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Rogier de Blok schreef het scenario voor R U There, Bastiaan Kroeger
voor C’est déjà l’été. ‘Uiteindelijk wil je toch dat een film wat doet, en
niet alleen bij nerds die naar filmfestivals gaan.’ Door Bor Beekman

H
et voornaamste verschil
met het schrijven voor een
gewone, meer mainstream
film, is dat er voor artistie-
ke cinema geen vaste re-

gels gelden, stellen de twee scenaris-
ten. ‘Al kun je soms geneigd zijn te
denken dat het anders ligt’, zegt Basti-
aan Kroeger (1978), die het scenario
voor C’est déjà l’été schreef, dit jaar de
enige Nederlandse speelfilm in de Ti-
ger-competitie van het International
Film Festival Rotterdam (regie Mar-
tijn Maria Smits). ‘Als je naar Rotter-
dam gaat en daar zo’n honderd films
ziet, en die op een grote hoop gooit, is
het verleidelijk om er een soort alge-
mene deler uit te halen.’

En dan zou je volgens Kroeger uit
kunnen komen op de volgende defi-
nitie van arthouse: ‘Vrijwel dialooglo-
ze films over mensen die niet com-
municeren, waarin niks gebeurt, met
een open einde – zoiets.’

Maar, vervolgt hij: ‘Dan doorzie je
het toch niet helemaal. Bijvoorbeeld
de films van Lisandro Alonso, die vol-
doen aan die omschrijving, maar er
zit tegelijk een vreemd soort span-
ning in, die je niet zomaar kunt van-
gen, of na kunt maken.’

De vorig jaar in Nederland nog met

een retrospectief geëerde Argentijnse
filmer (een generatiegenoot) maakt
even intense als minimalistische
films, waarin naar binnen gekeerde
mannen zich over lange afstand ver-
plaatsen, zonder heldere motivatie of
naar gangbare dramawet op te lossen
conflict. Kroeger: ‘Toen ik eens met
mijn schoonfamilie in een vakantie-
huisje zat, had ik een film van Alonso
meegenomen. Die moest echt na een
kwartier al worden afgezet. De hele
vakantie werd er nog over gesproken,
zo slecht vonden ze ’m.’

Het is het soort cinema dat hij zelf
graag ziet, en ook wil maken; niet
licht verteerbaar. Kroeger zit in zijn
woonplaats Amsterdam naast zijn
collega Rogier de Blok (1976), die het
scenario schreef voor R U There, de
door David Verbeek geregisseerde
speelfilm die dit jaar opgenomen was
in het officiële programma van het
Cannes filmfestival. De twee Neder-
landse scenarioschrijvers leerden el-
kaar kennen op de Filmacademie, de-
len een voorkeur voor dezelfde films
en werkten beiden enige tijd als
scriptlezer voor Motel Films. ‘Alonso
heeft wel eens gezegd dat hij dialoog
niet vertrouwt’, zegt De Blok. ‘Dat voel
ik ook zo. Mensen doen, net als die-
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Rogier de Blok: ‘Mensen doen, net als dieren, heel veel onbewust. Dialoog zegt niet zo veel over hun intenties.’
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D ichter bij Joran kunnen we niet komen. In het laatste
filmpje dat van hem opdook, wordt hij naar zijn cel
gebracht in de beruchte Castro Castro gevangenis.

Maar voor hij daar is, moet hij door een bodyscan-apparaat.
Een blik door zijn kleding heen: dat was het enige dat nog

ontbrak in de uitgebreide serie Joran-filmpjes. We zagen hem
al een verklaring afleggen over Natalee Holloway tegen een
‘vriend’ in een auto. Een casino verlaten met een Peruaans
meisje dat later vermoord bleek. Stuntelend met twee kopjes
koffie een alibi creëren. In kogelvrij vest meegevoerd worden
door agenten.

Zet alle undercover-, beveiligings- en nieuwsbeelden achter
elkaar en je hebt een vergezochte aflevering van Law and
Order, CSI of, zoals vaak wordt verzucht, ‘een Hollywoodfilm’.
Tenminste, dat lijkt zo. Automatisch ga je dat gezicht van Joran
scannen. Wanneer gaat hij de waarheid weggeven? Wanneer
breekt hij? Waar blijft de kloppende ader, de trillende
neusvleugel die het hele verhaal vertelt?

