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‘GEEN
BABY’S,
BEESTEN
OF BOTEN’
T E K S T F R A N K WA A L S
F O T O G R A F I E A N P, G E T T Y I M AG E S

Nu de jaarlijkse Gouden Kalveren weer zijn uitgereikt en het Nederlands Film Festival achter
ons ligt, is het tijd om de meest opmerkelijke
filmprincipes eens te ontleden. Regisseur Martin Koolhoven (49) doet dat de komende weken
bij de VPRO in De Kijk van Koolhoven. Deze week
geeft hij in Nieuwe Revu een gastcollege over
de do’s en don’ts in de cinema. ‘Jantje Smit als
bokser in een Rotterdamse oorlogsfilm? Mèh.’
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Iconische scenes
‘Het was Clint Eastwood die in de film A Fistful of
Dollars als cowboy een sigaar rookte in de volle
zon. Omdat de sigaar een uur in de wind stonk
en Eastwood recht in de zon keek, trok hij er een
ietwat vies gezicht bij met knijpende ogen, zo
vertelde hij eens. De film stamt uit 1964, maar
nog steeds koppelen we die iconische gezichtsuitdrukking aan de acteur, iets waar hij ook
nooit meer vanaf komt. In dit geval gaat het om
een iconisch beeld dat min op meer per ongeluk
is ontstaan, net als men in The Terminator niet
kon vermoeden dat Arnold Schwarzenegger’s
‘I’ll be back’ zo’n legendarische uitspraak zou
worden. In deel twee hebben ze zo’n zinnetje
wel bewust gecreëerd en dat werkte. ‘Hasta la
vista, baby’ kennen we inmiddels ook allemaal.
Of wat te denken van ‘You’re gonna need a bigger
boat’ in Jaws, ‘I see dead people’ in The Sixth Sense of
het bekende beeld uit Once Upon a Time in the West,
waar een man met een strop om zijn nek aan
een stenen brug hangt, en enkel nog in leven is
omdat hij op de schouders van iemand onder
hem staat.
In Nederland hebben we Carice van Houten die
in Zwartboek roept: “Houdt het dan nooit op?”
Dat was al een iconische zin toen alleen de trailer nog maar draaide. Het is typisch Paul Verhoeven en spreekt heel erg tot de verbeelding, terwijl ik, toen ik de film in het maakproces al een
stuk mocht zien, riep: “Die zin moet eruit!” Die
uitspraak vertegenwoordigt namelijk een soort
observatie van buitenaf, die iemand die in het
moment zelf zit nooit zou kunnen maken, vond
ik. De kijker plaatst de ellende van het verhaal
in een groter kader, niet de hoofdpersoon. Blijkbaar was dat te truttig gedacht van me, want het
werkte wel. Natuurlijk probeer ik ook iconische
momenten te creëren in mijn films. De dood
van de vader in Oorlogswinter, Guy Pearce naast
het brandende huis in Brimstone... Maar je weet
nooit helemaal zeker wat blijft hangen.’
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‘Als het eng wordt, is geluid
minstens zo belangrijk als
beeld. Mensen knepen bij
Brimstone hun ogen dicht,
maar je kunt beter je vingers in je oren stoppen’
05
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Moordende clowns
‘Wanneer een film een spannende fase in gaat, is
geluid minstens zo belangrijk als het beeld.
Sommige mensen knepen bij Brimstone hun
ogen dicht, maar je kunt dan beter je vingers in
je oren stoppen. Je fantasie is uiteindelijk toch
het ergst en als je iets niet ziet wordt het alleen
maar erger en slaat het brein op hol. Tijdens de
opnames van Jaws vertoonde de nephaai die
gebruikt werd voortdurend technische mankementen, waardoor Steven Spielberg genoodzaakt was allerlei dingen te bedenken waarmee
je als kijker wel snapte dat het gevaar er was,
maar je de haai niet zag. Uiteindelijk heeft dat
de film alleen maar beter gemaakt. Met de techniek van nu is er veel meer mogelijk, maar dat je
alles kunt laten zien maakt het niet automatisch spannender. Wanneer je wel of niet iets
laat zien is sowieso essentieel. Als je het publiek
bijvoorbeeld laat zien dat de moordenaar om de
hoek staat en dan de hoofdrolspeler die daar
nietsvermoedend op af loopt, creëer je suspense.
Muziek is ook belangrijk. Waarom vinden we
het geluid van een speelgoeddoos voor kinderen
eng in horrorfilms? Omdat het liefelijke waar
we dat normaal mee associëren, in een andere
context juist doodeng wordt. Zoals clowns, die
eigenlijk bedoeld zijn om je aan het lachen te
maken, dubbel zo eng zijn als ze aan het moorden slaan. Er is iets heel onprettigs als veilige
zaken ineens gevaarlijk blijken. Tegenwoordig
is het heel cliché om iemand in de douche te vermoorden, maar toen Alfred Hitchcock dat in
1960 in Psycho deed, was dat nieuw. Een badkamer is een plek waar je naakt bent, waar je je
privé voelt. Wanneer iemand je daar vervolgens
gaat vermoorden is dat shocking.’

