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Niemands bezit



Raoul Peck over 
I AM NOT  

YOUR NEGRO
“We moeten de confrontatie  
met ons verleden aangaan”

Met de documentaire I AM NOT YOUR NEGRO en de biografische film ‘Le 

jeune Karl Marx’ brengt de Haïtiaan Raoul Peck op goed een jaar tijd hulde 

aan de twee leermeesters van zijn analytische denken, James Baldwin en Karl 

Marx. Met behulp van Baldwins welbespraakte, diepgevoelde maatschappij-

kritiek houdt I AM NOT YOUR NEGRO ons een spiegel voor, waarmee Peck 

wil aanzetten tot zelfreflectie. 

M alcolm X, Martin Luther King Jr. 
en Medgar Evers. Drie burger-
rechtenactivisten, drie vrienden 
van de Afro-Amerikaanse schrij-

ver James Baldwin (1924-1987), drie moorden die 
het door haat en geweld geregeerde Amerika 
hebben getekend. In 1979 begon Baldwin 
aan een boek dat de recente Amerikaanse 
geschiedenis moest vertellen aan de hand van 
zijn persoonlijke herinneringen aan die drie 
vermoorde vrienden. Hij zou nooit verder raken 
dan een titel, ‘Remember This House’, en dertig 
pagina’s notities. Dat ongepubliceerde manu-
script neemt Raoul Peck nu als uitgangspunt 
voor I AM NOT YOUR NEGRO, een dialectische 
documentaire die Baldwins diepgravende ana-
lyse doortrekt naar de VS vandaag, van wettelijk 
geoorloofde segregatie naar hedendaags politie-
geweld, en het loden stilzwijgen daartussen.
Peck, vooral bekend van zijn films over de eer-
ste Congolese premier Patrice Lumumba, ook al 
vermoord omdat hij het door blanke machtheb-
bers gedomineerde bestel bedreigde, kon een 
beroep doen op alles wat Baldwin geschreven 
heeft: romans, brieven, toneelstukken, poëzie, 
artikels, notities … Veel daarvan gaat over de 
littekens en open wonden die vierhonderd jaar 
raciale verdrukking hebben achtergelaten in de 
Amerikaanse samenleving. Om te ontkomen 
aan de mentale en fysieke bedreiging van het 
gesegregeerde Amerika was Baldwin zelf in 

1948 naar Parijs vertrokken. Hij had de afstand 
nodig om te kunnen schrijven over het land 
waar hij ondanks alles toe bleef behoren, maar 
dat hem als in armoede opgegroeide, homosek-
suele Afro-Amerikaan geen plaats gunde. Hij 
debuteerde met zijn autobiografische roman Go 
Tell It on the Mountain (1953) over zijn jeugd in 
Harlem en schreef eloquente essays over raciale 
en sociale kwesties in de VS en elders.
In 1957 zette de wereldwijd verspreide foto van 
de zwarte leerling Dorothy Counts tijdens haar 
eerste dagen in een net gedesegregeerde high 
school Baldwin aan om terug te keren naar zijn 
vaderland. Hij bezocht er de zuidelijke staten, 
terwijl in het Congress gedebatteerd werd over 
een nieuwe Civil Rights Act. Hij raakte actief 
betrokken bij de burgerrechtenbeweging. Zijn 
reportages en zijn essaybundels, zoals The Fire 
Next Time (1963), een ware bestseller, maakten 
hem tot een van de belangrijkste stemmen in de 
strijd om gelijke rechten. Door zijn ervaringen 
uit de eerste hand besefte Baldwin maar al 
te goed dat politiek en de meest particuliere 
aspecten van iemands leven niet van elkaar te 
scheiden zijn. Peck heeft met I AM NOT YOUR 
NEGRO dan ook een heel intieme film gemaakt; 
geen documentaire die Baldwins levensverhaal 
volgt, maar een geconcentreerde uiteenzetting 
over diens gedachtegoed, dat vandaag niets aan 
relevantie heeft ingeboet. “I AM NOT YOUR 
NEGRO zet je aan om jezelf te bevragen, of je 

nu zwart, blank, vrouw of man bent. Het is een 
persoonlijke confrontatie met je eigen intimi-
teit, met je eigen iconografie, met je eigen blik 
op de wereld en op de ander.”