Want zo hoort het – in een onbewaakt moment valt het
masker. In misdaadseries en -films gebeurt dat vaak in ‘de
verhoorscène’. Acteurs die liegende verdachten spelen moeten
vaak iéts laten zien. Een glimlach is vals. Antwoorden zijn te
gedetailleerd. Een zenuwtrekje valt niet meer onder controle
te houden – iets dat inspecteur Robert Goren in Law and Order:
Criminal Intent voor de lakse of beginnende kijker vaak ook
nog eens benoemt. Want die puzzelt mee, als een
amateurdetective.

Nog memorabeler zijn de scènes waarin de hoofdpersonen
echt aan elkaar zijn gewaagd. Als een ondervraging ontaardt
in psychologisch getreiter. Dan wordt het een pas de deux op
de vierkante meter. FBI-agente Clarice versus psychopaat
Hannibal in Silence of the Lambs. Batman versus The Joker in
The Dark Knight. Schrijfster Catherine Tramell versus detective
Nick Curran in Basic Instinct – al is die laatste misschien eerder
onvergetelijk om een heel andere reden.

Geromantiseerd? Het hoeft niet. In een documentaire van
John van den Heuvel dook twee weken geleden beeld op van
het verhoor van Ferdi E., de ontvoerder van Gerrit Jan Heijn.
Die ontkende, maar raakte zichtbaar verstrikt in zijn eigen
leugens. Twee agenten dreven hem à la good-cop-bad-cop
verder in het nauw. Vervolgens vroeg hij wat te roken en na
een paar keer diep inhaleren vertelde hij waar hij het lichaam
verborgen had. Klassiek, en heel bevredigend.

Het versterkt het idee dat beeld – en zeker authentieke beeld,
opgenomen zonder dat de verdachte zich ervan bewust is –
niet liegt, maar de leugen ontmaskert. Altijd. Misschien niet
(direct) voor de betrokkenen, maar wel voor de toeschouwer.

Maar Joran verraadt niets. Omdat hij een berekenende
psychopaat is, aldus velen. Omdat hij gemanipuleerd wordt,
zegt hij zelf. Hoe dan ook: hoe meer beeld er is en hoe meer hij
bekent, hoe ongrijpbaarder hij lijkt te worden.

Het maakt beeld met hem verslavend, en tegelijkertijd
ongeschikt voor echte Hollywoodfilms of misdaadseries. Niet
omdat een eenduidig einde ontbreekt, maar omdat we op zijn
minst het gevoel willen hebben dat we zelf hebben gezien hoe
het echt zit.

Hoe meer beeld er
is en hoe meer
Joran van der Sloot
bekent, hoe
ongrijpbaarder hij
lijkt te worden
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R U There (2010)

n Barbosa (2009) televisiefilm

n Calimucho (2008) speelfilm

n a l t . s u i c i d e h o l i d a y. n e t (2005)

eindexamenfilm

n Yu-lan (2004) televisiefilm

n Beat (2004) speelfilm

n Altijd november (2004) kortfilm
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ren, heel veel onbewust. Dialoog zegt
niet zoveel over hun intenties, is niet
zo interessant. Tenzij ze liegen en je
wéét als kijker dat ze liegen.’

Het betekent niet dat een film in
hun ogen per definitie beter af is met
zo min mogelijk woorden. ‘Dat riep ik
wel toen ik net van de academie af
was en dacht te weten hoe het alle-
maal in elkaar zat’, zegt Kroeger. ‘In -
middels ben ik minder formalistisch.
Het is deels ook gewoon zelfkennis:
echt goede dialoog schrijven is vrese-
lijk moeilijk.’
‘Met wat minder dialoog maak je

een film wel snel universeler’, zegt De
Blok, ‘en daarmee ook toegankelijker
voor een internationaal publiek.’

H
et door hem geschreven R
U There kent als hoofdper-
sonage de professionele vi-
deogamer Jitze, die op een
toernooi in Taipei verstrikt

raakt tussen de werkelijke en virtuele
wereld. C’est déjà l’été portretteert een
uiteengeslagen Waals gezin in een
grauw industriestadje, van kwaad tot
erger. Twee fictiefilms die de weg von-
den naar de competities van toonaan-
gevende internationale filmfestivals,
maar in de reguliere Nederlandse
bioscoop vermoedelijk een moeilijk
leven tegemoet gaan.

