decennia later
loopt dat vrijwel naadloos over in duikbootfilms over de
Tweede Wereldoorlog. 

Het zijn veelal simpele avonturenverhalen, met dezelfde
regels als de oorlogsfilm. Enkele noemenswaardige titels:
de latere sterregisseur Frank Capra maakt met het roman-
tische epos Submarine (1928) zijn eerste prestigefilm, de
komische Three Stooges doken onder in Three Little Sew
and Sews (1939), en Steven Spielberg maakte in 1979 zijn
eerste grote flop met de flauwe oorlogskomedie 1941.

De ademnood aan boord wordt het hardst aangezet in de
duikbootfilms die (vaak waargebeurde) verhalen vertellen

●●● Matthias
Schoenaerts en
Léa Seydoux als
duikbootofficier
Mikhail Kalekov
en zijn echtge-
note Tanya in
Kursk.

Weinig genres zijn 
zo masculien als de
duikbootfilm

van onderzeeërs die niet meer boven water kunnen ko-
men. Soms is dat slechts een scène in een groter geheel,
zoals in Das Boot (Wolfgang Petersen, 1981), die door velen
wordt aangewezen als het hoogtepunt in dit genre. Peter-
sen deed met zijn epische film een poging het echte leven
aan boord in beeld te brengen. Dus: bommen en granaten,
maar ook viezigheid en verveling.

Andere makers bouwen hun hele narratief om zo’n diep-
zeecrisis heen – zie het Charlton Hestonvehikel Gray Lady
Down (David Greene, 1978) of K19: The Widowmaker (Ka-
thryn Bigelow, 2002). Aan dat rijtje kunnen we nu Thomas
Vinterbergs Kursk toevoegen, die het waargebeurde ver-
haal van de bemanning van de K-141-onderzeeër Koersk
vertelt. Die zonk in 2000 na een ontploffing aan boord.

Masculien genre
Juist de beperkte ruimte aan boord maakt dat veel duik-
bootfilms verrassend intiem zijn – voor een actiefilm dan
toch. In feite zijn veel films in het genre een variant op het
aloude Kammerspiel: de psychologie en onderlinge ver-
houdingen van de personages staan centraal. Dat is een
vrijwel geheel mannelijke aangelegenheid – weinig genres
zijn zo masculien als de duikbootfilm.

En dus draait het vaak om machtsspelletjes. Naast de
verhalen van vastgelopen onderzeeërs is dat de tweede
grote stroming binnen het genre: verhalen over muiterij
en het onderlinge gekonkel van bemanningen. Waar in de
films over gezonken schepen de dreiging van buiten komt
– mijnen en torpedo’s, de oplopende waterdruk, soms
zelfs een mythisch zeemonster – zijn het hier juist de in-
grediënten binnen in de onderwater-snelkookpan die de
problemen creëren.

Het cliché is hier de op hol geslagen kapitein, uit op ver-
nietiging van het een of ander en/of het starten van de Der-
de Wereldoorlog, versus de officier die hem probeert te
stoppen. Maar in de meeste films ligt het complexer. Zie:
Crimson Tide (Tony Scott, 1995), waarin Gene Hackman en
Denzel Washington vechten om de zeggenschap op hun
schip. En zie: The Hunt for Red October (John McTiernan,
1990), met Sean Connery als Russische kapitein die zich-
zelf presenteert als ongeleid projectiel maar er in feite op
uit is om over te lopen.

Al met al is het geen wonder dat regisseur Thomas Vin-
terberg zich aangetrokken voelde tot het genre. De Deense
filmmaker is op zijn best wanneer hij zich beperkt tot een
kleine ruimte en een kleine cast. Dat deed hij bijvoorbeeld
voor zijn doorbraakfilm Festen (1998), voor het ijzersterke
Jagten (2012) en meest recentelijk voor Kollektivet (2016).
Allemaal geplaatst op een beperkte, en vaak benauwende,
locatie, en met een kleine groep personages. Eigenlijk
maakt Vinterberg altijd al duikbootfilms.” ●

‘De film draait 
om broederschap’
In The Sisters Brothers trekken twee broers als
huurmoordenaars in de negentiende eeuw door het
Wilde Westen. Maar regisseur Jacques Audiard wil 
het woord western niet horen. ‘Het is een periodefilm.’
Jos van der Burg

Een film over twee mannen met cowboy-
hoeden op die in de achttiende eeuw te
paard door het Wilde Westen trekken om
voor geld mensen om te leggen? Probeer
dan maar eens uit te leggen dat zo’n film
geen western is. In een Parijs hotel lukt
dat Jacques Audiard (1952) wonderwel.