RAOUL PECK: Die immense stille meerderheid 
is inderdaad een fundamenteel probleem. 
Baldwin spreekt over het gebrek aan empathie 
bij de overgrote meerderheid van blanken in 
de Verenigde Staten, maar zijn blik reikt nog 
veel verder dan dat. De grote groep van mensen 
die zich stilhouden, niets zien of ervoor kiezen 
niets te zien kun je ook uitbreiden naar de hele 
wereld, en het Westen in het bijzonder. 

R. PECK: Zijn ideeën zijn eigenlijk zeer modern. 
Hij schreef ook over heel uiteenlopende onder-
werpen zoals cinema, recht, macht enzovoort. 
Baldwin was een echte humanist met een 
visie op verschillende maatschappijen. Zijn 
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werk gaat over de blik die we hebben, of niet 
hebben, op de andere, op de achtergestelde, 
op de onderdrukte, op wie anders is. Het is een 
filosofisch standpunt, maar ook een ethische 
houding. Zo is het belangrijk om te stoppen de 
verantwoordelijkheid van de een op de ander 
te projecteren. Wanneer Baldwin zegt: “Ik ben 
geen neger”, draait hij de zaken om. Hij geeft 
aan: “Jullie hebben iets bedacht dat ik niet ben, 
dus is het aan jullie je daaruit te redden.”

R. PECK: In dit specifieke, historische geval 
hebben blanken dat idee gecreëerd, maar ‘de 
blanke’ is een metafoor voor de macht. Het kan 
ook om andere identiteiten gaan. De blik op de 
andere dient verschillende agenda’s. Zo wilde 
het nazisme zich ontdoen van de joden, die 
ook blank zijn. Baldwin raakt aan de essentiële 
vraag over de Ander, in heel diverse samen-
levingen. Wat ik van Baldwin heb onthouden, 
en dat zit ook in de film, is de vaststelling dat 
we de confrontatie met ons verleden moeten 
kunnen aangaan, en dat dat verleden eveneens 
het heden is. Er zijn geen verschillende geschie-
denissen, maar wel één geschiedenis waarin we 
allemaal verschillende rollen hebben gespeeld. 
We moeten de moed en ook de empathie 

hebben ons daartoe te verhouden. We moeten 
de confrontatie met de werkelijkheid aangaan 
om in staat te zijn die te kunnen veranderen.

“Hollywoodcinema 
heeft me een 
geschiedenis ingeprent 
die niet alleen niet 
de mijne was, maar 
die ook fout was”

R. PECK: Absoluut. Mijn films gaan inderdaad 
altijd over hoe genegeerd gebleven verhalen 
kunnen worden bewaard, gereconstrueerd 
en opgefrist. Daarbij stel ik me de vraag hoe 
mijn geschiedenis een plaats kan krijgen in de 

geschiedenis van iedereen. Voor mij betekent 
dat ook een deconstructie van de hollywood-
cinema, de meest dominante cinema ter wereld, 
die me een geschiedenis heeft ingeprent die niet 
alleen niet de mijne was, maar die ook fout was.

The Devil Finds Work

R. PECK: The Devil Finds Work is inderdaad heel 
belangrijk voor mij, al had ik de benadering van 
Baldwin ook al meegekregen via andere publica-
ties. In I AM NOT YOUR NEGRO gebruik ik heel 
wat passages uit dat boek van Baldwin, dat het 
werk van een echte filmcriticus is. Maar hij gaat 
verder dan cultuurkritiek. Hij is ook socioloog, 
politicoloog en zelfs antropoloog. En hij analy-
seert hoe een ideologie wordt opgebouwd. 

