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INTERVIEW
THOMAS PEETERS

In mei zwierf Patrick Duynslaegher
(59)voorheteerst inbijnaveertig jaar
zonder perskaart rond op het Film-
festival vanCannes. ‘Datwaswennen.
Metmijnperskaartkon ikbijnaover-
al gratis binnen. Geen al te lange

wachtrijen,geengedoe.Numoest ikalspro-
grammatorhaastoveral reserveren. Ikvoel-
demeeen tweederangsburger. (lacht) Jour-
nalisten hebben een verdomdgoed leven.’

Maar spijt heeft de voormalige filmcriti-
cus en hoofdredacteur van het weekblad
Knack Focus niet van zijn overstap van de
journalistiek naar het Filmfestival Gent,
ruimeenjaargeledennu.Duynslaegherziet
één glasheldere parallel tussen de twee. ‘Ik
magnog steedsmijnpassie voor filmbij de
mensen overbrengen. Alleen waren die
mensen vroeger lezers, terwijl het nu festi-
valbezoekers zijn.’

Zijn passie voor film bracht de kleine
Duynslaeghereindjarenzestigviazijnvader
bij Jo Röpcke, die hemop zijn beurt in 1972
bij het weekblad Knack introduceerde.
Röpckewaseencollegavanzijnvaderbijde
openbare omroep. Duynslaegher senior
maaktealsgraficus tekeningen,karikaturen
en landkaarten voor de nieuwsdienst. Als
kindginghij vaakmeemetzijnvader. ‘Daar,
in de pakketboot op het Flageyplein (waar
de openbare omroep was gevestigd, red.), is
mijn fascinatie voor het beeld ontstaan.’

‘Mijn liefdevoorcinemadankikaanmijn
moeder.Alskindwas ik tamelijkonhandel-
baar. Ik speelde niet graag op straat, hield
niet van sport. De beste manier omme te
kalmeren,wasme in een filmzaal te zetten.

Mijn moeder werkte als ouvreuse in wijk-
bioscopen in het Gentse. In die tijd stapten
mensennog in hetmidden van een filmde
zaal binnen. Mijn moeder begeleidde be-
zoekers met een lampje naar hun stoel. Ik
ging vaakmee. Soms zag ik drie, vier films
op ééndag.’

Taboebreker
Ineenvandiewijkbioscopenzaghijopzijn
elfdezijneersteBond-film: ‘Goldfinger.’ ‘Als
je zoals ik uit een bescheidenmilieu komt,
maakt Amerikaanse cinema een grote in-
druk.Diehuizenmetzwembaden,dekleur-
rijke decors, de grote auto’s en badkamers:
het stondallemaal ver vanonsbed.Cinema
was een soort droomfabriek. Mensen gin-
gen indie tijdnietnaarAmerika. Inmiddels
zijnwe allemaal veramerikaniseerd.’

‘Film is voormij iets permanent educa-
tiefs. Ik leerdewerelderdoorbegrijpen.Film
heeft voormij deuren geopend die anders
dichtwarengebleven. Inmijnovergangvan
adolescentie naar volwassenheid was het
eenbelangrijke taboebreker. Filmsals ‘Bon-
nie and Clyde’, ‘The Wild Bunch’ van Sam
Peckinpah, ’Satyricon’ van Fellini en ‘Teore-
ma’ van Pasolini waren van levensbelang
voormijn persoonlijke ontwikkeling.’

‘Inde jarenzestigenzeventigwas filmde
alleenheerser inentertainmentenbeeldcul-
tuur. Die positie is film kwijtgeraakt. Hele-
maal. Vandaagwordenmensen van ’smor-
gens tot ’s avondsmet beelden geconfron-
teerd.Ophunsmartphone, incommercials,
ophet internet,optelevisie, inanderekunst-
vormen. Begrijp me niet verkeerd: ik vind
dat allemaal zeer boeiend.Máár... Mensen
zijn ongeduldig geworden. Hun attention
spanwordt korter en korter.’

