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Humor maakt oorlog verteerbaar
In ‘A Perfect Day’ spelen Benicio Del Toro en Tim Robbins ngo-medewerkers die tijdens de oorlog in
Bosnië hulp proberen te bieden. En toch voert humor de boventoon in dit filmdrama.
RUBEN NOLLET
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osnië, 1995. De burgeroorlog
loopt op zijn laatste benen en
de strijdende partijen onderhandelen op de luchtmachtbasis in het Amerikaanse Dayton
over vrede. De littekens van het
gruwelijke conflict zijn echter nog overal
zichtbaar, en niet alleen omdat de slachtpartij in Srebrenica amper een paar maanden eerder heeft plaatsgevonden. Vijanden
vergeef je niet van de ene dag op de andere,
en dus zijn er nog altijd schermutselingen
en sabotagepogingen.
In de film ‘A Perfect Day’ zien we hoe medewerkers van de (fictieve) niet-gouvernementele organisatie (ngo) Aid Across Borders naar een Bosnisch dorpje reizen om er
een waterput onder handen te nemen. Tijdens de nacht heeft iemand daar het lijk van
een corpulente man in gedropt, en als dat er
niet binnen de 24 uur uitgetakeld wordt, zal
het water niet langer drinkbaar zijn. Nadat
ze gecontroleerd hebben of het geen boobytrap is, beginnen ze aan de delicate operatie.
Jammer genoeg is het touw van de put te
zwaar aangetast en dondert het lijk op het
laatste moment terug naar beneden. Dan
begint een zoektocht naar een nieuw touw,
een race tegen de klok die de gitzwarte absurditeit van oorlog extra in de verf zet.

Verdoken geweld

Benicio Del Toro speelt in ‘A Perfect Day’ de huurling die weet hoe je een oorlogssituatie moet aanpakken. RV

KORT
‘A Perfect Day’ is een donker, geestig
drama dat zich afspeelt tijdens de
oorlog in Bosnië.
De ﬁlm volgt een handvol ngo-medewerkers die een waterput terug
bruikbaar proberen te maken en op
allerlei hindernissen stuiten.
Regisseur Fernando León de Aranoa
baseerde zich zowel op een roman
van arts/auteur Paula Farias als op zijn
eigen ervaringen in oorlogsgebied.

hoe mensen er vaak teruggrijpen naar grappen om alles te relativeren. ‘Het is een manier om een afstand in te bouwen tussen
zichzelf en de gruwel die ze meemaken’, zegt
hij. ‘Als je die waanzin wil overleven, moet je
je gevoel voor humor intact kunnen houden. Het is er even levensnoodzakelijk als
een touw, een auto of een reispas.’ De grootste troef van ‘A Perfect Day’ is de vaardige
manier waarop De Aranoa à la ‘M*A*S*H’ de
toon van zijn film laat omslaan zonder dat
het ooit geforceerd aanvoelt. Het ene moment zijn twee personages plezierig aan het
kibbelen, het volgende worden ze geconfronteerd met een schokkend oorlogstafereel. Die afwisseling geeft de film - samen
met de spitse vertolkingen en opzwepende
soundtrack - een aanstekelijke energie.
Als de personages aanvoelen als archetypes is dat niet helemaal onlogisch. León de
Aranoa ziet ze ook als de verpersoonlijking

Ik wou weergeven hoe het
voelt om elke dag met angst
te moeten leven.
REGISSEUR
FERNANDO LEÓN DE ARANOA

Het kwaad schuilt in ieder van ons
Met ‘De welwillenden’ schreef Jonathan Littell in 2006 een ontluisterende roman over de holocaust. Guy Cassiers vertaalde het
1.000 pagina’s tellende boek adekwaat naar het toneelpodium.
KOEN VAN BOXEM

De zaallichten branden nog als
voormalig SS-officier Max Aue het
publiek toespreekt. Hij kondigt aan
zijn hart en hoofd te luchten over de
gruwelijkheden die hij tijdens de
Tweede Wereldoorlog heeft aangericht. Moord na moord op de Joden.
Als hij een monster is, zijn we dat allemaal, zegt hij. Want het kwaad
schuilt in ieder van ons. Het is een
overrompelende binnenkomer.
Toen de Amerikaanse schrijver
Jonathan Littell zijn boek publiceerde, werd het geprezen en verguisd.
Het venijn zat in de figuur van Aue.
Een onderdeel van de Duitse
moordmachine, maar tegelijk een
intellectueel met een verfijnde culturele smaak. Waren de nazibeulen