Elephant
R. PECK: Met I AM NOT YOUR NEGRO heb ik 
geprobeerd een bepaald palet te tonen, een 
evolutie die begint in de tijd waar Baldwin over 
schrijft en die tot vandaag voortduurt. Het 
kwam er echt op aan de benadering die cinema 
zelf heeft in vraag te stellen. Thematisch gaat 
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Elephant (een fictiefilm gebaseerd op de schiet-
partij in de Columbine High School, nvdr) over 
Amerikaans geweld dat een soort voortzetting 
is van de slachtpartijen op jonge zwarten in het 
verleden. I AM NOT YOUR NEGRO verbindt 
voortdurend het heden en het verleden, zowel 
met scènes uit vooral Amerikaanse en soms 
Engelse films als met documentaire beelden en 
de muziek. 

R. PECK: Ik wilde de cirkel compleet maken. 
Kendrick Lamar is een soort jonge Baldwin. Hij 
staat nog aan het begin van zijn carrière, maar 
hij slaagt erin teksten te schrijven die voortko-
men uit wat hij beleeft en waaruit tegelijkertijd 
een bijzondere, radicale kijk op de samenleving 
spreekt. Weinig jonge auteurs vandaag hebben 
de doeltreffendheid van Lamars teksten en zijn 
blik op de wereld.

R. PECK: Ja, dat was inderdaad de contradictie 
waar Baldwin zijn hele leven mee heeft ge-
worsteld en die hem ook verweten is. Om een 
getuige te kunnen zijn moet je soms ook actor 
worden. Hij zocht de hele tijd naar de goede 
maat. Tijdens zijn leven werd hem vaak ver-
weten dat wat hij schreef geen literatuur was, 
omdat hij te dicht bij de realiteit bleef. Vandaag 
beseffen we zijn literaire kracht, waardoor zijn 
werk nog altijd overleeft.

R. PECK: Ja, het is duidelijk dat ikzelf ook aan-
wezig ben in de film, maar wel anders dan in de 
positie die een scenarist of cineast gewoonlijk 
inneemt. Voor I AM NOT YOUR NEGRO moest 
ik toch de bescheidenheid hebben me terug te 
trekken van het podium. Want ik wilde de tek-
sten van Baldwin naar voren schuiven en zorgen 
voor een directe relatie tussen zijn woorden 
en de kijker. Het ging meer om wat Baldwin te 
zeggen had dan om mijn gedachten en mijn 
esthetiek. Ik was minder bezig met mijn inter-
pretatie van Baldwin dan met begrijpen wat hij 
wilde zeggen, en waarom en hoe hij dat deed. 
Anders zou de film mislukt zijn. Ik had wel het 
voordeel dat Baldwin me al minstens 30 jaar 
vergezelt. Hij is altijd aan mijn zijde gebleven 
sinds ik als jongeling zijn werk las. De persoon 
die ik vandaag ben, is gedeeltelijk gevormd 
door Baldwin. I AM NOT YOUR NEGRO was dus 
ook een terugkeer naar mijn eigen iconografie, 
mijn eigen ethiek en mijn eigen filosofie. Dat 
maakte de oefening om me ten dienste te stellen 
van Baldwin minder gecompliceerd.

Le 
jeune Karl Marx

R. PECK: Baldwin en Marx zijn de twee grote 
persoonlijkheden die me al zeer jong gevormd 
hebben. Hun werk heeft me een manier van 
denken en analyseren bijgebracht. Het mar xis-
tische gedachtegoed leerde ik kennen aan de 
universiteit, niet via partijpolitiek. En Baldwin 
geeft echt een encyclopedische, marxistische 
analyse van de westerse wereld. Aan I AM 
NOT YOUR NEGRO en Le jeune Karl Marx heb 
ik zo’n tien jaar zo goed als parallel gewerkt, 
maar het was voor mij geen probleem om die 
twee projecten met elkaar te verbinden of om 
van het ene naar het andere over te stappen. 
Het zijn echt twee belangrijke werken uit mijn 
filmografie.

