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tel je voor. Een filmmaker, geboren in 1942, die als jongeman 
samen met bezielde vakgenoten, hemelbestormers het film-
landschap met de nodige bravoure uit zijn hengsels licht. Vele 
compagnons de route zullen hun eigen carrière uit bouwen. 

Verschillende kritische en kassuccessen later groeit een idee voor 
een nieuwe film, een passieproject waarin stokpaardjes uit zijn lange 
loopbaan samenvloeien. Het plan gaat zo’n drie decennia mee, maar 
komt nooit echt van de grond. De man – zeventiger ondertussen – is een 
vat vol filmkennis, in hoge mate bekommerd om filmerfgoed. Over wie 
gaat het? Martin Scorsese? Of Robbe De Hert?
De teller van de crowdfundingactie, vorige maand opgestart buiten 
Robbes medeweten om, na enkele interviews over zijn precaire leef-
omstandigheden, staat op zo’n 40.000 euro. Luttele dagen nadat 
het VAF – een van de mikpunten van Robbes ongenoegen over zijn 
budgettaire helletocht – toelicht dat het niet zomaar extra fondsen kan 
vrijmaken, vindt Sven Gatz – voogdijminister van het VAF – 50.000 
euro. Niet veel later past het Antwerpse stadsbestuur 10.000 euro bij. 
Alles samen is dat de beoogde 100.000 euro om Robbes ‘Hollywood aan 
de Schelde’-film af te werken. Is deze bizarre gang van zaken een voor-
beeld van de ‘aanvullende financiering voor cultuur’ waar onze overheid 
op inzet? Hoe dan ook ligt er meer dan 100 uur materiaal klaar voor een 
docu mentaire over de Vlaamse filmgeschiedenis, met verhalen die nog 
te weinig zijn opgetekend.

Uiteindelijk wist ook Scorsese het budget – 40 miljoen dollar – voor 
zijn droomproject samen te brengen. En ook hij blijft een gepassi-
oneerde cinefiel, onder andere via The Film Foundation, dat zich 
bezighoudt met filmerfgoed en -educatie. Onlangs beklaagde hij zich 
over het gebrek aan betekenisvolle beelden: “We zijn helemaal over-
verzadigd door beelden die niets betekenen. Zeker woorden betekenen 
niets meer, ze worden verdraaid en verwrongen. Waar zit de betekenis? 
En de waarheid? Alles gaat terug op de vraag die ik in Mean Streets 

al stelde: Hoe leef je een goed leven? Met medeleven en respect voor 
anderen?” Zelfverklaarde agnost Scorsese zoekt in SILENCE gehoor 
bij twijfel en spiritualiteit. AMERICAN HONEY, HARMONIUM, 
MANCHESTER BY THE SEA, SIERANEVADA en LE PASSÉ DEVANT 
NOUS zoeken hoop in verwrongen familiale verbanden. En branden en 

passant nieuwe beelden op ons netvlies. I AM NOT YOUR NEGRO (RAOUL PECK)

“Waar zit de betekenis?  

En de waarheid?”  

— Martin Scorsese
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Reality tv-ster 
en vastgoedbubbelblazer Donald Trump is 
de 45ste president van een land dat hij weer 
groots wil maken door de stal eens flink uit te 
mesten. Gedaan met de oude politiek, zo zegt 
de populist die in een rijk gevulde wieg ter 
wereld kwam, het is tijd om de macht over te 
dragen aan het volk. “We are transferring power 

from Washington, D.C. and giving it back to you, 

the people.” Trump staat niet alleen in die anti-
establishment retoriek. “We nemen [alles] terug 
van de corrupten, de rijken! Generaties lang 
hebben onderdrukkers jullie klein gehouden 
met de belofte op kansen, maar nu geven we 
het terug aan jullie, het volk.” Aan het woord 
is … booswicht Bane in The Dark Knight Rises, 
een van die recente blockbusters die donker 
doemdenken verpakt in een flou politiek ge-
dachtegoed, voor elk wat wils. Macht naar het 
volk, de kijker? Daarvoor zijn vele grote produc-
ties te opdringerig, bv. via hun bombastische 
muziekkeuze.
Inzichtrijke reacties komen ook niet van 
Hollywoodroyalty à la Meryl Streep, die bij 
de uitreiking van haar carrièreprijs tijdens de 

Golden Globes haar verontwaardiging vertolkte 
over hoezeer Hollywoodsterren – “een groep 
mensen van overal” en “tegenwoordig het 
meest beschimpte deel van de Amerikaanse 
samenleving” – het mikpunt zijn van Trumps 
antimigratiehouding. Haar stem – “hees door 
het roepen en klagen” – stond voortdurend op 
het punt te breken, er leek slechts een “en … 
actie” nodig om de opwellende tranen te doen 
vloeien. Oneindig minder kleinerend zijn on-
afhankelijke documentairemakers zoals Laura 
Poitras. Toen ze begin 2015 met haar Citizenfour 

de Oscar voor Beste Documentaire won, zei ze 
in haar summiere dankwoord: “De revelaties 
van Edward Snowden hebben niet alleen een 
bedreiging voor onze privacy blootgelegd, maar 
ook voor de democratie zelf. Als de belangrijk-
ste beslissingen die ons allemaal aanbelangen 
in het geheim worden genomen, verliezen we 
onze mogelijkheid om de heersende machten te 
controleren.”
Een fijnzinnig geobserveerde documentaire 
over de Amerikaanse staatsvijand nr. 1, 
Edward Snowden, is en blijft een opvallende 
Oscarwinnaar. Al krijgen de laatste jaren naast 

muziekdocumentaires (Searching for Sugar Man, 
20 Feet from Stardom, Amy) films over heikele 
politieke thema’s wel vaker een nominatie: 5 

Broken Cameras, The Gatekeepers, Dirty Wars, Last 

Days in Vietnam en Joshua Oppenheimers The 

Act of Killing en The Look of Silence.
In dat rijtje had dit jaar Shadow World van Johan 
Grimonprez niet misstaan. Al zijn de genomi-
neerde documentaires – op LIFE, ANIMATED na 
– dit jaar wel uitgesproken politiek, met naast 
Gouden Beer-winnaar FUOCOAMMARE drie 
documentaires die Amerika’s probleem met 
racisme aansnijden: 13th van Selma-regisseur 
Ava DuVernay over het gevangenissysteem, I 
AM NOT YOUR NEGRO van Raoul Peck (eind 
maart te zien op Docville)  naar de geschriften 
van auteur en ongemeen scherpzinnig filmcriti-
cus James Baldwin, en O.J.: MADE IN AMERICA 
(Ezra Edelman). Die laatste 5-delige documen-
taire vertelt via de rise and fall van footballster 
O.J. Simpson over de Amerikaanse celebrity- en 
sportcultus, de burgerrechtenbeweging, de po-
litie van LA … en alles wat O.J.’s moordzaak tot 
een kluwen van vooroordelen maakte.  

Docu’s uit moerasland Amerika
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