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Drive

Vijf Nederlandse festivaltips
Justice for Sale |
Ilse en Femke van Velzen
Stories from Lakka Beach |
Daan Veldhuizen
Cheaper than Therapy |
Simone de Vries
Hinterland – A Child Soldier’s Road
Back to South Sudan | Albert Elings
Leven? Of theater? | Frans Weisz

Te goed voor bouwfraude
Ook dit jaar bevat IDFA weer volop indringende
internationale documentaires die de actuele werkelijkheid
te lijf gaan. Nederlandse makers zoeken het liever in klein
drama en serene onderwerpen.
Hoe leg je een werkelijkheid bloot
die autoriteiten verborgen willen
houden? De Deense filmmaker en
journalist Mads Brügger gaat in The
Ambassador undercover. Gekleed in
een strak gesneden pak presenteert
hij zich in de Centraal-Afrikaanse
Republiek met een vervalst diplomatiek paspoort als ambassadeur en
zakenman, die zegt de locale bevolking te willen laten profiteren van
zijn succes. Hij begint een lucifersfabriekje, maar gebruikt dat als dekmantel voor schimmige handel in diamanten. Het doel is het blootleggen
van corruptie en machtsmisbruik,
waarin westerse handelaren een grote rol spelen. De film toont een corrupte werkelijkheid, maar roept ook
discussie op over de methode: mogen filmmakers undercover gaan?
Moeten zij niet open kaart spelen?
Het is niet voor het eerst dat Brügger

zich vermomt, want in The Red Chapel, dat de juryprijs op het Sundance
Festival won, reisde hij als theaterdirecteur met twee vaudeville-artiesten
naar Noord-Korea. Het zogenaamde
doel was culturele uitwisseling, maar
het ging Brügger om inzicht in de
stalinistische Noord-Koreaanse werkelijkheid. Brügger is niet de enige
Deen die documentaires op het
scherp van de snede maakt. Vorig
jaar maakte Janus Metz met Armadillo een verpletterende indruk. De maker trok maanden op met een Deens
bataljon in Afghanistan. Hij was er
bij toen de kogels in het rond vlogen
en mensen aan flarden werden geschoten. De film leidde het Deense
parlement tot vragen over mogelijke
oorlogsmisdaden van de militairen
die in de film Talibanstrijders doodschieten. Drie jaar geleden maakte
de Deen Anders Ostergaard ook
een zeer spraakmakende film: zijn
Burma VJ – reporting from a closed
country, dat uit Birma gesmokkelde,
met mobieltjes gefilmde beelden van
onderdrukking bevat, won op IDFA
de prijs voor beste lange documentaire op het festival.

Oude transseksuelen

Schaduwwerk, zwijgende,
zwart-wit aandoende kleuren.
Ik zal hier ooit opnieuw zijn,
pen dan weer met mijn oog omhoog
en naar beneden, kijk in en door hetzelfde
geheugen dat weet wat onontkoombaar komt.
Mijn hoed verhult niet
de schaduw die klaarstaat
om toe te slaan, die ene beweging
te maken waarop het onafwendbare
dat zich vooraf spiegelt al lang anticipeert.
Ik moet hier eerder zijn geweest,
in een andere stad, getuige zonder te weten
van een ander geweld, in een eender decor, van
beneden naar boven hetzelfde als de scène van boven naar beneden.
Het vuur vooralsnog ongeopend, het
schrijnend geheugen gedragen, gestold in de tijd.
Tot het zich als vanzelf op een smekende blik in beweging zet.
Ik zal hier opnieuw zijn, er dan de spanning
herkennen die stijgt nu mijn vooruitblik alziend is:
het langzame vallen, het langzame krijsen, het langzame rollen,
wit tegen zwart, vuur, rook,
vuur, licht, vuur, leven, vuur, het sluitstuk,
de kirrende blijdschap, de genade, de doodslag.

