
4 Film recensies

Het slechte geweten
van Noorwegen

Fluistermeisje dat
vis fileert in Tokio

Polderactiefilm komt e
Na succesvolle televisieserie komt misdaadthriller Bellic

The Orheim Company. Regie: Arild
Andresen. Met: Vebjorn Enger, Kris-
toffer Joner. In: 6 bioscopen.
vvVVV

The Orheim Company is naar het
schijnt eigenlijk een soort prequel
bij twee eerdere Noorse films over
Jarle Klepp, de hoofdpersoon van
een in eigen land immens populaire
boekenserie over hoe de links-acti-
vistische generatie van de jaren tach-
tig volwassen werd. Dat verklaart
misschien waarom het voor een niet-
ingewijd publiek lastig is om de los-
se draadjes van de film aan elkaar te
knopen. De film begint op het mo-
ment dat de volwassen Jarle midden
in de nacht gebeld wordt omdat zijn
vader is overleden. Via flashbacks
keert hij terug naar zijn jeugd, de
scheiding van zijn ouders en zijn

kort

Bellicher; Cel Regie: Peter de Baan.
Met: Daan Schuurmans, Huub Sta-
pel, Anniek Pheifer. In: 71 biosco-
pen.
vvvVV

‘Nestgeur’ is wat een Nederlandse
film volgens de marketeers van deze
wereld moet hebben om een groot
publiek naar de bioscoop te lokken.
Niet alleen de van oorsprong Ameri-
kaanse elementen van een genrefilm
zo goed mogelijk proberen te imite-
ren, juist de puur Nederlandse ele-
menten kunnen iets toevoegen dat
voor een film aantrekkelijk kan zijn.

Misschien is dat de reden dat Lek
(2000) van regisseur Jean van de Vel-
de nog altijd op afstand de beste Ne-

derlandse misdaadthriller is die de
afgelopen twintig, dertig jaar is ge-
maakt. Aan de ene kant is dat een
film waarin goed is gekeken naar
Amerikaanse voorbeelden, maar te-
gelijkertijd speelt die slim met de
toenmalige actualiteit rond de IRT-
affaire. Lek opent met een martelscè-
ne, die regelrecht is geïnspireerd op
het cartooneske geweld van Taranti-
no’s Reservoir Dogs, maar dan wel ge-
combineerd met een liedje van An-
dré Hazes. Die combinatie maakte
de scène tot een kleine klassieker.
Dan is ‘nestgeur’ niet alleen marke-
tinggereedschap, maar voegt ook
iets wezenlijks toe aan de film.

Aan die eigen draai ontbreekt het
in de op de paranoia-thrillers uit de

B ourne-reeks geïnspireerde neder-
thriller Bellicher; Cel. De film is geba-
seerd op een succesvolle misdaadro-
man van Charles den Tex uit 2008,
onderdeel van een serie met dezelfde
hoofdpersoon, de Haagse spindoctor
Michael Bellicher. Eerder maakte
hetzelfde team de vierdelige televi-
siereeks De macht van meneer Miller,
gebaseerd op een ander boek in de-
zelfde reeks. Met het inkrimpen van

Bellicher is vooral
p r o j e c t i e s ch e r m
voor vrees publiek

‘Soms zie je shit waar
je niks aan kunt doen’

DE BESLISSENDE FILM
VAN JAN AKKERMAN

Daan Schuurmans in Bellicher: Cel

De best bezochte films
van Nederland

Ted. Zwakke plot, ergerlijke
finale, maar erg grappig,
deze buddyfilm tussen
man en teddybeer.

Savages. Oliver Stone
scoort met amorele, bijna
ranzige thriller over drugs,
Mexicanen en Californiërs.

De verbouwing. Potsierlij-
ke polderthriller? Dat wel,
maar regisseur Will Koop-
man doet het uitstekend.