“De persoon die 
ik vandaag ben, is 
gedeeltelijk gevormd 
door Baldwin”

R. PECK: Dat was het vertrekpunt. Ik wilde 
een antwoord bieden op de opkomst van de 
onwetendheid, het absurde en het feit dat 
wetenschap en de ideologieën verdwijnen, dat 
politiek vervuild is, dat ethiek gebroken is en-
zovoort. Ik had een intense behoefte om terug 
te keren naar de fundamenten. Het is als met 
een computer die vastloopt: je duwt op de reset-
knop. Dat zijn Baldwin en Marx voor mij: reset! 
We moeten weer echt aan het denken gaan, met 
de juiste analytische instrumenten, die ons echt 
over het heden kunnen laten nadenken.

R. PECK: Absoluut, maar ik ben geneigd het 
label van activist te weigeren, want ik vind dat 
wat ik doe de normaalste zaak is. Ik speel mijn 
rol als burger. Ik ben geïnteresseerd in het 
algemeen belang. Ik doe aan politiek in de oor-
spronkelijk betekenis van dat woord (politeia, 
het leven als burger in de samenleving, nvdr). 
Het zijn degenen die ervoor kiezen niets te 
zeggen, niets te doen en zich te nestelen in hun 
privilege die hun standpunt moeten verant-
woorden. Ik heb de indruk dat het label ‘activist’ 
een manier is om zich van iemand te ontdoen. 
Vanuit mijn persoonlijke parcours, waarbij 
ik mijn eigen geschiedenis heb leren kennen, 

ervaar ik de wil om me uit te spreken. Als je 
je verleden niet kent, kun je je geen toekomst 
voorstellen. En kun je ook geen fundamentele 
discussie voeren. Een probleem van ons alle-
maal is dat we ieder onze eigen geschiedenis 
niet kennen. Vanaf mijn kindertijd moest ik 
niet alleen de geschiedenis van mijn land Haïti 
leren, maar ook die van Congo, België en ver-
volgens Duitsland, Frankrijk en de Verenigde 
Staten. Maar iedereen trekt zich terug in zijn 
luchtbel, zonder de middelen om het brede 
plaatje van onze planeet te bekijken.

“Als je je verleden niet 
kent, kun je je geen 
toekomst voorstellen”

R. PECK: Dat is absurd, maar het is nu eenmaal 
zo. Het is een beetje het verhaal van mijn leven. 
(lacht) Ik laat me in met de plek waar ik leef, in 
Congo, in Frankrijk of in de Verenigde Staten. 
Ik ben geïnteresseerd in wat er om me heen 
gebeurt en probeert het te begrijpen. Het leven 
brengt me naar al die verschillende plekken en 
voor mij betekent ergens zijn ook deelnemen 
aan het leven en de geschiedenis daar.

Le jeune 
Karl Marx

Lumumba, la mort 
d’un prophète
R. PECK: Voor mij bepaalt de inhoud de vorm. 
En vervolgens probeer ik beide met elkaar 
te verbinden. Over Lumumba wilde ik eerst 
een fictiefilm maken, een die ik graag zou 
hebben gezien als twaalfjarige, want zulke 
films waren er toen niet. In de loop van mijn 
onderzoek besefte ik echter dat er nog een 
ander verhaal te vertellen was: de geschiedenis 
van mijn familie en de Haïtianen die in Congo 
gewerkt hebben (onderdeel van de documen-
taire Lumumba, la mort d’un prophète, nvdr). 
Lumumba en Lumumba, la mort d’un prophète 
werden dus twee films die totaal onafhankelijk 
van elkaar staan. Met Baldwin liep het onge-
veer hetzelfde. Helemaal in het begin van het 
project heb ik een jaar lang aan een fictiefilm 
gewerkt met Plan B (het productiehuis van 
Brad Pitt, nvdr), die ook Moonlight hebben 
geproduceerd, maar ik besefte dat dat niet de 
juiste piste was. Daarop besloot ik de film zelf 
te produceren, om helemaal tot het uiterste 
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te kunnen gaan met dit experiment. Want het 
was wel degelijk een experiment, al kon ik 
rekenen op de ervaring die ik had opgedaan 
bij mijn documentaire over Lumumba, die ik 
ook zelf heb geproduceerd. De totale vrijheid 
die ik had voor Lumumba, la mort d’un prophète 
wilde ik ook hebben voor I AM NOT YOUR 
NEGRO. Ik wilde zelf de controle houden over 
zowel de inhoud, de vorm als de productie. De 
verschillende lagen van de film, en zijn inten-
siteit, komen voort uit het feit dat ik me altijd 
helemaal heb kunnen geven. Het is behoorlijk 