Looptde filmals ‘medium’daardoorge-
vaar? Films zijn niet korter geworden, inte-
gendeel. ‘Zo’n Amerikaanse blockbuster
duurt tegenwoordig inderdaadzelfs langer
dan twee uur. Maar we hebben een ander
soort cinema gekregen, gebaseerd op in-
stantbevrediging. Cinema als pretpark-
attractie: een opeenstapeling van prikkels
en gewaarwordingen. Technologisch is het
ongetwijfeld verbluffend. Helaas zijn door
despektakelzuchtvanHollywoodkwalitei-
ten in de verdrukking gekomen die film
voormij enveel cinefielendemoeitewaard
maken, denkaandesuggestieofdeevolutie
vanpersonages.’

Het sleutelmoment voor die spektakel-
zucht, zegtDuynslaegher,was ‘Jaws’uit 1975.
Eenmeesterwerk, enbovendiendeallereer-
ste zomerseblockbuster.Deplaneet voelde
de naschokken van de eerste oliecrisis. De
Hollywoodstudio’s hadden eindelijk een
economischeformulebeetdie toeliet inwei-
nig tijd grof geld te verdienen. In de jaren
tachtig enterdeWall Street vervolgensHol-
lywood. Gevolg: elke filmmoest de vorige
verpletteren. Greedwasgood.Duynslaegher,
verontwaardigd: ‘Akkoord, film is kunst én
commercie.Maarhet isnietdeboxofficedie
een filmdemoeitewaardmaakt.Het iswat
hij voor iemandbetekent, verdorie!’

Compromis
Daar is hij eindelijk. Duynslaegher, de cul-
tuursnob.DeHollywoodhater.Dequerulant
dieeenfilmalleengoedvindtalservijfmen-
sen naar gaan kijken. Het is een beeld dat
aandeGentenaarkleeft.Maarhetkloptniet.
Hij is gek van James Bond, de PinkPanther-
serie van Blake Edwards, de Batman-films
van TimBurton en Christopher Nolan, het
halveoeuvre vanStevenSpielberg. Laurel&
Hardy noemt hij ‘grote kunstenaars’. Als
hoofdredacteur heeft Duynslaeghermeer
danééncommerciële filmopdecovergezet.
En ook nu, als artistiek directeur van het
Filmfestival Gent, koppelt hij ‘de beste art-
housecinemaaandebeste commerciële ci-
nema’, zoals hij het zelf omschrijft.

Selecteerde hij voor zijn eerste volwaar-
dige festival filmsdiehijals criticuszouheb-
ben afgebrand? Hij ontwijkt de vraag. Of
toch niet helemaal. ‘Als recensent kan je
strenger zijn, in die zin dat je je smaak kan
laten prevaleren. Als festivalorganisator
moet je ruimer gaan. Ik beschouwhet niet
als een compromis dat ik nu dingenmoet
tonen die daaromnietmijn cup of tea zijn,
maar die op een of anderemanier belang-
rijk zijn of aanhangers hebben. Ik benwel
wat gewoon. Ik heb als hoofdredacteur de
eerste Harry Potter-film op de cover gezet,
terwijl ik dat vreselijke cinema vond.’

Geen dwarskop dus. Maar wat met die
andere alias? Puynslaegher.De slachtoffers
vanzijn scherpepenzijn talrijk.Duynslaeg-
herkonvileinengiftig tekeergaaninzijnre-

censies,maaraltijdmet stilistischeprecisie.
VooraldeVlaamse filmmoesthet langont-
gelden. ‘DeVlaamseboerenfilm, ja.Vreselijk
vond ik dat. Als ik danweer zo’n film in de
grond had geboord, kreeg ik te horen: ‘Ja
maar, voor de Amerikanen is de western
hún boerenfilm.’ Dat klopt,maar het ging
meomhoe ze bij ons gemaaktwerden: het
gevloek, de slechte verhalen.’

