
15DeMorgen. MAANDAG 24/02/2020

June spelen inspireerde me om 
een sterkere vrouw te zijn en voor 
zaken te pleiten die ik belangrijk vind

ELISABETH MOSS OVER HAAR HOOFDROL IN ‘THE HANDMAID’S TALE’, IN ‘THE GUARDIAN’

Hergé-veiling 
in Luik brengt
220.000 euro op

een veiling met werken van
striptekenaar Hergé in luik heeft
gisteren in totaal 220.000 euro
opgeleverd. Het album Tintin
au pays des Soviets bracht
22.800 euro op, terwijl levens-
grote beelden van kuifje en ka-
pitein Haddock elk 4.200 euro
opleverden. een affiche van
kuifje uit 1944 ging voor 5.000
euro onder de hamer, vier keer
meer dan verwacht. “Deze pro-
ducten zijn een veilige haven,
zoals vastgoed, maar met rede-
lijker prijzen. Je kunt jezelf een
plezier doen en zeker zijn dat je
geen geld verliest”, zegt de or-
ganisatie. Het was het derde jaar
dat BD enchères een Hergé-
veiling organiseerde. (BelGa)

Willie Nelson
kondigt 70ste
studioalbum aan

Willie nelson weet van geen
ophouden. De 86-jarige coun-
trylegende brengt in april zijn
zeventigste studioalbum uit. De
plaat, die op 24 april verschijnt,
gaat First Rose of Spring heten,
weet Billboard. Op het album,
waarvan vrijdag al de titelsong
uitkwam, staan in totaal elf
nummers. Behalve twee origi-
nele songs, ‘love Just laughed’
en ‘Blue Star’, bevat ook deze
plaat een groot aantal covers.
Zo stofte Nelson onder meer
‘Don’t Let The Old Man In’ van
Toby Keith af en maakte hij een
eigen versie van Chris Staple-
tons ‘Our Song’. nelson kampt
al een tijd met gezondheidspro-
blemen. (Dm)

Netflix brengt film over
Anne Frank wereldwijd uit
Netflix heeft de wereldwijde
rechten binnengehaald van de
Nederlandse film Mijn beste
vriendin Anne Frank. Dat maakte
de streamingdienst bekend tij-
dens de Berlinale. De opnames
beginnen volgende maand, 75
jaar na de dood van Anne Frank.

De film is gebaseerd op de
memoires van de 90-jarige Han-
nah Goslar, de Amsterdamse
vriendin van Frank. Ze werden
in 1942 gescheiden, maar ont-
moetten elkaar weer in 1945 in
het concentratiekamp Bergen-
Belsen, waar Hannah haar le-
ven riskeerde om Anne te red-
den. Eerder spraken de makers
de hoop uit de film nog dit jaar
uit te brengen.

“We zijn erg trots dat de film
wereldwijd op Netflix te zien zal
zijn”, zegt Lina Brouneus, di-
recteur coproductie en acqui-
sitie. “Netflix hoopt dat het ver-
haal over de beste vriendinnen
Hannah en Anne mensen over
de hele wereld raakt, verbindt
en inspireert, zoals het dagboek
van Anne al decennia doet. Het
is een hartverscheurend ver-
haal over vriendschap en
vreemdelingenhaat, dat anno
2020 nog even relevant is.”

De regisseur van het drama
is Ben Sombogaart, die hits als
De tweeling en De storm maakte.
Eerst zou Ate de Jong regisse-
ren, maar hij werd vorig jaar
van het project gehaald. (BelGa)

‘West Side Story’ van
Van Hove overwint
scepsis in New York
Donderdagavond beleefde
West Side Story, zestig jaar
na dato, opnieuw zijn 
première in New York. De
productie van Ivo van Hove
en Anne Teresa De Keers-
maeker kon van tevoren al
rekenen op veel aandacht,
nu kunnen critici hun 
definitieve oordeel vellen. 