Jacques wie? 
Zijn films zijn bekender dan hijzelf, want de Audiard

maakt liever films dan erover te praten. Stuk voor stuk
schitterende films, die aan genrefilms doen denken, maar
meer zijn dan dat. Ze keren een genre binnenstebuiten,
waardoor ze thematisch rijker en gelaagder worden. 

Na vier arthousefilms brak Audiard bijna tien jaar gele-
den internationaal door met de gevangenismokerslag Un
prophète, waarin een bedeesde jongen zich in de gevange-
nispikorde opwerkt van pispaaltje tot meedogenloos mon-
ster. 

Op dit bikkelharde drama volgde het aangrijpende, in-
tense liefdesdrama De rouille et d’os. Daarna maakte Au-
diard het immigrantendrama Dheepan, dat in Cannes de
Gouden Palm voor beste film won. 

En nu is er dus The Sisters Brothers, op het filmfestival van
Venetië bekroond met de juryprijs. In de verfilming van de
bestseller van de Canadees Patrick DeWitt huurt een
schurk (Rutger Hauer in een bijrolletje) de twee broers Eli
en Charlie (John C. Reilly en Joaquin Phoenix) in om een
goudzoeker op te sporen en te vermoorden. Dat klinkt als
een simpel verhaaltje, maar niets is wat het lijkt in de film,
die van Audiard dus geen western mag heten. “Het is een
periodefilm, geen western. Hij draait om broederschap.” 

Audiard de scenarist
Dat hij het boek niet als western wilde verfilmen, wist Au-
diard al toen hij het las. “Ik kreeg steeds meer moeite om
het als een western te lezen. De stijl is meer southern got-
hic (in het broeierige Amerikaanse Zuiden spelende ro-
mans met excentrieke en bizarre personages). De inter-
pretatie van geweld is anders dan in een western. De twee
broers zijn gewelddadig, zeker, maar ze weten niet wat ze
doen. Het zijn kinderen in de lichamen van veertigers.” 

Het is geen toeval dat we zulke mannen vaker tegenko-
men in zijn films. “Mijn films zijn bildungsromans met
personages, die een ontwikkeling doormaken van een
duister en gewelddadig naar een vrediger bestaan.” 

Die  terugkerende lijn in zijn films heeft niets te maken
met zijn eigen leven, bezweert Audiard. “Zo’n ontwikke-
ling is dramatisch en visueel interessant. Het levert goede
verhalen op.” 

Hier spreekt de scenarist, die Audiard ook is. Hij kreeg
het vak mee van zijn vader die meer dan honderd scena-
rio’s schreef. Dat vaders in Audiards films dominante,
egoïstische of afwezige figuren zijn, is niet autobiogra-
fisch, stelt de regisseur nadrukkelijk. “Het gaat om wat je
vader je nalaat, wat zijn erfenis is. In The Sisters Brothers is
dat geweld, waar die zoons mee moeten leren omgaan.” 

●●● Jacques
 Audiard brak
 internationaal
door met Un
 prophète. FOTO
PIERRE VILLARD/
HOLLANDSE
 HOOGTE

‘De twee broers zijn
gewelddadig, zeker, maar
ze weten niet wat ze doen’

Op de vraag wat hij van zijn vader heeft geërfd, blijf het
even stil. “Het belangrijkste is interesse in literatuur en
het schrijven van scenario’s. Wat altijd helder was bij mijn
vader is dat het maken van films gewoon hard werken is.
Mijn vader zag het schrijven van scenario’s niet als litera-
tuur, maar als werk. Cinema was voor hem geen heilige
zaak. Voor die instelling ben ik hem dankbaar.”

Een verschil tussen Audiard en zijn vader is dat die altijd
in Frankrijk werkte, maar dat hij met The Sisters Brothers
voor de tweede keer buiten Frankrijk filmde. Dheepan
filmde Audiard voor een groot deel in India en de opna-
men voor The Sisters Brothers maakte hij in Spanje en Roe-
menië. De reden is niet dat hij zo nodig de grens over moet,
maar dat hij met niet-Franse acteurs wil werken, zegt Au-
diard. “Ik heb nooit het verlangen gehad om in Amerika
een film te draaien, maar wel om met Amerikaanse acteurs
te werken. Uit die primaire wens is The Sisters Brothers
voortgekomen.” 