De drie B’s
‘Op de filmacademie was er een verbod op de
drie B’s; je mocht geen baby’s, beesten of boten
in je scenario schrijven, want dat was vragen om
problemen. Natuurlijk waren er genoeg mensen
eigenwijs, maar die kregen daarna altijd spijt.
Later heb ik ook beesten en baby’s in mijn films
gehad en het is inderdaad ellende. Echte bootscènes heb ik nog niet gedaan en ik geloof dat ik
daar niet al te rouwig om moet zijn.
Ik laat in de komende af levering van De Kijk van
Koolhoven scènes uit The Abyss zien en die film is
beroemd geworden doordat het zo’n hel was om
te maken. Er zijn daar verschillende mensen bijna verdronken tijdens het draaien. Zelfs acteurs,
wat toch normaal gesproken de luitjes zijn waar
ze het allervoorzichtigst mee omspringen.
Regisseren op schommelend water is al lastig,
maar dan is er ook nog eens de beperkte ruimte
waar je je in begeeft. Dat is helemaal erg in een
duikboot, natuurlijk. Zo vond cameraman Jan
de Bont het maar overdreven dat een film als
Out of Africa een Oscar kreeg voor het camerawerk. Nee, wat hij deed voor The Hunt for Red
October een paar jaar later, dat was veel knapper,
vond hij. “Beetje leuke plaatjes schieten in de
woestijn kan iedereen…”

04

Persoonlijk vind ik dat het best gedaan in Das
Boot, door cameraman Jost Vacano, die grappig
genoeg de vervanger van Jan de Bont was toen
Paul Verhoeven Soldaat van Oranje maakte en Jan
in Amerika een film draaide. Ook Das Boot komt
natuurlijk voorbij in de water en boten-af levering van De Kijk van Koolhoven.
Wat het verschil is tussen een thriller en horror?
Dat is een lastige scheidslijn. Tegenwoordig
denkt men vaak bij horror aan de slasherfilm,
maar feitelijk is dat laatste een subgenre. Het is
helemaal niet zo dat horror per se expliciet moet
zijn, denk maar aan oude Frankenstein- en Dracula-films. Sommige films zijn ook moeilijk te duiden. Is bijvoorbeeld een film als The Silence of the
Lambs nu een thriller of toch horror? Ik denk dat
het uiteindelijk met de mate van terreur te
maken heeft. Nagels uittrekken is horror. Een
kakkerlak die je oor in loopt en je hersens
opvreet is horror. Dat appelleert aan angsten en
fobieën waarvan het idee alleen al eng genoeg is.
Een thriller heeft meer te maken met het opbouwen van spanning via iemand in de film die iets
zou kunnen overkomen. Een terrorist met een
bom die Amsterdam wil opblazen en iemand die
dat moet zien te voorkomen, zijn uitstekend op
hun plaats in een thriller.’