Er waren torenhoge verwach-
tingen, want dit is bijna heilig
cultureel erfgoed in de VS. Er
was bij voorbaat al scepsis: gaan
daar nu plots twee Europese
avant-gardistische podiumkun-
stenaars mee aan de haal? Dit
najaar barstte al een onlinerel-
letje los toen bekend werd dat
het geliefde nummer ‘I Feel
Pretty’ was geschrapt.

Maar de ontvangst van  de
nieuwe West Side Story op
Broadway, in regie van Ivo van
Hove en met (voor het eerst)
een gloednieuwe choreografie
van Anne Teresa de Keersmae-
ker, is overwegend zeer positief.
Alleen de New York Times is kri-
tisch voor de remake van Maria
en Tony’s fatale liefde te mid-
den van New Yorks bendege-
weld. Criticus Ben Brantley
bleef naar eigen zeggen “ver-
rassend onaangedaan”. 

Brantley heeft vooral kritiek
op het intensieve gebruik van
video en live filmopnamen –
handelsmerk van Van Hove en
zijn vaste scenograaf Jan Ver-
sweyveld – waardoor de aan-
dacht naar de schermen wordt
gezogen, in plaats van de zan-

gers en dansers op het toneel. 
Van Hove wilde een rauwere,

hardere West Side Story, maar
doordat de video steeds in-
zoomt op de knappe acteurs,
schrijft Brantley, krijg je eerder
het gevoel van een Calvin Klein-
reclame. Bovendien raakt de
aandacht versplinterd door de
combinatie van liveactie en vi-
deo, aldus Brantley.

Andere media zijn veel posi-
tiever. The Telegraph en Rolling
Stone geven vijf sterren. The Gu-
ardian (vier sterren) prijst de
moderniseringen. Zo laat Van
Hove het mild maatschappijkri-
tische Officer Krupke nu gepaard
gaan met videobeelden van ra-
cistisch politiegeweld. De scène
waarin Anita, het liefje van
Sharks-leider Bernardo, in het
origineel getreiterd wordt door
leden van de rivaliserende
bende The Jets, is nu een schok-
kende bijna-verkrachting. 

Er is lof voor de show stop-
ping choreografie van De Keers-
maeker, met accenten van taek-
wondo, krumping en boksen.
‘Rumble’ en ‘Dance at the Gym’
zijn hoogtepunten, vindt  The
Guardian. De New York
Post noemt het “een triomf”.
“Het is nog steeds dezelfde ge-
liefde show, maar opnieuw uit-
gevonden voor onze tijd”. (vk)

‘The New Pope’ is opnieuw Vaticaan-fictie die zegen krijgt van pers en publiek

Het Vaticaan is hip. Niet alleen de Netflix-
film The Two Popes doet het goed, ook de
HBO-reeks The New Pope blijft hoge toppen
scheren. En dat ligt niet enkel aan de blote
bast van Jude Law. 

ROBIN BROOS

Vanwaar onze fascinatie voor de kerkelijke macht,
hoe komt het dat het Vaticaan opnieuw grootse
Hollywood-producties inspireert? “Het is een set-
ting die tot de verbeelding spreekt”, denkt Koen
Vlaeminck, hoofdredacteur van Kerk net. “Het is
een aparte wereld, waarvan niet iedereen echt
weet hoe die in elkaar zit. Dat werkt natuurlijk
goed in fictie.” Zo is nu de HBO-reeks The New
Pope te zien op Telenet. Dat is het vervolg op The
Young Pope, met een sexy Jude Law als paus.

Daarnaast is de vernieuwde aandacht te danken
aan de huidige paus Franciscus. “Hij past niet in
het plaatje van de laatste pausen maar wordt wijd
en zijd geapprecieerd, ook door mensen die niet
gelovig zijn”, zegt theoloog Hans Geybels (KU Leu-
ven, Logia). “In zijn beginperiode was een reis
van paus Johannes Paulus II nog wereldnieuws,
aan het eind niet meer. En toen bleek dat er onder
paus Benedictus XVI weinig zou veranderen, was
er weinig aandacht. Tenzij er een schandaal was,
zoals met de Regensburger toespraak. De huidige
paus is prominenter aanwezig.”