Even later legt hij uit dat het hem eigenlijk om de veran-
dering van de taal gaat. “Ik begrijp het Frans te goed. Ik ben
moe van mijn eigen taal en wil me laten uitdagen door ta-
len die ik niet ken, die ik psychologisch niet doorgrond. Bij
Dheepan was dat het Tamil en bij The Sisters Brothers En-
gels.” 

Twee aristocraten
Terug naar The Sisters Brothers. Dat de taalgevoelige
 Audiard het boek van DeWitt – waarmee Reilly, die ook
een van de producenten is, hem in contact bracht – wilde
verfilmen, verbaast niet als je de twee cowboybroers in de
film hoort praten. Dit zijn geen zwijgzame Clint Eastwood-
cowboys, maar taalvaardige mannen die zich uitstekend
weten uit te drukken. Audiard, lachend: “Ze praten be-
schaafd en filosofisch met elkaar. In het boek is dat nog
sterker, want daarin klinken ze bijna als twee aristocra-
ten.” 

Het script van Audiard en coscenarist Thomas Bidegain
volgt het boek nauwkeurig, maar de goudzoeker, op wie de
broers jacht maken, is in de film interessanter geworden.
“In de roman is hij gewoon iemand die rijk wil worden,
maar in de film zoekt hij goud, omdat hij een utopische ge-
meenschap wil stichten.” 

Die verandering was een cruciaal moment in de ontwik-
keling van het script, stelt Audiard. “Het trekt de film weg
van het westerngenre en stuurt het in de richting van een
periodefilm. Historisch klopt het ook, want in die tijd be-
stonden er veel utopische gemeenschappen.”

Dat Audiard Rutger Hauer voor de film vroeg, zegt veel
over de reputatie en het internationale imago van de film-
ster. “Als je in vijftien seconden een personage moet neer-
zetten, moet je een acteur hebben op wie je kunt bouwen.
Zo iemand is Rutger. En natuurlijk speelt mee dat hij een
geschiedenis van bad guys met zich meebrengt.” ●

→ Joaquin
Phoenix als een
van de broers die
in The Sisters
Brothers worden
ingehuurd om
een goud zoeker
op te sporen en
te vermoorden.
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●●● Gräns
Wat in eerste instantie een natura-
listisch drama lijkt, groeit uit tot
een slimme fantasyfilm. Zoals dat
in de beste genrefilms gebeurt,
maakt de Iraans-Noorse regisseur
Ali Abbasi juist door een stapje af-
stand te nemen van de realiteit
een veelzeggend werk over onze
hedendaagse wereld. Want trollen
zijn óók gewoon verschoppelin-
gen. 
Joost Broeren-Huitenga

  ●●● Timothée
Chalamet
speelt de
hoofdrol. Van
Groeningen:
‘Hij had de
boeken gele-
zen, kon de
rol vangen en
zich transfor-
meren in een
milliseconde.’

Hij ziet er wat vermoeid, maar vooral
tevreden uit. Hoe kan het anders. Fe-
lix Van Groeningen (40) is vader ge-
worden van zijn eerste zoon, Rufus.
Amper twee weken daarvoor rondde
hij zijn eerste Hollywoodfilm af:
Beautiful Boy. Een film gebaseerd  

op Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s
Addiction, de memoires van The New York Times-journa-
list David Sheff, én op Tweak: Growing Up on Methamphe-
tamines, het boek waarin Sheffs zoon Nic terugkijkt op
zijn verslaafde periode. Het is een portret van een ont-
wricht gezin dat worstelt met de demonen van het leven.
En eentje van hoop.

Van Groeningen (Belgica, The Broken Circle Breakdown,
De helaasheid der dingen) schreef het scenario met Luke
Davies. De productie zat bij Plan B Entertainment, het
productiehuis van Brad Pitt dat 12 Years a Slave maakte.
De hoofdrollen zijn voor Timothée Chalamet, de Oscarge-
nomineerde ontdekking uit Call Me by Your Name en
 Lady Bird, en de Oscargenomineerde en Golden Globe-
winnaar Steve Carell (Foxcatcher, Little Miss Sunshine).

Met Charlotte Vandermeersch (34), al ruim tien jaar zijn
vriendin, verbleef hij een jaar in Los Angeles. De film is er
opgenomen en gemonteerd. Begin dit jaar keerde Vander-
meersch terug om zich voor te bereiden op de bevalling,
Van Groeningen was net op tijd klaar om erbij te zijn. 
“Het gaat super,” zegt hij op een terrasje in Antwerpen.