De Blok: ‘Ik ben wel bang dat we
met R U There in Nederland straks
hooguit drieduizend bezoekers trek-
ken. Gelukkig komt de film ook in
Frankrijk uit, in dertig kopieën.’

Kroeger: ‘De geringe bezoekersaan-
tallen voor arthousefilms in Neder-
land ervaar ik wel als een probleem.
Uiteindelijk wil je toch dat een film
wat doet, en niet alleen bij nerds die
naar filmfestivals gaan. Bergman luk-
te dat wel, de gewone man bereiken.’

Zowel R U There als C’est déjà l’été
speelt zich af in het buitenland. Kroe-
ger betrok met zijn regisseur Martijn
Maria Smits een huurwoning boven
een Chinees restaurant, in het Waalse
plaatsje Seraing. ‘Het was een soort
method-writing. We liepen wat rond,
maakten aantekeningen, verzamel-
den krantenartikelen. We kochten
een behangrol waar we van alles op
schreven en plakten. Alles wat je nor-
maal in een mapje doet, hing aan de
m u u r. ’

Zoals het lokale nieuwsbericht over
ene Harry, die uit de Maas werd opge-
dregd. ‘Die heeft even in mijn hoofd
gezeten, maar viel weer af. Het gaf me
wel het idee dat we iets moesten doen
met de zelfkant van het leven.’

In Nederland zou hij dat niet snel
doen. ‘Ik ken die wereld niet, en dan
ben ik toch bang dat het een soort fa-
milie Flodder wordt, of de Tokkies.
Maar wanneer je als Nederlander een
tijdje in Wallonië gaat wonen, neem
je automatisch al de positie van ob-
servator in, dat werkt bevrijdend.’

Heftig vond hij het, en zwaar. ‘Ieder -
een hangt daar maar wat rond, en
drinkt. De as van de kolenslag maakt
alles grijs, de grond is er vervuild,
mensen krijgen kanker en leukemie.
We zijn gaan hardlopen om het vol te
houden, en deden aan lichttherapie
in het plaatselijke zonnecentrum.’

De omgeving van Seraing is ook de
thuishaven van de gebroeders Dar-
denne, die voor hun films (Rosetta,
L’enfant) over het marginale bestaan
in Wallonië al twee Gouden Palmen in
Cannes kregen toegekend. ‘Dat ze al
hun films ook echt daar om de hoek
hebben opgenomen, wisten Martijn
en ik eigenlijk niet’, zegt Kroeger. ‘We
hebben wel geprobeerd de Darden-
nes in te lichten over het feit dat we
als twee Hollanders op hun gebied
werkten, dat vonden we wel zo chi-
que, maar men wilde ze niet storen.’

De Blok bezocht als research voor
R U There verschillende videogame-
toernooien, en bracht enkele weken
door in Taiwan. Er zitten ook ervarin-
gen uit zijn eigen leven in de film, zo-
als het sleutelmoment waarin het
hoofdpersonage Jitze getuige is van
een ernstig verkeersongeluk. ‘Ik zag
ooit hoe een bestelbusje op de schou-
der van een aangereden jongen
stond, die in doodsnood schreeuwde
– best een heftig beeld. Drie maanden
later kreeg ik RSI, en last van mijn
schouder. Op zichzelf staat dat los van
elkaar, maar het idee dat zaken die je
hersenen niet kunnen verwerken, te-
rug slaan op je lichaam, zit wel ver-
werkt in R U There.’

Ook de twintiger Jitze krijgt last van
zijn schouder, en verliest zo zijn
plaats in het computerteam. ‘Die be-
wustwording van zijn eigen sterfelijk-
heid staat in contrast met de virtuele
wereld waarin hij zich beweegt, waar
je met een druk op een knopje weer
een nieuw leven bezit.’

Toen hij aan het script begon, had
De Blok Azië nog nooit bezocht. ‘Dat
was ook een verwijt van David: hoe
kun je er nou over schrijven als je er
nooit bent geweest? Maar ik had wel
heel veel Taiwanese films gezien, en
dan denk je op een of ander manier
dat je wel iets weet van een land. Ik ge-
loof ook dat de mens in essentie over-
al op de wereld hetzelfde is.’

Regisseur David Verbeek, met wie
De Blok al sinds de Filmacademie sa-
menwerkt, filmde eerder al zijn speel-
film Shanghai Trance in Azië. ‘Hij zei
steeds: die Aziatische meisjes zijn alle-
maal bitches, en wilde dat ook in het
script van R U There terug zien. Toen ik
zelf eenmaal in Taipei zat, kreeg ik
toch een andere indruk. Het kwam
vooral door Davids ervaringen in
Shanghai, wat een hardere stad is.’