Silent City. Regie: Threes Anna. Met:
Laurence Roothooft. In: 5 bioscopen.
vvvVV

Vier nieuwe Nederlandse speelfilms
komen er deze week in de biosco-
pen, alle vier boekverfilmingen.
Voor Silent City nam schrijver, thea-
termaker en regisseur Threes Anna
(1959) – ze debuteerde in 2007 met
The Bird Can’t Fly – haar eigen boek
De stille stad ter hand, een semiauto-
biografisch verhaal over een jonge
vrouw die ‘lost in translation’ is in
Tokio. Rosa is een jonge chef-kok,
lief, kwetsbaar en naïef, een fluister-
meisje dat trillend als een hinde op
haar te lange benen staat. Ze heeft
het in haar hoofd gehaald in de leer
te gaan bij een vismeester, dus daar
staat ze met bambi-ogen en blozen-
de wangen Nederlands te wezen,

veel te groot en te lomp in die preci-
euze Japanse wereld.
Threes Anna stopte ooit als theater-
maker (bij locatietheatergroep Dog-
troep) omdat ze verhalen en drama-
turgie steeds belangrijker vond.
Toch blijft ze hier een beeldenma-
ker. De kracht van Silent City zit niet
in tuttige meisjespsychologietjes
over het hoe en waarom van Rosa in
die vreemde stad; een belangrijke
stap is al gezet door de monologue
intérieur van het boek niet in een
voice-over te vertalen. Silent City is
op z’n best als verhaal en dramatur-
gie zwijgen en de filosofie van Mees-
ter Kon in beelden wordt omgezet:
dat Rosa om een vis te bereiden eerst
een vis moet begrijpen. Dan spartelt
Rosa door de onderwaterwereld van
Tokio met zijn seksbars en neon-
licht, door haar nachtmerries van
water. Dan overstijgt de film ook z’n
eigen metaforen over taal en over
stilte.
Dana Linssen

moeizame relatie met zijn zuiplap
van een vader, die geobsedeerd is
door de Tweede Wereldoorlog.
Lang lijkt het daarover te gaan, over
het slechte geweten van Noorwegen.
Het zwijgen, de repressie, de slechte
familieverhoudingen, alcoholisme,
het latente antisemitisme bij de ou-
dere generatie en het oplaaiende ra-
cisme in de jaren tachtig, waardoor
de nogal sullige Jarle opeens poli-
tiek ontwaakt: dat alles doet zoiets
vermoeden. Je verwacht ieder mo-
ment dat de familie Orheim als fout
uit de kast komt, ook al omdat in
diezelfde jaren tachtig het Noorse
zelfonderzoek over de Jodenvervol-
ging tijdens de Tweede Wereldoor-
log op gang kwam.
De film hint naar dit alles, maar
kiest uiteindelijk voor Jarles per-
soonlijke coming-of-age. De jonge-
renjury van het afgelopen Film by
the Sea-festival in Vlissingen koos de
film als winnaar.
Dana Linssen

„Ik ben een keer een kroeg in
Oost-Duitsland uitgezet. Een
muzikant speelde verzoeknum-
mers, dus ik vroeg om I want to
be in America uit de film West Si-
de Story (1961). Toen werd ik
naar buiten gegooid. Eigenlijk
houd ik helemaal niet van dat
soort films, maar het is wel de
enige waar ik echt warm en koud
van werd. In de eerste plaats
omdat er ongelofelijk prachtige
muziek onder zit waar ik zelf
door geïnspireerd raakte. Het is
ritmisch en harmonisch zo
krankjorum goed.
„Ook vond ik het prachtig hoe
die film het tijdsbeeld van toen
toonde. Ik begreep het, dus
blijkbaar was ik vroegrijp voor
mijn leeftijd. Ik was veertien, had
jeugdpuistjes op mijn kop, en
dacht alleen maar aan muziek.
Een verhaal over een moderne
Romeo en Julia uit de twee vij-

andelijke streetgangs dat eindigt
met een steekpartij, dat hakte er
wel in. Zo zit het leven toch een
beetje in elkaar. Wat ik geleerd
heb van West Side Story is dat je
soms toeschouwer bent van shit
waar je niks aan kunt doen.
„Je omgeving bepaalt alles, dat
zie je bij die streetgangs maar
ook in de Bijlmer. Mijn omgeving
was ook bepalend voor mij, al
was het maar om die te ontstij-
gen. Als jochie wou ik graag de
wereld rond met een gitaar. Dat
is aardig gelukt, maar dat je daar
hard voor moet zijn, had ik toen
niet door. Ongelofelijk wat voor
klootzakken je tegenkomt.
„Voor mij is verzet tegen je om-
geving de romantiek van de film.
Ik heb mede door West Side
Stor y een spannend leven ge-
had. En nog steeds, tegen de
gangbare orde.”
Kris Derks