‘DeVlaamse filmwasook totaal geenaf-
spiegelingvandewerkelijkheid. Inde jaren
zeventig verschenen in Frankrijk of de VS
filmsdie de vinger aandepols hielden.Dat
miste ik inVlaanderen.Endandurfde ikwel
eens lelijk tekeer te gaan, ja. Ook omdat ik
mestoordeaande teneurdat jedeVlaamse
film zogezegd zachtermoest behandelen.
Datvondikonzin.AlsereengoedeVlaamse
filmuitkwam, schreef ik dat ook.Harry Kü-
mel vond ik top. Robbe de Hert heeft ver-
dienstelijke dingen gedaan. De eerste film
vanMarcDiddenwasgoed.OokoverDomi-
niqueDerudderehebikpositiefgeschreven.
Enfin, over zijn eerste twee films toch.’

BV-cultus
Sommige Vlaamse cineasten hielden hoe
danookhunhartvast toenhijnaarhetFilm-
festivaloverstapte.Maardevreesdat ‘Puyn-
slaegher’makers van eigenbodemzouwe-
ren, is ongegrond. Liefst negen titels uit het
Filmfestival-programma zijn Vlaams.

OverdenieuwewinddiedoordeVlaam-
se cinema waait, is al veel inkt gevloeid.
Duynslaegherhoudthetbij eensamenloop
vanfactoren. ‘Er isondermeerhetVafonder
leidingvanPierreDrouot: eenzeerbezielen-
de figuurdie zijnmetier kent.Hij zit niet in
eenivorentoren, staatdichtbijhetveld.Zijn
voorganger Luckas Vander Taelen had dat
veelminder. Ende tax shelterheeftookveel
mogelijk gemaakt, financieel dan.’

Maar filmsmakenbegintmet talent.Er is
een generatie opgestaan die tabula rasa
heeft gemaakt. Ze gaat vanzelfsprekender
met het medium om, zegt Duynslaegher.
‘Filmheeft lang aan een soort klagersmen-
taliteitgeleden: ‘Er isgeengeld,duswekun-
nengeen filmsmaken.’ Tegenwoordigwor-
denmet weinig geld goede Vlaamse films
gemaakt. Je mag de rol van de omroepen
ooknietonderschatten.Er isde jongste tien
jaaruitstekendtv-dramagemaakt, zowelop
de VRT als op VTM. (denkt na)Wellicht lag
het breekpunt zelfs veel vroeger in de om-
roepgeschiedenis: bij de intocht vandeBV-
cultus. Mensen begonnen nieuwsgierig te
worden in dingen vanbij ons.’

Horenwe hemnu zeggen dat de komst
van VTM een zegen was voor de Vlaamse
film?Hij grinnikt. ‘Indirect wel, ja. Maar ik
zeg er nadrukkelijk bij: wat als negatief
wordtbeschouwd,heeftaltijd ietspositiefs.’

Het Filmfestival Gent loopt van 9 tot 20
oktober op verschillende locaties in Gent.

Patrick Duynslaegher: ‘Film is voor mij iets educatiefs. Ik leer de wereld erdoor begrijpen.’ © TOM VERBRUGGEN

Hetwas ‘anofferhe couldn’t refuse’.
Ietsmeerdaneen jaargeleden stapte filmcriticus

PatrickDuynslaegherovernaarhet FilmfestivalGent.
Dinsdaggaat ‘zijn’ eerste editie van start.

‘Cinema is eenpretparkattractie geworden.’

DE STEMPEL VAN
DUYNSLAEGHER

American Histories
In dit Amerikaanse verkiezingsjaar
wilde Duynslaegher absoluut een par-
cours met cinema die iets vertelt over
het Amerika van vandaag en gisteren.
Met onder meer de pilootaflevering
van de reeks ‘Boss’, geregisseerd
door Gus Van Sant.

Out of the Box
Vanuit de vaststelling dat de beste
Amerikaanse cinema vandaag voor
televisie wordt gemaakt. Met de pi-
lootaflevering van ‘The Newsroom’
van Aaron Sorkin, de bedenker van
‘The West Wing’ en scenarist van
‘The Social Network’.

The Last Picture Show
Een parcours over de geschiedenis
van cinema. Blikvanger: de 15 uur
durende documentaire ‘The Story
of Film’.

007 in Concert
James Bond bestaat vijftig jaar.
Vlaamse artiesten zingen Bond-songs
met het Brussels Philharmonic.