Gebruiken de Denen de camera als
een bijl om een wak in verborgen werkelijkheden te hakken, Nederlandse
documentairemakers hanteren de
camera als penseel. Illustratief voor
het verschil is Ramon Gielings About
Canto, één van de twee Nederlandse
films die meestrijden in de belangrijkste IDFA-competitie, die voor lange
documentaire. De film voert mensen
op, van wie het leven ingrijpend is
beïnvloed door Simeon ten Holts beroemde pianocompositie Canto Ostinato. Hun verhalen zullen ongetwijfeld ontroeren, maar hoe belangwekkend is de film voor ons begrip van
de wereld waarin we nu leven? Ook in
de competitie voor Nederlandse films
treffen we veel films aan die tien jaar
geleden ook gemaakt hadden kunnen
worden. Jiska Rickels’ The Sound of the
Bandoneón zal gezien het talent van
de maakster ongetwijfeld een prachtige film zijn, maar toch kijk ik meer
uit naar de Amerikaanse competitiefilm Unraveled, die een portret schetst
van een Wall Street-oplichter. En hoe
verbazingwekkend de verhalen over
bijna-doodervaringen in Return Ticket to Heaven (Maasja Ooms, Ingrid
Wender) misschien ook zijn, ik kies
toch voor Page one: Inside the New York
Times, dat van binnenuit een beeld
schetst van Amerika’s beroemdste
krant in roerige tijden. En is het raar
dat ik Michiel van Erps I’m a woman
now, over oude transseksuelen, minder belangrijk vind dan de competitiefilm Inside a Closed Iran van de Franse
filmmaakster Manon Loizeau?

Bouwfraude

Welke klassieker wordt door Onno Kosters beschreven in dit filmgedicht? Stuur uw oplossing voor donderdag 21 november naar info@filmkrant.nl o.v.v. ‘Filmgedicht’ en maak
kans op een print van het gedicht en de tekening van Typex. De film van vorige maand was
Stabley Kubricks Lolita. Er waren geen juiste inzendingen.

We moeten geen karikatuur maken
van de Nederlandse documentairemaker, want sommigen trekken wel
degelijk de wijde wereld in. Ilse en
Femke van Velzen volgen in Justice
for Sale in Congo een mensenrechtenactiviste, die haar leven in de
waagschaal stelt. In Stories from Lakka Beach portretteert Daan Veldhuizen een dorpsgemeenschap in Sierra
Leone. In Simone de Vries’ Beer is
Cheaper than Therapy praten jonge
Amerikaanse soldaten over door hen
gepleegde oorlogsmisdaden en hun

The Ambassador

terugkeer in de maatschappij. In
Hinterland – A Child Soldier’s Road
Back to South Sudan portretteert Albert Elings een Soedanese vluchteling in Nederland, die twijfelt tussen
blijven of teruggaan. Deze films vertellen belangrijke verhalen over de
werkelijkheid achter snelle beeldoneliners op tv. Ook Frans Weisz’ Leven?
Of Theater?, is relevant omdat de film
nieuw licht werpt op de in 1943 door
de nazi’s vermoorde schilderes Charlotte Salomon
Voor alle duidelijkheid: ik hou hier
geen pleidooi voor alleen nog sociaal
en politiek relevante documentaires.
Het mooie van het documentaire
genre is juist zijn diversiteit. Bovendien: films die vandaag relevant lijken kunnen morgen stuivertje wisselen met films die nu onbelangrijk
ogen. Het gaat om de balans en die
is in Nederland doorgeslagen naar

Selectie uit het online nieuws op
filmkrant.nl

Post-NFF

Een bevlogen speech van acteur
Nasrdin Dchar die het Gouden Kalf
voor beste acteur won voor zijn rol
in Rabat, was het hoogtepunt van
de feestelijke slotavond van het
31ste Nederlands Film Festival. De
emotionele woorden van Dchar
riepen historische Oscarspeeches
van zwarte Amerikaanse acteurs in
herinnering. Het ene Gouden Kalf
is het andere niet. Waar Carice van
Houten routineus haar vijfde Kalf in
ontvangst nam (“Ik ben er echt heel
blij mee”), leidde de prijs bij Nasrdin
Dchar tot een enorme emotionele
ontlading. Hier stond voor het eerst
een Nederlands-Marokkaanse acteur
met een Gouden Kalf in zijn handen.
Een historisch moment, want we
doen in de Nederlandse filmwereld graag alsof etnische afkomst
geen rol speelt, maar dat is onzin.
Nederlands-Marokkaanse acteurs
zijn bijna altijd veroordeeld tot het
spelen van stereotiepe (bij)rollen.
Geen rollen waarmee je prijzen wint.
Dchars Gouden Kalf markeert een
overgang. De prijs is een mijlpaal in
de emancipatie van Nederlands-Marokkaanse acteurs. Maar het belang
is nog groter doordat Dchar in zijn
emotionele uitbarsting het Kalf op
het Nederlandse minderhedendebat
betrok. “Ik ben Nederlander, ik ben
trots op mijn Marokkaanse bloed, ik
ben een moslim, en ik heb een “fokking” Gouden Kalf in mijn hand.”