uitzonderlijk om jaar na jaar ergens dieper in 
te kunnen graven.

R. PECK: Absoluut, alles vertrok bij mijn vraag 
om de rechten te krijgen op het hele oeuvre 
van Baldwin, en niet op een individueel boek. 
Zo’n kans krijg je anders alleen als je een film 
maakt over je ouders of een ander familielid en 

je zelf toegang hebt tot alles. De erven Baldwin 
hadden bovendien de reputatie nergens toe-
stemming voor te geven, maar Gloria had ver-
schillende van mijn films gezien en ging ermee 
akkoord. Dat plaatste ook veel druk op mijn 
schouders. Ik kon me niet permitteren zomaar 
een eenvoudige fictiefilm of documentaire 
te maken. Ik moest echt een monument voor 
Baldwin bouwen, opdat we hem nooit zullen 
vergeten.

Interview – Brussel-Parijs, 26 april 2017

I AM NOT YOUR NEGRO
Directe rede

schaamte 
doen auteur James Baldwin in 1957 terugkeren 
naar de VS. Het volstaat niet langer in Parijs te 
schrijven over het racisme in zijn vaderland. 
Hij moet er zelf bij zijn, bij het meisje op de 
foto – destijds winnaar van de World Press 
Photo – dat wordt bespuwd en beschimpt op 
haar eerste dag op een school die nog maar 
net verplicht afstand heeft gedaan van de 
segregatie. Het in haar gezicht geslingerde 
racisme is openlijk; de hakenkruisen en KKK-
slogans van de anti-integrationisten zijn niet 
mis te verstaan. Tien jaar later krijgt Baldwin, 
ondertussen een bekende stem van de burger-
rechtenbeweging, in een talkshow de vraag: 
“Why aren’t the Negroes optimistic? Is de situatie 
tegelijk veel beter en nog altijd hopeloos?” 
Baldwin lacht breeduit, maar is ongemeen 
scherpzinnig in zijn antwoord: “De vraag is niet 
wat er gebeurt met een zwarte man hier of daar. 
De echte vraag is wat er gebeurt met ons land.” 
In I AM NOT YOUR NEGRO gaat filmmaker 
Raoul Peck (Lumumba) de confrontatie aan met 
die vraagstelling. Niet omfloerst, maar direct, 
in een montage die historisch beeldmateriaal 
laat botsen op Black Lives Matter-protesten 
tegen hedendaags politie geweld in Ferguson 
en andere Amerikaanse steden. Het woord 
‘negro’ kan nu niet meer door de beugel, maar 
onderhuidse en ook weer onverhulde verdruk-
king zijn nog altijd schering en inslag. Om de 
vinger te leggen op dat Amerikaanse trauma 
– dat ook onverkwikkelijke onderdrukkings-
mechanismes elders blootlegt – put Peck uit 
het hele oeuvre van Baldwin, vooral zijn essays 
over cinema en zijn ongepubliceerde notities 
over de burgerrechtenactivisten Malcolm X, 
Martin Luther King Jr. en Medgar Evers, vrien-
den van hem. Baldwins lucide, meeslepende 
woorden – ingesproken door een ingehouden, 
bijna onherkenbare Samuel L. Jackson – vinden 