Romy Schneider
Een expo in het Caermersklooster
over de Oostenrijkse actrice, die
dertig jaar geleden overleed.

www.filmfestival.be

‘Filmiskunst
éncommercie’
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savages
oliver stone vindt zijn energieks-
te kant terug in dit geflipte actie-
drama over een Californisch trio
dat een bloeiende en kwalitatief
hoogstaande marihuanahandel
uitbaat. als de Mexicaanse maffia
hun business in de gaten krijgt,
beginnen de problemen.

killer Joe
ongemeen brutale maar al even
onweerstaanbare verfilming van
het gelijknamige toneelstuk van
tracy letts. de actie speelt zich af
in een minder welgestelde buurt
van dallas, waar een gescheiden

gezin moordplannen smeedt om
de levensverzekering van de
moeder te incasseren.

A royal Affair
op een moment dat de Franse
revolutie nog moest losbarsten,
wist een duitse dokter de ideeën
van de Verlichting al door te voe-
ren in denemarken. Maar zijn
romantische ziel kwam hem duur
te staan. Knap deens kostuum-
drama dat de decors nooit de
bovenhand laat halen op de
personages.

Take This Waltz
Michelle Williams schittert als
het centrale personage in dit
hartverscheurende liefdesverhaal.
Ze vertolkt de rol van een ge-
trouwde vrouw die smoorverliefd
wordt op haar nieuwe overbuur-
man en zich laat verleiden tot
een fatale beslissing.

Zadie smith
NW
Wie in de jaren zeventig in een
sociale wijk in noordwest-londen
opgroeide, had maar één doel:
er zo snel mogelijk wegkomen.
dertig jaar later hebben de jonge-
ren van toen hun eigen leven op-
gebouwd en elk contact met el-
kaar verloren. Maar op een dag
verschijnt een vreemdeling aan
de deur van leah, die haar dwingt
om haar zelfgekozen isolement
te verlaten.
PromeTheus, 19,95 euro

eugen ruge
in tijden van
afnemend licht
de rus eugen ruges (1954) ver-
telt in zijn debuutroman over drie
generaties oost-duitsers. Vlak
voor de val van de Muur viert Wil-
helm powileit zijn negentigste
verjaardag. hij is zijn hele leven
een overtuigd communist ge-

weest. Zijn zoon Kurt probeerde
met zijn russische vrouw irina en
hun zoontje een min of meer be-
vredigend bestaan op te bouwen
in de ddr. en Wilhelms kleinzoon
alexander vluchtte naar het Wes-
ten, op zoek naar de verloren
wereld van zijn grootmoeder.
De Geus, 22,50 euro

Lionel feuchtwanger
succes
‘succes’ is het verhaal van de
museumdirecteur Martin Krüger,
die wordt veroordeeld tot drie
jaar tuchthuis omdat hij moderne
en omstreden kunst tentoonstelt.
‘succes’ verscheen in 1930. deze
sleutelroman met talloze herken-
bare personages, werd drie jaar
later door de nazi's op de brand-
stapel gegooid. Feuchtwanger
werd ‘staatsvijand nummer één’
en vluchtte naar Frankrijk en later
de Verenigde staten.
WereLDbibLioTheek, 19,90 euro

foto fever
op de site van tour & taxis in
Brussel loopt dit weekend de
eerste Belgische editie van Foto
Fever, een kunstbeurs integraal
gewijd aan de fotografie. het idee
komt uit parijs, waar de fotobeurs
al met veel succes liep. er doen in
Brussel zeventig galerieën mee.
Ze focussen op hedendaagse
fotografie. op de beurs is ook
de expo ‘For Galila’s eyes only’
te zien. Galila is een Belgische
verzamelaarster met een indruk-
wekkende collectie foto’s van
bekende fotografen, onder wie
irving penn.
foTofeverArTfAir.com

PODIA

Louis Paul boon
Met een grote happening zondag
in de KVs in Brussel eindigt het
louis paul Boon-jaar. de schrijver
zou dit jaar honderd zijn gewor-
den. op het programma staan
een leesmarathon en veel mu-
ziek. het hoogtepunt van de
avond is de uitreiking van de
nobele prijs van passa porta,
een eer die Borges, Kafka en
Claus al te beurt viel. louis pauls
zoon Jo Boon neemt de prijs in
ontvangst uit handen van de
Britse schrijver Jonathan Coe.
7 okTober, kvs.be