Zowel De Blok als Kroeger houden
tijdens het schrijven scherp rekening
met de voorkeur en persoonlijkheid

van de regisseur. ‘Ik let op dat er aller-
lei motieven inzitten die bij David ho-
ren’, zegt De Blok, ‘De beste films gaan
volgens mij altijd ook over de regis-
seur zelf. Je kunt als regisseur natuur-
lijk zelf een script schrijven, maar een
voordeel van een scenarist is dat hij je
blinde vlekken ziet, en verbanden
legt die je zelf niet zou opmerken’.

Kroeger: ‘Jij maakt het script eigen-
lijk persoonlijker dan de regisseur
doorheeft?’

De Blok: ‘Dat probeer ik wel ja.
Kroeger: ‘Met Martijn bij C’est déjà

l’été werkte het iets anders. Die denkt
in voorbeelden, in flarden uit films
die hij ooit heeft gezien. Dan is het
zaak die films ook allemaal te hebben
gezien. Dan riep hij: die ene scène van
Reygadas, of dat stukje beeld van
Ming-liang. En dan moet ik tegelijk
oppassen dat zo’n beeld niet meteen
mijn eigen creativiteit belemmert.’

Kroeger werkt momenteel onder
meer aan een script voor een speel-
film van de Nederlands-Belgische
filmmaakster Joke Liberge, die naam
maakte met haar korte film Meander.
‘Het oorspronkelijke idee komt van
haar, dus ik stel me heel dienstbaar
op, onderzoek wat zij wil. Soms is dat
best moeilijk. Omdat ik haar niet zo
goed ken, ben ik minder snel geneigd
om echt rare ideeën voor te dragen,
terwijl dat misschien wel moet.’

Kroeger, die vaak met vrouwelijke
regisseurs werkt, heeft nog niet zo-
veel ervaring met botsende ego’s. De
Blok, die vooral met mannen werkte,
dan weer wel. ‘In mijn ervaring voe-
len regisseurs zich snel God. Dat past
ook wel bij hun vak, maar je kunt niet
verwachten dat ik op commando al-
les aanpas in een script.’

I
n een dagboek over de opnames
van C’est déjà l’été, dat Kroeger bij-
hield voor het inmiddels opgehe-
ven filmtijdschrift Skrien, be-
schrijft hij hoe hij een mailtje van

regisseur Smits onder ogen kreeg. ‘Er
stond in dat hij me wilde vermoor-
den, en ik kon de ironie niet zo ontwa-
ren. Dat geeft wel aan dat het soms
pittig is, het schrijfproces. Zeker als je
tijdelijk met de regisseur samen-
woont.’

De Blok: ‘Regie is ook wel het moei-
lijkste vak, vooral met de hoeveelheid
stress die er bij komt kijken.’

Kroeger: ‘Op de filmacademie kon
je de regisseurs er zo uitpikken. Zelf
ben ik veel introverter. Zo’n filmset,
met al dat gedoe, is niks voor mij. Om
5 uur ’s ochtends met allemaal men-
sen om je heen en catering en gedoe,
en dan de juiste keuzes maken, daar-
voor heb ik niet genoeg vertrouwen
in mijzelf. Ik zou dan eerst weer het
hele script willen herschrijven.’

Dat het scenario de laatste decen-
nia nogal eens werd genoemd als een
van de zwakkere onderdelen van de
Nederlandse cinema, beschouwen ze
niet als nadelig. ‘Met dat gebrek aan
traditie doet wij juist ons voordeel. Er
is veel vraag.’

De recensie van R U There staat op
pagina 47. C’est déjà l’été wordt
2 september uitgebracht.

Bastiaan Kroeger

n C’est déjà l’été (2010)

n Ly n n (2009) televisiefilm (2009)

n Onder de tafel (2008) televisiefilm

n Dao (2008) korte film

n El Mourabbi (2007) korte film

n Otzenrath (2006) eindexamenfilm

n Te e r (2006) eindexamenfilm

n Schemer (2003) eindexamenfilm
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Bastiaan Kroeger: ‘Echt goeie dialoog schrijven is vreselijk moeilijk.’ Fo t o ’s Joost van den Broek / de Volkskrant
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