weerklank in reclamefilmpjes, nieuwsbeelden 
en vooral Hollywoodfilms uit de jaren 30 tot 
60. Rabiaat racisme is in vaak heimelijke vorm 
aanwezig in de beeldcultuur, ook in als progres-
sief geboekstaafde films. Prachtige passages 
uit Baldwins boek The Devil Finds Work verhalen 
over de aantrekkingskracht die cinema op hem 
uitoefent. Hij laaft zich aan film, maar walgt 
er tegelijkertijd van dat iemand zoals hij niet 
lijkt thuis te horen in die verbeelde wereld; 
een afspiegeling van de werkelijkheid. Kan een 
Afro-Amerikaanse jongen zich identificeren 
met Gary Cooper, of moet hij zich verbonden 

voelen met de indianen die door de held worden 
neergeknald? En kunnen we vandaag, voegt 
I AM NOT YOUR NEGRO daaraan toe, eindelijk 
ontkomen aan de geweldcultuur met de Ander 
als mikpunt? De focus ligt op de Verenigde 
Staten, maar de weigering om te gaan met 
racisme als een vorm van machtsmisbruik laat 
zich ook overzetten naar andere samenlevingen. 
Baldwin en Peck plaatsen daar een persoonlijke, 
intieme confrontatie tegenover. En dat creëert 
ongemakkelijkheid, want ze verschuiven de 
verantwoordelijkheid niet door naar de ‘ander’. 
Een montage toont hoe Amerikaanse politici 
“sorry” zeggen, maar verontschuldigingen als 
een schaamlapje voor al dan niet oprecht histo-
risch schuldbesef volstaan niet. Woede, mede-
lijden en schaamte, ze maken allemaal deel uit 
van I AM NOT YOUR NEGRO, dat die gevoelens 
te boven wil komen door een grondige zelf-
analyse, historisch en hedendaags, als opmaat 
tot de toekomst. 
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De sublieme, extatische waarheid van Werner Herzog

L eeftijd is voor Werner Herzog geen 
reden om minder actief te worden. De 
bijna 75-jarige Duitse cineast maakte 
in 2016 zowaar drie films: de speelfilm 

Salt and Fire en de documentaires Into the Inferno 
en Lo and Behold, Reveries of the Connected World, 
een bespiegeling over de rol van het internet in 
de menselijke evolutie. Via een mix van kome-
die en dystopie, en met de vraag of onze drang 
om ‘verbonden’ te zijn een hemel of een hel is, 
peilt deze doc naar extatische waarheid.
Herzog benadrukt steevast dat hij met zijn 
documentaires geen realiteitsimpressie na-
streeft, maar wel een ‘ecstatic truth’, “een poging 
waarheid te vinden in een laag onder de feiten. 
Waarheid laat zich zo maar niet definiëren, het 
gaat over versteld staan over de absurditeit van 
de wereld zoals aan het begin van de filmgeschie-
denis. In geloof schuilt bij mystici het begrip ver-
lichting. Wanneer het publiek bij mijn films wat 
licht uit de bioscoop naar buiten draagt, weet 
ik dat ik iets goed doe.” Met Lo and Behold duikt 
Herzog in de virtuele wereld om extatische waar-
heid te vinden in de fusie van humor en horror, 
filosofie en fantasie. Herzogs toon is afwisselend 
ernstig en grappig, terwijl zijn blik nu eens vol 
verwondering en dan weer door afgrijzen gedre-
ven lijkt. Schijnbaar gaat zijn interesse uit naar 
wat het tijdperk van virtualiteit en elektronische 
communicatie allemaal heeft voortgebracht, 
maar hij is vooral gefascineerd door hoe mensen 
omgaan met het internet.
De regisseur die zijn smartphone enkel voor 
noodgevallen gebruikt, toont zich geboeid door 