Jef Neve
donderdag gaat in Flagey in
Brussel het tweede pianoconcer-
to van Jef neve in première.
hij wordt begeleid door de Brus-
sels philharmonic. het concert
wordt tot zondag op verscheide-
ne locaties uitgevoerd.
11-14 okTober, JefNeve.be
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Metz’nallenstapelgek

boek
erik ZiArcZYk

‘H ier zingen ze nog de
psalmenvanDatheen.
Zingen ophele noten.
Alleen hele noten,
want halve, laat staan
kwarten,dat is frivool,

dan lever je je uit aan de wereld.’ Met de
venijnige tegendraadsheid van een puber
haalt Abel Roorda halverwege ‘Pier en oce-
aan’ uit naar zijn godvrezendemedemens.
‘Elke zondag drie keer anderhalf uur in de
kerk, preken aanhoren over hoe slecht en
verdorven je bent, en dan ook nog dat sle-
pende zingen. Ze zijnhiermet z’n allen sta-
pelgek.’

Het ‘teneerdrukkende geloof’ is een van
de thema’s in ‘Pier enoceaan’, devuistdikke
romanwaarmee deNederlandse schrijver
Oek de Jong zich dit najaar op het literaire
podiumhijst. Schaarste kweekt aandacht,
endus staat zeker een ‘zuinige’ schrijver als
De Jongvolop indeschijnwerpers.Acht jaar
lang schuurde en schaafde hij aan ‘Pier en
oceaan’, zijnvierderomansindszijndebuut
‘Opwaaiende zomerjurken’ in 1979.

Zijn uitgever bestempelt de nieuwe ro-
manalsDe Jongs ‘magnumopus’ endaar is
ditmaal niets van gelogen. ‘Pier en oceaan’
is eenambitieuzeromanwaarinhetverhaal
wordt verteld vanAbel Roorda endiens ge-
lovigeouders engrootouders. Viadie fami-
liegeschiedenis borstelt De Jong ook een
breedportret vandemaatschappelijke ver-
anderingen die in de jaren vijftig en zestig
inNederlandplaatsvonden.

VlaknadeTweedeWereldoorlogbepaal-
de het strakke protestantse geloof en zijn
traditiesnoghetdagelijkse leven.Zondagen
waren voorbehouden aan het gebed, en
zelfs een fietstochtje leek eendaad vanhei-
dense rebellie. Abel Roorda zit gevangen

tussen het vrome traditionalisme van zijn
ouders endevooruitgangdiehetdorpbin-
nendruppelt. ‘Zondagse kleren gaven hem
een ‘opgepropt’gevoel’, verwoordtAbelzijn
ongemak als hij zijn nette pak aantrekt.

Talent
Abelzetzichsteedsmeeraf tegenhetgeloof
en de hypocriete onderdanigheid van vol-
wassenen. Want die maken te veel kapot,
kijkmaarnaarzijnvriendinDignaMaelcote.
‘Dignabezat ietswatopheteilandzeldzaam
wasenwatermaarnauwelijkswerdgetole-
reerd: ze bezat talent. Veeleer dan als een
gavewerd dat beschouwd als een straf van
God, want talent gaf reden tot hoogmoed,
talent gaf je reden je boven anderen verhe-
ven te voelen, talent voerde je, als alle we-
reldse kennis, uiteindelijkweg vanGod.’

De opstandigheid van Abel wordt door
De Jong mooi ingebed in het verhaal van
diensmoeder,DinaHouttuyn.Ookzijwor-
stelt met het geloof en de traditie, maar
heeft zich neergelegd bij haar lot. Dina be-
seftdat ‘zeopaardewasomtedienen’, luidt
het. ‘Eenhogere opdrachtwas er niet.’