Dat contrast zit mooi vervat in de geprezen
Netflix-film The Two Popes. “Minstens de helft
van die film is fictie”, zegt Geybels. “Die mannen

hebben elkaar nooit drie dagen lang gesproken.
Toch schetst het heel fijn de verschillende stijlen
van de twee pausen, zonder hen als wit en zwart
voor te stellen. Nochtans was dat aanvankelijk
wel de bedoeling. Maar toen de regisseur zich
begon in te lezen in de teksten van paus Bene-
dictus, vond hij hem toch niet zo achterlijk als
hij soms werd voorgesteld. Aan de hand van fictie
kun je ook in de diepte gaan van de non-fictie.”

The New Pope en voorganger The Young
Pope zijn natuurlijk wel fictief,
over een jong verkozen paus
die aartsconservatief en wraak-
zuchtig blijkt. “De afstand tot
de realiteit is zo groot dat het
duidelijk verzonnen is”, denkt
Geybels. “Sommigen zullen in
vooroordelen gesterkt worden,
anderen halen hun schouders
op. De inhoud van een bood-
schap wordt ook pas belangrijk
als die vaak herhaald wordt.
Daarom lijkt de impact van zo’n
fictief verhaal mij eerder klein. Tenzij we plots
overspoeld worden door reeksen die het Vaticaan
of de kerk als iets negatiefs voorstellen.”

Want, zo zegt Vlaeminck, op zich is het Vati-
caan geen gesloten wereld. “Er lijkt een zweem
van geheimzinnigheid rond te hangen, bijvoor-
beeld wanneer een nieuwe paus achter gesloten
deuren wordt gekozen. Wij publiceren ook gere-
geld stukken over het reilen en zeilen in het Vati-
caan, het is geen ondoorgrondelijk instituut. Maar

Jude Law speelt een jong verkozen paus die aartsconservatief en wraakzuchtig blijkt. © HBO/Gianni FiOritO

ik kan me inbeelden dat het voor fictieschrijvers
een gedroomde setting is voor een verhaal. Tege-
lijk roepen kerk en geloof universele vragen op:
hoe inspireer je mensen, hoe kunnen we mens-
waardig samenleven, en evengoed vragen over
onzekerheid, status en idealisme. Dat zijn thema’s
waarin elke kijker zich kan herkennen.”

Tegelijk is religie in het algemeen een onder-
werp dat steeds vaker opduikt in fictie. Misschien
omdat er vandaag minder taboe rond hangt dan

vroeger, denk maar aan de in
katholieke middens gewraakte
Monty Python-films. Recent
pakte Netflix nog groot uit met
Messiah, over een hedendaagse
profeet met sneakers die zijn
boodschap met de wereld wil
delen. Een gedurfde aanpak, al
was het maar omdat er verschil-
lende geloofsovertuigingen in
samenkomen, gelinkt aan de
maatschappelijke problemen
van vandaag.

“In het verleden heeft de filmindustrie zich
wel vaker gericht op gelovige Amerikanen, met
verfilmingen van bijbelverhalen”, zegt Vlae-
minck. “Dat was mede om commerciële redenen,
omdat er een publiek voor was. Alleen wordt er
steeds vaker uit die niche gebroken naar een gro-
ter publiek, op een respectvolle manier.”

The New Pope, te bekijken op Play en Play More
van Telenet.

‘Niet iedereen weet
echt hoe de wereld
van het Vaticaan 
in elkaar zit. Dat
werkt natuurlijk
goed in fictie’
KOEN VLAEMINCK

kerknet

Kerken lopen leeg, maar
de paus blijft fascineren

Regisseur Ivo
van Hove koos
voor een rauwe
eigentijdse
remake van de
Amerikaanse
klassieker.