Goed getimed. Die zoon en de film.
“Soms komen de dingen samen. Als je aan kinderen wilt
beginnen, loopt het niet altijd zoals gepland. Ook film is
een heel ongrijpbaar proces dat al eens uitloopt. Beautiful
Boy was net op tijd af. Er is nu tijd voor elkaar en om te ge-
nieten van deze volgende stap in ons leven.”

Maar het is krap geweest. Er is zeven maanden aan de
montage gewerkt. Die werd naar verluidt op het aller-

laatste moment nog eens volledig omgegooid.
“Zo’n drie tot vier keer, bedoel je. Zoals wel vaker met mijn
films gebeurt. Ze lenen zich daar ook toe. Nu ook, het is
een film met veel mogelijkheden in tijdsbeleving en ver-
schillende vertelperspectieven. Nico (Leunen, zijn vaste
filmeditor) was er niet vanaf het prille begin bij betrok-
ken, maar ik miste hem, het marcheerde niet. Dus is hij
naar de VS gekomen. Hij heeft de film gemonteerd.”

U noemde uzelf eerder al een eindeloze twijfelaar.
“Dat is ook zo. Soms ben je tevreden met een eerste versie,
maar volgt er commentaar en begin je te twijfelen. Wat is
de oplossing dan? Herbeginnen. Ik laat het mezelf ook toe
om af te dwalen en maffe omwegen te maken. Het gebeurt
in alle stadia van film maken, maar vooral tijdens het
schrijven en monteren. Vaak blijkt die omweg toch net
wat ik nodig had om hét te vinden. Het hart van de film.”

Maakt dat het moeilijker om achteraf tevreden te zijn, als
u de twijfel laat binnensluipen?
“Ik ben tevreden. Voor zover dat mogelijk is wanneer iets
net af is. Ik heb zelf een punt achter de montage gezet en
beslist dat de film af was. Dat is een goed, maar ook moei-
lijk moment. Want dan gaat het verteerproces van start.
Dat is heel persoonlijk. Het moet zijn weg vinden binnen
je leven. Wat wilde ik doen, en wat is het geworden? Wat
gaan de mensen denken en zeggen? Maar dat zal ik na-
tuurlijk pas veel later weten.”

Hebt u in Hollywood evenveel ruimte om te twijfelen als
bij een Vlaamse productie?
“Het is anders. Er was veel vertrouwen, maar de perceptie
over twijfel ligt wel anders. Ze gaan er niet licht over. Ie-
dereen binnen die machine werkt heel hard, twijfelt en
stelt dingen in vraag. Dus het gebeurt er wel, maar het
wordt ook als iets zwaks gezien. Zelfs al zit je op een im-
mens kantelpunt en overvalt de grootste twijfel je, in Hol-
lywood mag je dat niet laten merken. In het ontwikke-
lingsproces voelde ik dat er iets niet goed zat. Op dat
moment moesten we nog vaak gaan pitchen naar de stu-
dio. De producent zei heel duidelijk: ‘Laat dit niet mer-
ken, hé man, of we zijn dood.’ Zo extreem. Je moet super-
zeker overkomen. Anders kan het van het ene moment op
het andere gedaan zijn. Dat maakt je onzeker.”

De grote boze Hollywoodmachine.
“In het begin was ik behoorlijk overweldigd. Een studio
zoals Amazon, de megavergaderingen, het budget. Het
pitchen. Terwijl je bij de start van de samenwerking, als
regisseur, de boel toch een beetje op gang moet trekken.
Dat lukt wel, je raakt erdoor. Want eenmaal je in het film-
maken zelf duikt, merk je dat er weinig anders is dan hier.
En dat ik dat wel kan. Ik heb het nog gedaan en doe het
graag. Gelukkig was Ruben (Impens, zijn vaste director of
photography) er. Hij heeft al mijn films gedraaid. Wij zijn
een team. Om elkaar naar beneden te halen, niet op te stij-
gen, maar ook om een potje te zagen wanneer dingen niet
mogelijk bleken. We hebben samen onze weg gevonden.”