Inheteerstedeelvan ‘Pierenoceaan’doet
De JongzeermooiDina’s twijfelsuitdedoe-
ken: hoe ze aangetrokkenwordt tot de ou-
dere directrice voorwie zewerkt en hoe ze
zich -opdevluchtvoordiegevoelens - inde
armen van Lieuwe Roorda stort. Nadat ze
ongewenst zwanger is geraakt, wordt een
huwelijk onvermijdelijk. Haar stijfgelovige
ouders verstoten hun dochter niet, maar
straffen haarwel subtiel door haar te laten
trouwen in een gehuurd kleed.

De Jong vertelt treffendhoe de ergernis,

de frustratieendeontgoochelinghethuwe-
lijkvanAbelsoudersbinnensijpelt.AlsLieu-
we op vakantie in zee zwemt, bekijkt Dina
haarman vol afkeer. ‘Misprijzend bezag ze
zijn smalle schouders, zijnvoorzichtigheid,
het systematische op en neer zwemmen -
zelfs inzeewildehijbaantjes trekken.’ Type-
rendvoordeouderegeneratie isdatvaneen
echtscheiding geen sprake kan zijn, ook al
dringt Abel erop aanbij zijnmoeder.

Oek de Jong stelt zijn verhaal scherp op
Abelendiensouders.Maar tussendoorpas-
seert eenstoetaan interessantepersonages,
vandeongenaakbareAntonaDuvekotover
deverliefde IrmaWisse ‘methaarzwareon-
derstel’ tot de homoseksuele ‘ongodist’ Ar-
jaan Padmos.Met eenminimumaanmid-
delenweethij zo’npersonageneer tezetten.

Zwembad
Behalve een ‘bildungsroman’ over de op-
groeiende Abel Roorda is ‘Pier en oceaan’
een portret van een verdwenenNederland.
Het stijve protestantisme is inmiddels naar
de achtergrond verdreven en de zondagen
zijn lang nietmeer stil. Illustratief voor die
evolutie isde sluisplaatswaarhetheledorp
samenkwamomtezwemmen.Tot iedereen
naar hetmoderne zwembad verkast, waar
het stukken properder en hygiënischer is
dan in dat vuile kanaal.

Voor een schrijver die een tijdsbeeldwil
schetsen, besteedt Oek de Jong opvallend
weinig aandacht aan de grote historische
gebeurtenissen. De jonge Abel lijkt zijn le-
venondereenHollandse stolp te leiden.De
Vietnamoorlogofdemoordop JohnF.Ken-
nedykomenenkel terloops ter sprake.Ener
isnogdepetitiedieAbelenzijnvriendenor-
ganiseren tegen de Sovjetrepressie in Tsje-
choslovakije.

Het gebrek aan een breder kader is vol-
strektgeenmanco.De Jongstort zichvoluit
op zijn verhaal en spendeert zijn tijd en
energie om zijn personages en hunbesog-
nes uit tewerken. Hetmag ookwel na acht
jaar schrijven en schrappen: de stijl waarin
De Jong zijn verhaal vertelt, is uitmuntend.
Zonder insentimentaliteit te verzeilenweet
hij de emoties trefzeker weer te geven. Ja
dus, ‘Pier en oceaan’ is het etiketmagnum
opuswaard.

oek de Jong - Pier en oceaan - 2012,
Uitgeverij augustus. amsterdam-
antwerpen. 832 blz.

In ‘Pier enoceaan’
bliktOekde Jong
terugophet ‘ver-
dwenen’Nederland
waarhet stijve
protestantisme
alles verstikte.
Naacht jaar schrij-
venen schrappen
levertdat een tref-
zeker tijdsbeeldop.

Oekde Jong (60)
debuteerde in
1975methet ver-
haal ‘De onbe-
weeglijke’ inHol-
landsMaand-
blad. Vier jaar

later verscheen zijn romandebuut
‘Opwaaiende zomerjurken’, waar-
meehijmeteen succes behaalde.
Na zes jaar stilte verscheen in 1985
‘Cirkel inhet gras’. Op ‘Hokwer-
da’s kind’was hetwachten tot
2002. Tussendoor schreef De Jong
wel nog enkele novelles en essay-
bundels.

Schaarste
kweektaandacht.
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Jongeren met vetkuiven in het Nederland van de jaren zestig. © spaarnestad photo/hh