Muzikaal was
West Side Story een
inspiratie voor
gitarist Jan
Akkerman (65). De
film leerde hem
ook rebelleren.

OOK UITGEKOMEN

Resident Evil: Retribution.
Regie: Paul W.S. Anderson.
Mila Jovovich hakt zich op-
nieuw een weg door met T-vi-
rus besmette ondoden in nieuw
deel in zombiefilmreeks.

De Club van Sinterklaas & Het
Geheim van de Speelgoed-
d o k t e r.
Regie: Pieter Walther Boer.
Herfst, dus Sinterklaasfilmtijd.

Nu is Sinterklaas weer verdwe-
nen en weten de Pieten zich
geen raad. Komt het nog goed
voor 5 december?

Superechte Liefde.
Regie: Anne Sewitsky.
Noorse Kinderfilm. De negen-
jarige Anna begrijpt niets van
liefde, tot ze valt voor Jorgen.
En de strijd moet aangaan met
andere geïnteresseerden.
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Film 5

t een tikkeltje te laat
licher met acteur Daan Schuurmans in de bioscoop

Snikken zonder
tranen trekken

een paar uur televisietijd tot speel-
filmlengte, heeft Michael Bellicher
(Daan Schuurmans) een flink deel
van zijn kenmerkende eigenschap-
pen verloren – zoals zijn tomeloze
arrogantie. Nu is hij vooral een min
of meer kleurloze doorsneeman, op
wie het publiek zonder al te veel hin-
dernissen eigen emoties kan projec-
teren. Dit zou mij ook kunnen over-
komen.

Wat? Op een dag blijkt Michael
Bellichers identiteit te zijn gestolen
– de schaduwzijde van het internet-
tijdperk, waarin iedereen online
zichzelf een nieuw personage kan
aanmeten. Dat zou een film als een
existentiële nachtmerrie kunnen op-
leveren – wie ben ik en waarom zit

Voor ik doodga (Now Is Good). Re-
gie: Ol Parker. Met: Dakota Fanning,
Jeremy Irvine, Paddy Considine. In:
59 bioscopen.
vvvvV

Een weepie noemden ze dat vroeger
in Hollywood, een film om tranen
met tuiten bij te huilen en daar op
een of andere manier een opgelucht
gevoel aan over te houden. Het
klinkt ook wat liever dan het ‘tra-
nentrekken’ van die andere naam
voor het genre, de tearjerker, die im-
pliceert dat de makers ook alles op
alles hebben gezet om je daadwerke-
lijk aan het huilen te krijgen.

Voor ik doodga is een weepie, ge-
woon omdat de film en het boek van
Jenny Downham waar hij op geba-
seerd is een verdrietig verhaal vertel-
len, niet omdat hij nou zo z’n best
doet om droevig te doen. In tegen-
deel zelfs. De zeventienjarige Tessa
die weet dat ze voor haar achttiende
verjaardag aan leukemie zal sterven
en daarom een lijstje heeft gemaakt
van dingen die ze per se nog gedaan
wil hebben, is grappig en opstandig
en weerbarstig zoals late pubers dat
zijn. De tranen komen niet omdat
het zo erg is dat Tessa zal sterven,
maar omdat je van haar gaat houden.
En omdat je je tijdens het kijken re-
aliseert hoe fragiel het leven is en
nog een paar van die clichédingen

die nu eenmaal waar zijn en in een
goed verhaal louterend werken.