Is het moeilijker om uzelf te blijven op zo’n plek?
“Er heerst een machts- en machocultuur in Hollywood.
Alles moet great zijn. Iemand die zaagt, wordt niet serieus
genomen. Ik heb dat spelletje soms meegespeeld, soms
niet. Ik kán ook eigenlijk maar mezelf zijn. Tegelijkertijd
kunnen Amerikanen je sterk ophemelen. Je voelt je ge-
wild, je krijgt kansen. Eigenlijk was de draaiperiode fan-
tastisch. Misschien heb ik ook veel chance gehad. Om met
Amazon, een fijne studio, en Plan B, een dito productie-
huis, te werken. Beide gaan voor filmmakers en niet per se
voor de makkelijkste weg. Tijdens het schrijven en draai-
en lieten ze me met rust, de postproductie was iets lasti-
ger. Er is veel geld mee gemoeid, en veel mensen. Beslis-
singen maken is moeilijker, want op een bepaald moment
hebben anderen meer macht dan jij.”

En dan moet je de dingen kunnen loslaten.
“En dat is lastig. Maar de film is wel echt geworden wat ik
wilde dat hij was. Het is alleen niet zonder slag of stoot

 gegaan. Ik heb veel bijgeleerd. Op tafel kloppen is er niet
makkelijk. Maar ik ben blijven kloppen. Ik heb me het
project toegeëigend. En soms moet je toegevingen doen.”

Hoe was de samenwerking met Timothée Chalamet, de
jonge acteur die de hoofdrol speelt? Op het moment van
de audities was hij nog onbekend bij het grote publiek. 
De bekendheid kwam met Call Me by Your Name.
“Ik had Call Me by Your Name al gezien vlak voor het Sun-
dance Film Festival en vond Timmy een straffe kerel. Hij
had toen al enkele scènes ingespeeld bij wijze van auditie
voor de rol van Nic. Net zoals elke Engelstalige acteur tus-
sen de 17 en 25 jaar; het was een begeerde rol. We hebben
meer dan 200 tapes gekregen. Maar Timmy stak er onmid-
dellijk bovenuit. We zijn koffie gaan drinken, hij was su-
pernerveus, maar ook volledig ingewerkt. Hij had de boe-
ken gelezen, kon de rol vangen en zich transformeren in
een milliseconde. En dan is er nog de goesting en warmte
die die gast uitstraalt. Na de chemistry reading, de lezing
van het script met Steve Carell, wisten we het zeker.”

“Steve is ook een ongelooflijk acteur. Fascinerend om te
zien hoe goed hij de machine kent, hoe professioneel hij is.
De man is heel ontvankelijk voor aanwijzingen. Al neemt
hij dingen niet zomaar aan, je moet uitleggen waarom je
iets op die manier wilt. En ik beschouw mezelf niet als de
meest eloquente, ook niet in het Nederlands... Ik heb veel
geleerd. Als ik iets wil, moet ik het beargumenteren.”

De rol van de vader was eerst voor Brad Pitt, de man
 achter Plan B, het productiehuis van de film.
“Tijdens de ontwikkeling van het scenario is dat effectief
een tijdje de bedoeling geweest. Maar dan verandert dat
weer... Wanneer Brad niet acteert in de film, is hij minder
betrokken met de rest van het productieproces.”

Dus je mag wel Brad zeggen?
“In het begin zijn we aan elkaar geïntroduceerd. Toen zei
hij plots: ‘But Felix, your Broken Circle was amazing.’ Inti-
miderend,  zeker. Maar na een paar keer wandel je de bu-
reaus binnen en zeg je ook gewoon ‘Yo Brad’.”

U koos – na De helaasheid der dingen, The Broken Circle
Breakdown en Belgica – opnieuw voor een familiekro-
niek. Eentje met veel wanhoop en ellende.
“Maar vooral ook met liefde en hoop. Zaten die ingrediën-
ten er niet in, dan had ik de film niet kunnen maken.
Beautiful Boy is een portret van een prachtig nieuw sa-
mengesteld gezin met emotioneel intelligente leden en
veel liefde. Waar iets vreselijks gebeurt. De film gaat over
hoe ze de dingen proberen te vatten en begrijpen en tege-
lijk moeten leren loslaten. Het vertelt iets over het leven.”