1. A Fistful of Dollars
2. Zwartboek
3. Psycho
4. The Hunt for Red
October
5. The Abyss
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6. Het Bombardement
7. A History of Violence
8. Body of Evidence
9. Up in the Air

Erotiek
‘Wanneer is naakt functioneel en wanneer is het
gewoon goedkoop scoren? Er zijn hele films
puur op seks verkocht waarin vrij makkelijk wat
seks in is verwerkt om een beetje peper toe te
voegen. Het grote probleem met neukscènes is
echter dat je ze er vaak ook net zo goed uit kunt
snijden en je ook dan het verhaal nog steeds prima begrijpt. Daarom vind ik ze vaak niet zo leuk.
Een film waarbij seks wel echt iets toevoegt, is
bijvoorbeeld A History of Violence. In de laatste
af levering laat ik twee vrijpartijen zien, die op
twee momenten in de film zitten en die totaal
anders zijn. Ze leggen heel goed uit waar de
twee in hun relatie zitten; de eerste is heel harmonieus en bij die tweede is er een vertrouwensbreuk en komt er een groot deel agressie om de
hoek. Je ziet niet ineens naakt, hoor. Je kijkt
naar mensen die seks hebben.’

Volstoppen met BN’ers

Overkill aan romcoms

‘Geldschieters zien natuurlijk graag sterren, maar
niet iedere film is daar bij gebaat, vind ik. Bij Oorlogswinter voelde het niet goed om de film vol
BN’ers te stoppen en gelukkig was iedereen het
daarmee eens. Het scheelde vast dat ik een populair boek verfilmde, waardoor ik gewoon de beste
acteurs voor deze rollen kon casten. Het is
natuurlijk wel vaak zo dat beroemde acteurs niet
voor niks beroemd zijn. Het zijn niet alleen maar
koekenbakkers die er niks van kunnen. Carice
van Houten is in mijn ogen de beste actrice die
we ooit in Nederland gehad hebben en ze is meteen ook de beroemdste. Ik geloof dan weer minder in grote namen die, puur en alleen om hun
bekendheid, in een andere omgeving worden
gezet. Toen ik hoorde dat er een film over het
Rotterdamse bombardement gemaakt werd en
Mike van Diem, die ook Karakter had gemaakt, ’m
zou gaan regisseren, was ik direct geïnteresseerd.
Tot daarna bleek dat Mike de film helemaal niet
deed, de TROS in de film zat en Jantje Smit de
hoofdrol ging spelen. Dan praat je toch ineens
over een heel ander plaatje. Eerst dacht ik aan
een Oscar-kandidaat en ineens was het Op Volle
Toeren in de Oorlog. Jantje Smit in een romcom als
Volendamse palingboer snap ik nog wel, maar als
bokser in een Rotterdamse oorlogsfilm? Mèh.
Wat dat betreft is het soms beter om dicht bij
jezelf te blijven. Kijk naar Madonna, zo’n beetje
elke film waar zij in speelde is geflopt. Op het
moment dat je buiten je eigenlijke vak werkt kan
dat goed uitpakken, maar alleen als het past.’

‘Hypes komen niet alleen voor in muziek of kleding, ook de film doet daaraan mee. Een goed
voorbeeld is de romantische comedy, oftewel de
romcom, waarbij je doorgaans van tevoren al
weet hoe het af loopt. Het was in Amerika al
decennia een favoriet genre en sinds dik tien
jaar hier ineens ook. Maar terwijl ze het daar zat
zijn, maken we hier nog steeds de ene na de
andere. De hele wereld is erop uitgekeken, maar
hier zitten we met een overkill aan weinig originele romcoms. Als er zóveel gemaakt wordt is
het ook moeilijk iets fris te doen, maar kijk naar
Up in the Air met George Clooney, waarmee de
Amerikanen toch bewezen dat het wel kan.’ ✖
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‘De hele wereld is
erop uitgekeken,
maar hier zitten we
met een overkill
aan weinig originele romcoms’
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DE KIJK VAN KOOLHOVEN

Regisseur Martin Koolhoven won drie Gouden Kalveren voor De
Grot (2001), Knetter (2006) en Brimstone (2017). Afgelopen week
trapte hij zijn zesdelige televisieserie over het filmvak af met een
aflevering over spaghettiwesterns. Ook de komende vijf weken
is hij elke vrijdagavond om 21.20 uur te zien bij de VPRO op NPO
3, met de genres en thema’s: film noir, eurohorror, de postapocalyptische film, water/boten en erotica.
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