In eigen land ontving de Engelse
film met een Amerikaanse hoofdrol-
speelster (Dakota Fanning) gemeng-
de reacties: als je niet geraakt wordt,
voelt een cliché natuurlijk dubbel zo
hard als een cliché. Maar afgezien
van het pleidooi voor levenslust, wat
Voor ik doodga vooral is, blijft de film
ver van platgetreden paden. Het is
zelfs tamelijk gedurfd om in een gro-
te publieksfilm een zeventienjarige
het lot over haar eigen leven in han-
den te geven en respectvol mee te
gaan in haar wens om zich niet ein-
deloos te laten doorbehandelen. Het
is ook verfrissend om van de ouders
gecompliceerde, niet per se sympa-
thieke personages te maken die ta-
melijk zelfzuchtig met hun eigen
verdriet bezig zijn. En het is vooral te
prijzen dat de film de tijd neemt om
de ook al niet zo eenvoudige ver-
liefdheid tussen Tessa en haar buur-
jongen Adam vorm te geven. Adam
heeft net zijn vader verloren en
schrikt nogal als het meisje dat hem
terughaalt uit het dodenrijk zelf ook
gaat sterven. Maar eerste liefdes zijn
sterker dan leven en dood. Het
maakt Voor ik doodga een belangrijke
film die ook schaamteloos roman-
tisch en onredelijk gepassioneerd is.
Laat die tranen maar komen.
Dana Linssen

Een leven dat goed is voor tien films

Dakota Fanning realiseert haar laatste wens in Voor ik doodga

De beste films
volgens NRC Handelsblad

Savages. Noem het ma-
cho, ranzig of kitsch, Oliver
Stones thriller over oorlog
tegen drugs is amusant.

Love is All You Need.
Kanker en romantiek gaan
prima samen in deze vro-
lijke Deense komedie.

Being Flynn. IJzersterke
Robert De Niro als dronken,
kankerende taxichauffeur:
Travis Bickle 35 jaar later.

iedereen achter me aan? – maar de
uitwerking krijgt hier nauwelijks
een psychologische dimensie en is
vooral gericht op actie. Die actie is
doeltreffend en realistisch in beeld
gebracht, inclusief een wilde achter-
volging in het Westland.

Iemand die zich uitgeeft voor Bel-
licher rijdt een kind dood in zijn ge-
stolen auto en hij moet alles in het
werk stellen om zijn onschuld te be-
wijzen. Zo komt hij een tamelijk kol-
derieke bende misdadigers op het
spoor – inclusief een zwakzinnige,
die verslaafd is aan het vrolijke
weekblad Donald Duck, dat hij ook
nog eens laat slingeren op het plaats
delict, met zijn eigen adres op de
omslag. Zo komt Bellicher wel heel

B a c h e l o re t t e . Regie: Leslye Head-
land. Met: Kirsten Dunst, Lizzy
Caplan, Isla Fisher, Rebel Wilson. In:
37 bioscopen.
vvvVV

In B achelorette organiseert de ijzige
control freak Regan (Kirsten Dunst)
het huwelijk van haar oude high-
schoolvriendin Becky (Rebel Wil-
son). Als het vrijgezellenfeest saai
dreigt te worden, snuiven Regans
twee andere vriendinnen Gena (Liz-
zy Caplan) en Katie (Isla Fisher) wat
lijntjes coke, met alle gevolgen van
dien. De bruidsjurk scheurt, waarna
een nachtelijke zoektocht volgt naar
een naaister die de jurk kan herstel-
len voor de huwelijksplechtigheid.
In B achelorette is de loyaliteit tussen
de vrouwen vrijwel nihil. De drie
zijn afgunstig op Becky omdat zij als

eerste in het huwelijksbootje stapt
en roddelen erop los. En toch zijn
het ook hartsvriendinnen. Het is
niet de enige intrigerende paradox
van B achelorette. Elk personage is ei-
genlijk een wandelende tegenstel-
ling: grof en lief, hatelijk en warm,
assertief en onzeker.
‘Bridesmaids meets The Hangover’ is de
gemakkelijkste manier om deze ko-
medie te omschrijven. Ware het niet
dat het gelijknamige toneelstuk van
Leslye Headland, die er nu haar re-
giedebuut mee maakt, eerder te zien
was dan Bridesmaids. Hoe dan ook, er
onstaat een trendje van weinig sub-
tiele komedies die laten zien dat
vrouwen niet onderdoen voor man-
nen als het gaat om drank, drugs en
seks, of eigenlijk de uitwassen hier-
van: kotsen, comadrinken, sperma-
vlekken en ander verlies van deco-
rum. Of dit ‘b e v r ij d e n d ’ en emanci-
patoir is, blijft de vraag, maar grap-
pig is het bij vlagen zeker.
André Waardenburg