“Ik maak films over mezelf, zonder over mezelf te pra-
ten. Ik heb daar mijn redenen voor, maar hoef die niet te
delen. Ik ben vader geworden, ik was klaar voor dat per-
spectief. In die zin reflecteert de film een beetje mijn le-
ven. Maar er zitten universele aanknopingspunten in.
 Nadenken over opvoeding, experimenteren met drugs, of
de muziek. Ik heb niet alles zelf meegemaakt, maar toch
voelt het vertrouwd.” ●

Beautiful Boy is de eerste Hollywoodfilm van de
Vlaamse regisseur Felix Van Groeningen. Het is 
een intiem en heftig drama over het vaderschap.
Intussen is hij zelf voor het eerst vader geworden.
tekst Thalisa Devos en Ewoud Ceulemans, foto Armando Gallo/Hollandse Hoogte 

Geboren op 1 november 1977 in Gent,
studeerde audiovisuele kunsten aan
het KASK in Gent.
Debuutfim Steve + Sky (2004) le-
verde hem de Plateauprijs voor beste
Belgische film op. Draaide daarna
Dagen zonder lief (2007), De helaas-
heid der dingen (2009), The Broken
Circle Breakdown (2012) en Belgica
(2016). Debuteert nu in Hollywood
met het drama Beautiful Boy, met
Steve Carell.
Heeft met vriendin Charlotte Vander-
meersch één zoon, Rufus.

FELIX VAN 
GROENINGEN

‘Toen zei Brad Pitt: 
‘But Felix, your Broken
Circle was amazing’

‘In Hollywood moet
je superzeker zijn’

●●● The Ancient Woods
Het succes van De nieuwe wilder-
nis bracht de natuurfilm terug in
de bioscoop. Fraaie beelden zijn
helaas niet genoeg: er moet altijd
muziek en commentaar bij. De
Letlandse makers van The Ancient
Woods laten zien dat het ook an-
ders kan: ze vertrouwen volledig
op de kracht van hun wonderscho-
ne natuuropnamen.
Bart van der Put

●●● In den Gängen
Het tragikomische In den Gängen
biedt een fraaie, empathische blik
op de medewerkers van een enor-
me supermarkt. Ze worden door
de maatschappij nauwelijks ge-
waardeerd en creëren daarom,
 zeker na sluitingstijd, hun eigen
 koninkrijk. Binnen de prachtig
symmetrisch gefilmde paden
 ontstaat zelfs een breekbaar lief-
desverhaal tussen twee dolende
zielen. 
Mike Peek

●●● First Man
Na Whiplash en La La Land komt de
pas 33-jarige Damien Chazelle met
een biopic over Neil Armstrong 
(gespeeld door Ryan Gosling), die
in 1969 als eerste mens voet op de
maan zette: “One small step for
man, one giant leap for mankind.”
Dat het planten van de Amerikaan-
se vlag door Armstrong en Buzz
 Aldrin niet in de film zit, zorgde bij
de wereldpremière op het festival
van Venetië voor de nodige reuring,
toch wordt First Man alom getipt
als een van de grote kanshebbers
voor de Oscars.
Jan Pieter Ekker

●●● Cold War
De in 1957 in Warschau geboren,
maar vanaf zijn veertiende in
 Engeland opgegroeide Pawel
Pawlikowski maakte vijf jaar gele-
den met Ida zijn eerste Poolse film.
In het aangrijpende zwartwitdrama
ontdekt een jonge non in de jaren
zestig in Polen haar Joodse af-
komst. De geschiedenis, maar nu
de Koude Oorlog, speelt ook een
beslissende rol in het leven van
twee geliefden in het eveneens 
in zwartwit gefilmde Cold War.
 Geschiedenis is een pitbull die
nooit loslaat.
Jos van der Burg

5 TIPS VAN DE FILMREDACTIE
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●The House That Jack Built
De Deense relschopper Lars von Trier
zorgde weer eens voor ophef tijdens
het afgelopen filmfestival van Cannes:
tientallen bezoekers verlieten voor-
tijdig de zaal bij de première van zijn
nieuwste film The House That Jack
Built. Het bloederige verhaal over se-
riemoordenaar Jack (Matt Dillon) is
 inderdaad niet voor tere zieltjes. In zijn
vorige film, het tweeluik Nympho-
maniac, nam Von Trier (vrouwelijke)
seksualiteit onder de loep. Op verge-
lijkbare wijze brengt hij nu een filoso-
fisch en satirisch traktaat over (man-
nelijk) geweld. In gesprekken met de
mysterieuze Verge (Bruno Ganz) ver-
telt Jack over zijn gewelddadige
hobby, waarbij hij elke moord (vooral
op vrouwen, soms een man, hier en
daar een kind) omschrijft als een
kunstwerk. Tussen de regels door
neemt Von Trier met sardonisch ple-
zier zijn eigen reputatie en artistieke
nalatenschap op de hak.