Oscarkansen vergooid

Matthijs van Heijningen en Guurtje
Buddenberg, de producenten van
De bende van Oss, kregen na de
tegenvallende oogst bij de Gouden
Kalveren opnieuw een teleurstelling
te verwerken. Ze wilden De bende
van Oss volgend jaar graag opgeven
als kandidaat voor de Nederlandse
Oscarinzending. Inmiddels is ze duidelijk geworden dat de film volgens
de Oscarkalender in het afgelopen
jaar valt. De grens ligt op 1 oktober,
en De bende van Oss ging op 29 september in première. Van Heijningen
en Buddenberg hadden de film dus
moeten opgeven voor de afgelopen
selectieronde, waarbij Sonny Boy als
Nederlandse kandidaat uit de bus

mooie menselijke onderwerpen. Dat
is geen nieuwe ontwikkeling, maar
lijkt een erfelijke kwestie. Hoeveel
Nederlandse documentaires zijn er
over Indonesië gemaakt? Was het
toeval dat de Brit Leslie Woodward,
en niet een Nederlander, een documentaire (A Cry from the Grave)
over het Srebrenica-drama maakte?
Waarom is er nog steeds geen film
over de Pim Fortuyn-periode? En
zijn Nederlandse documentairemakers te goed voor zoiets ordinairs als
bouwfraude?
Kom op makers, zet die bandoneon even opzij!

Jos van der Burg
Het International Documentary Filmfestival Amsterdam heeft plaats van 16
t/m 27 november. Voor meer informatie www.idfa.nl
kwam. Nu ziet het ernaar uit dat de
Oscarkansen van De bende van Oss al
vergooid zijn voordat er een selectiecommissie aan te pas is gekomen.

Fow Pyng Noodles

In 2000 was regisseur Fow Pyng Hu in
Cannes met zijn debuutfilm Jacky, nu
serveert hij noodles in zijn eigen pop
up-shop in Amsterdam. Het is een jongensdroom, maar de stap heeft ook te
maken met de toenemende financiële
onzekerheid van het filmvak.
Het was afgelopen weekend druk bij
de opening van Le fou Fow. Een klant
of vijfenzeventig, schat de Amsterdamse filmmaker en kersverse horecaondernemer Fow Pyng Hu. Het was
minder romantisch dan hij zich had
voorgesteld. “Het is gewoon heel hard
productie draaien. Ik had nog nooit
voor zoveel mensen gekookt.” Begin
volgend jaar gaat zijn nieuwste film
Nick in première op het filmfestival van
Rotterdam. Maar eerst gaat een oude
droom in vervulling. Twee maanden
lang bestiert Hu zijn eigen pop up
ramen shop.

Batman op Wall Street

Occupy Wall Street mag dan geen
uitgesproken doelstellingen hebben, de
opzet is in ieder geval niet om de personeelskosten van miljoenenbedrijven
te drukken. Toch is daar nu sprake van.
Volgens geruchten wil Warner Bros. de
demonstranten als figuranten gebruiken voor de nieuwe Batmanfilm. De
opnames voor The Dark Knight Rises,
de derde Batmanfilm van Christopher
Nolan, zijn inmiddels al maanden
onderweg. Volgens plan worden in de
eerste twee weken van november de
laatste scènes geschoten in New York.
Pikant is dat de opnames plaatsvinden
op Wall Street, twee straatblokken
verwijderd van het tentenkamp in Zuccotti Park dat sinds enige weken door
demonstranten is opgeslagen. De LA
Times meldt dat Nolan plannen smeedt
om de aanwezigheid van Occupy Wall
Street in zijn voordeel te gebruiken.
Volgens een anonieme insider hebben
de acteurs te horen gekregen dat er scènes gedraaid zullen worden in Zuccotti
Park. Nolan zou de demonstranten
goed kunnen gebruiken, aangezien hij
in The Dark Knight Rises een Gotham
City wil laten zien waarin corruptie en
misdaad hoogtij vieren.

Jos van der Burg /
Erik Schumacher
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