de pioniers en de ondernemers van het World 
Wide Web, in wie hij zielsverwanten ziet van 
de obsessieve avonturiers die in Aguirre, the 
Wrath of God en Fitzcarraldo op zoek gaan naar 
het sublieme. In zijn in tien hoofdstukken 
opgedeelde internet- en tech-doc Lo and Behold 
claimt hij bij Elon Musk een zitje (enkele reis) 
in diens Marsmissie, volgt hij Tim Berners-Lee 
in zijn utopische wens vrije informatieuitwis-
seling weer uit de handen van de bedrijven te 
rukken en introduceert hij via Ted Nelson het 
idee van water als model voor interconnecti-
viteit. Aanvankelijk lijkt hij als beïnvloedbare 
outsider mee te gaan in het enthousiasme 
(“dit is een heilige plaats, vol schoonheid”, 
zegt dr. Leonard Kleinrock over “het schrijn” 
waar de eerste elektronische boodschap werd 
verstuurd) en het doemdenken (“wanneer het 
internet uit wordt gezet, stort de beschaving 
in”, stelt wetenschapper Lawrence Krauss) van 
de internetfans. Maar met evenveel empathie 
benadert Herzog internetpiraten, -verslaafden, 
-ontwijkers en -slachtoffers. 
Om finaal de laatste twee groepen te laten 
doorwegen. De verrukking van het verbonden 
zijn maakt plaats voor de terreur van het 
verbonden zijn, de angst voor ontspoorde 
technologie en de afschuw voor de uitwassen 
van sociale media. De wereld van het web is 
immers geen rationele, veilige wereld, maar 
een irrationeel, oncontroleerbaar universum, 
waar geweld impliciet en dreigend aanwezig is. 
Elk moment kan het fout lopen. Een robot met 
ledematen die eruitzien als die van een mens 

kan op hol slaan of mensen kunnen monsters 
blijken die zich achter technologie verschuilen. 
In een pakkende getuigenis, gefilmd met een 
statische camera en doorspekt met shots van 
familieleden die uitdrukkingsloos in de lens 
kijken, vertelt een vader hoe hij na het fatale 
auto-ongeluk van zijn dochter geterroriseerd 
werd met bewerkte foto’s van haar verminkte 
lichaam. Wie Grizzly Man gezien heeft, weet dat 
Herzog die gruwel niet toont, maar de pijn van 
de verwanten zichtbaar maakt. Mensen voor 
wie de ‘connected world’ een hel is geworden 
en die ons en de maatschappij een spiegel 
voorhouden. Met “De geest van de antichrist is 
aanwezig in iedereen op aarde die op het inter-
net zit”, legt de moeder de vinger op Herzogs 
extatische waarheid. Het besef dat techniek 
menselijke eigenschappen versterkt (creati-
viteit, maar ook geweld), belet Herzog niet 
geboeid te blijven door de technologische won-
deren. De robots die zich Messi wanen en “het 
internet dat van zichzelf droomt”. Al gaat zijn 
sympathie naar outsiders zoals de twitterende 
monniken en de mensen die allergisch zijn 
voor gsm-stralen en in een veilige offline zone 
het kampvuur-netwerk herontdekken. Samen 
zingen ze ‘Salty Dog Blues’, een folk song uit 
1900. Nostalgie, maar het blijft Herzog, met 
een knipoog.

 Werner 
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BEYOND THE  
MOUNTAINS AND HILLS 

van Eran Kolirin

“Kolirin laat de onderhuidse spanning in de  
verschillende verhaallijnen mooi escaleren.” 

(interview & bespreking p. –)

LO AND BEHOLD, 
REVERIES OF THE 

CONNECTED WORLD
van Werner Herzog

“Het besef dat techniek menselijke eigen-
schappen versterkt (creativiteit, maar ook 

geweld), belet Herzog niet geboeid te blijven 
door de technologische wonderen.” 

(bespreking p. )

RODIN
van Jacques Doillon

"Het thema van de onstuitbare drang van de 
kunstenaar die zwoegt met zijn materiaal lag 

de altijd existentieel bevlogen Doillon als 
perfect. RODIN is dan ook zoveel meer dan 

een gelegenheidsfilm."

(portret p. –)
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