●The Kindergarten Teacher
Waar ligt de grens tussen verzorgen
en verstikken? Lisa is kleuterjuf, maar
koestert ambities als dichter. Wan-
neer ze ontdekt dat haar vijfjarige
leerling Jimmy een bijzondere gave
met poëzie heeft, laat dit haar niet
meer los. Ze neemt de jongen onder
haar hoede, hoewel diens vader daar
niets van wil weten. Met haar ver-
woede pogingen Jimmy’s talent te
ontwikkelen, komt ze in een neer-
waartse spiraal waarin goede bedoe-
lingen een gevaarlijke obsessie
dreigen te worden. Maggie Gyllenhaal
schittert in de complexe hoofdrol. Re-
gisseur Sara Colangelo won voor haar
tweede speelfilm (een remake van
een gelijknamige Israëlische film uit
2014) de prijs voor beste regie op het
filmfestival Sundance, de thuishaven
voor dwarse Amerikaanse cinema.

●The Sisters Brothers
In 1850 is men in de staat Oregon,
midden in het Wilde Westen, volledig
in de ban van de goudkoorts. Twee be-
ruchte huurmoordenaars, broers Eli
(John C. Reilly) en Charlie Sisters (Joa-
quin Phoenix), worden opgetrommeld
om een goudzoeker met de memora-
bele naam Hermann Kermit Warm op
te sporen. Ondanks hulp van de sluwe
Morris (Jake Gyllenhaal) blijkt dat
makkelijker gezegd dan gedaan. Deze
zwart-komische western, gebaseerd
op het gelijknamige boek van de Cana-
dese schrijver Patrick deWitt, is de
eerste Hollywoodproductie van de
Franse regisseur Jacques Audiard, 
die met zijn vorige film Dheepan een
Gouden Palm won. Wat voor de broers
Sisters begon als een routine -
opdracht, ontpopt zich tot een erbar-
melijke en gevaarlijke tocht naar de
andere kant van het land.

●The Wife
Actrice Glenn Close werd al zesmaal
genomineerd voor een Oscar, maar
won er nog nooit één. Haar alom ge-
prezen, indringende spel in The Wife
(gebaseerd op de gelijknamige best-
seller van Meg Wolitzer) zou daar heel
goed verandering in kunnen brengen.
Close zet een intiem overdonderende
rol neer als Joan Castleman, die al
ruim 40 jaar haar eigen talenten,
dromen en ambities opzijzet voor de
succesvolle literaire carrière van haar
man Joe (Jonathan Pryce). Zijn over-
spel en desinteresse nam ze daarbij

voor lief. Op de vooravond van zijn hul-
diging als winnaar van de Nobelprijs
voor Literatuur besluit Joan dat het
 genoeg is geweest. Wanneer ze haar
grootste opoffering onder ogen ziet,
onthult ze daarmee ook Joe’s grootste
geheim.

●Vechtmeisje
De twaalfjarige Bo (Aiko Beemster-
boer) is een getalenteerde jonge kick-
bokser. Soms zitten driftbuien haar
echter in de weg, zowel in de ring als
daarbuiten. Ook de vechtscheiding van
haar ouders is een flinke afleiding in
deze nieuwe speelfilm van regisseur
Johan Timmers (Wonderbroeders).
Hoewel Bo hard op weg is naar deel-
name aan de Nederlandse kampioen-
schappen, komt de kwalificatie -
wedstrijd door al die persoonlijke sores
in gevaar. Haar tegenstander in dat ge-
vecht is Joy, gespeeld door het echte
kickbokstalent Noa Farinum. Bo moet
leren zichzelf te beheersen en accep-
teren dat ze niet  alles onder controle
heeft.

●Voyez comme on danse
Zestien jaar geleden maakte de Franse
komiek en filmmaker Michel Blanc met
Embrassez qui vous voudrais een pit-
tige relatiekomedie. Een deel van de
personages en sterrencast van weleer
keert terug in deze nieuwste komedie,
en inmiddels hebben ook hun (bijna)
volwassen kinderen zo hun liefdesperi-
kelen. Spil in het web dat de film weeft
is Julien, die jongleert met een maî-
tresse en zijn op de rand van een burn-
out zwevende vrouw. Zijn zoon blijkt
onverwacht vader te worden, goede
vriendin Elizabeth dreigt uit huis te
worden gezet, en zo zijn er nog talloze
verwikkelingen. Om nog maar te
zwijgen van de vijandige aanwezigheid
die Julien constant achter zich voelt.