Trend: vrouwelijk
verlies van decorum

eenvoudig achter de schuilplaats van
de boevenbende, die banden heeft
met de inlichtingdienst AIVD. Zelf
maakt hij zich ook weer niet zo
moeilijk te vinden. Want als de boe-
ven achter hem aan zitten, houdt hij
zich schuil op de enige plek in de wij-
de omgeving waarvan de criminelen
kunnen vermoeden dat hij daar zit.

De timing is niet ideaal. Deze film
speelt met de vrees voor moslimex-
tremisme en terreur à la de Hofstad-
groep. Die angst is inmiddels flink
geluwd. Was deze film een jaar of vijf
geleden uitgekomen, dan was de im-
pact aanzienlijk groter geweest. Nu
is Bellicher; Cel wel onderhoudend,
maar niet verontrustend.
Peter de Bruijn

Diana Vreeland: The Eye Has to Tra-
ve l . Regie: Lisa Immordino Vree-
land. In: 10 bioscopen.

D a n k z ij The Devil Wears Prada en de
daaropvolgende documentaire The
September Issue weten modeliefheb-
bers alles over de manier waarop An-
na Wintour met straffe hand het
Amerikaanse modeblad Vogue leidt.
Maar eigenlijk is het leven van haar
voorgangster Diana Vreeland (1903-
1989) veel interessanter. Zij was al
eerder het onderwerp van speel-
films, waaronder de modemusicals
Lady in the Dark (1944) en Funny Face
(1957) en de Franse cultfilm Who Are
You, Polly Magoo (1966). De door haar
aangetrouwde kleindochter ge-
maakte documentaire Diana Vree-
land: The Eye Has to Travel maakt dui-

delijk dat haar leven stof bevat voor
nog eens tien speelfilms.

In razend tempo bladert de docu-
mentaire door haar leven. Hoe de
danseres en socialite via een modeco-
lumn in Harper’s Bazaar hoofdredac-
teur van Vogue werd. Hoe ze Lauren
Bacall als model ontdekte, en Twig-
gy. De bikini introduceerde. Dat de
swinging sixties haar tijdperk wa-
ren, hoewel ze daar iets te oud voor
was, zoals ze ooit te jong was voor de
roaring twenties. In ongenade viel
en zichzelf heruitvond als curator
van extravagante modetentoonstel-
lingen in het Metropolitan Museum
of Art. Het is bijna te veel voor één le-
ven of één documentaire, vooral om-
dat archiefmateriaal haar ook nog
eens laat zien als een vrouw met een
eindeloze fantasie en scherpe opi-
nies over anderen.

Valse noten worden nauwelijks ge-
kraakt, echte duiding mist. Dat is
niet erg: The Eye Has to Travel is een bi-
ografiefilm om je heerlijk aan te ver-
gapen. Maar hoe meer je Diana Vree-
land hoort praten - over hoe ze paard-
je reed met Buffalo Bill, Charles Lind-
bergh over haar huis zag vliegen, Hit-
ler ontmoette en Jackie Kennedy kle-
dingadvies gaf – hoe meer je bespeurt
dat hier niet alleen een selfmade car-
rièrevrouw aan het woord is, maar
ook eentje die haar eigen mythe
schiep. En leefde. Daar wil je meer
van weten. Speculatie! Sjieke roddels
zelfs. Vreeland zei zelf dat het niet
om de jurk ging, maar om het leven
dat je in die jurk leefde. Had haar
kleindochter hem maar iets verder
van de schouders laten glijden om de
vrouw eronder te tonen.
Dana Linssen