THE MAN WHO STOLE BANKSY
In 2007 maakte de beroemde maar anonieme straatkunstenaar Banksy een schildering op
een muur bij de Palestijnse Westoever. Het werk toont een ezel die door een Israëlische sol-
daat om zijn papieren wordt gevraagd. Het leidde tot woedende reacties uit Israël, maar viel
ook aan Palestijnse zijde niet in goede aarde: “We zijn geen ezels!” Op een dag was de plaat
beton verdwenen. Aan de hand van taxichauffeur Walid voert de documentaire ons door
Bethlehem, op zoek naar een antwoord op deze verdwijning. Werd de schildering vernietigd
door een ideologische tegenstander, of was het motief de enorme waarde van het werk?
Welke waarde heeft straatkunst nog wanneer het van zijn sociale context wordt losgezongen?

WERK OHNE AUTOR
Na het succes van zijn speelfilm -
debuut Das Leben der Anderen
lonkte Hollywood voor regisseur
Florian Henckel von Donners-
marck. Maar voor zijn derde speel-
film, over een jonge kunstenaar die
uit de DDR naar West-Duitsland
vlucht, keert hij terug naar zijn ge-
boortegrond. Werk ohne Autor
vertelt het epische levens verhaal
van kunstschilder Kurt Barnert in
deze gefictionaliseerde versie van
leven en werk van schilder Ger-
hard Richter. Tijdens zijn dramati-
sche jeugd in de aanloop naar WOII
wordt zijn tante geestesziek ver-
klaard en ‘geëuthanaseerd’. Die
gebeurtenis, en nazi arts Seebald
(Sebastian Koch) die er verant-
woordelijk voor was, blijven Kurt
de rest van zijn leven  achtervolgen.

WILDLIFE
Het kalme kleine dorpje Great Falls,
Montana, ergens in de vroege jaren
zestig, verbergt een turbulente 
onderstroom. Hetzelfde geldt voor
dit veelbelovende regiedebuut van
acteur Paul Dano. Door de ogen van
de 14-jarige Joe (Ed Oxenbould)
zien we hoe het huwelijk van zijn
ouders langzaam uit elkaar valt. 
De volwassenen bokken tegen de
traditionele rollen die hen als vroeg
getrouwd stel zijn opgelegd: Jerry
(Jake Gyllenhaal) is te trots voor
een leven als loonslaaf, Jeanette
(Carey Mulligan) wil niet langer 
geketend zijn aan het aanrecht. 
Dano schreef zijn empathische
film, gebaseerd op de gelijknamige
roman van Robert Ford, met zijn
echtgenote Zoe Kazan.

THE ANCIENT WOODS
Ruim tien jaar werkte de Litouwse bi-
oloog en filmmaker Mindaugas Survila
aan deze ode aan de natuur van zijn
thuisland. De poëtische en eigen -
zinnige natuurfilm kruipt dicht op de
dieren – in de lucht, op de grond en
onder water – in een van de laatste
stukjes oerbos. De film neemt je mee
op een eindeloze reis: sluip door het
dichtbegroeide bos naar de wolven-
grotten, vlieg naar het nest van de
zwarte ooievaar, duik diep in de
meren van het onderwaterbos.
Zonder commentaar wordt het magi-
sche bosleven vastgelegd in de rijke,
bijna tastbare geluiden van het woud
en in magistrale beelden.

●●● Vervolg van pagina 13

Zalen en aanvangsttijden 
op pagina 22-23

THE KING
Neem plaats op de passagiersstoel van
de Rolls Royce Phantom V uit 1963, en
reis met regisseur Eugene  Jarecki door
het Amerika van nu, op zoek naar de ge-
schiedenis van de vorige eigenaar van
de auto: Elvis Presley. Ruim 40 jaar na
de dood van de ‘King of Rock-’n-roll’
onderzoekt deze muzikale roadmovie
de staat van het land. Net als de zanger
begon de VS jong, mooi en veelbelo-
vend, maar bezweek die in de loop der
tijd aan de vernietigende gevolgen van
verslaving, geld en macht. Jarecki
schetst een portret van de Amerikaan -
se droom in crisis, geholpen door een
flinke stoet beroemde bijrijders – van
acteurs Ethan Hawke en Alec Baldwin
tot muzikanten als Emmylou Harris.
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