Hans Kesting als SS’er Max Aue in ‘De welwillenden’. © TONEELHUIS

mensen zoals iedereen of hadden ze
een speciaal soort gen? Voor Littell
gold het eerste. Het is dezelfde vraag
die wordt gesteld over de jihadisten
van IS. Waarom radicaliseren jongeren en slaan ze aan het moorden?
Het boek van Littell, bijna 1.000
pagina’s dik, naar het toneel vertalen was voor Guy Cassiers een heike-

le klus. Veel werd weggelaten. Als
toeschouwer hoef je daar geen rekening mee te houden. Het gaat om
het resultaat op het podium. 3,5 uur
duurt de theaterbewerking, een coproductie van Toneelhuis en Toneelgroep Amsterdam. Een lange zit,
onderbroken door een pauze, maar
ze verveelt nooit.

van de verschillende soorten individuen die
je bij zo’n ngo aantreft. ‘Een ngo-vrijwilliger
in Somalië vertelde me ooit dat je in wezen
drie M’s hebt: Missionary’s, Mercenary’s &
Misfits’, stelt hij.
‘Mélanie Thierry speelt een Missionary,
een idealiste die overal wil helpen. Benicio
Del Toro speelt een Mercenary, een professionele huurling die al lang in het vak zit en
weet hoe je je inspanningen moet verdelen.
En Tim Robbins is een Misfit, iemand die
geen normaal leven meer heeft en zich enkel
nog thuis voelt in een krankzinnige oorlogszone. Maar er is één eigenschap die ze allemaal delen, en dat is dat ze hulp willen bieden. Daarom zie ik ze als echte helden, ook
al slagen ze niet altijd in hun opzet.’
‘A Perfect Day’ speelt vanaf deze week
in de bioscoopzalen.

RENOVATIE
Daarvoor is het verhaal te sterk.
En toch blijft ‘De welwillenden’ niet
helemaal aan de ribben plakken. Je
wordt als kijker nooit boos op Aue,
en bij uitbreiding op de andere
SS’ers met liters bloed aan de handen. Misschien omdat er te veel
wordt gepraat en te weinig getoond. De setting is spaarzaam, met
een dossierkastwand van Eichmann
als belangrijkste attribuut.
Cassiers is op zijn best als hij met
video aan de slag gaat. Ook in deze
productie. Met de beelden kruipt hij
in het hoofd van Aue. De waanzin
krijgt een angstaanjagend gezicht.
Hans Kesting heeft een taaie klant
aan Aue, maar hij zet hem prachtig
neer. Eigenlijk wil je hem beter leren kennen omdat je niet kunt geloven dat hij heeft gedaan wat hij
deed. Je wil begrijpen. Maar sommige zaken zijn onbegrijpbaar.
‘De welwillenden’ tot en met
zaterdag in Bourla, Antwerpen.
Daarna tournee door Nederland
en Vlaanderen.
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Stefan Hertmans
bekroond met
De Inktaap 2016
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De Spaanse regisseur Fernando León de Aranoa vond de inspiratie voor ‘A Perfect Day’
bij de roman ‘Dejarse llover’ (‘Laat het regenen’) van zijn landgenote Paula Farias, die
voor Artsen Zonder Grenzen in Kosovo, Afghanistan, Sudan en Irak werkte. ‘Ik wou
weergeven hoe het voelt om elke dag met
angst te moeten leven’, verwoordde de
schrijfster haar intenties. ‘Hoe de gruwel in
je lijf kruipt tot je geruisloos uit elkaar
scheurt, terwijl je gedoemd bent om een
normaal leven te leiden.’
Het is een gevoel dat León de Aranoa, die
als ngo-vrijwilliger en als documentairemaker ook veel tijd doorbracht in oorlogsgebied, perfect herkent. ‘Denk aan een landmijn’, vertelt hij. ‘Die kunnen overal liggen.
Het gevaar is constant aanwezig. Op elk moment kan iets verschrikkelijks gebeuren. Het
maakt deel uit van het leven.’ Om die reden
laat hij echte gewelddaden ook buiten
beeld. De schietpartijen en belegeringen
waarmee oorlogsfilms door de band geassocieerd worden, zijn hier nergens te vinden.
‘We hebben al genoeg gevechten gezien’,
legt hij uit. ‘Ik toon de gruwel liever vanuit
een andere invalshoek. Hij zit in de hoofden
van de mensen, in de manier waarop ze naar
elkaar kijken en met elkaar omgaan. Het is
een verdoken vorm van geweld die daarom
niet minder nefast is.’
León de Aranoa besliste om ook nog een
verrassend ingrediënt toe te voegen aan de
roman van Paula Farias: humor. Tijdens zijn
tijd aan het front was het hem opgevallen

De Calypso, het schip waarmee
commandant Jacques Cousteau
de zeven wereldzeeën doorkliefde voor oceanografisch onderzoek, heeft gisteren de haven
Concarneau in Bretagne verlaten. Het vaartuig wordt overgebracht naar Turkije waar het gerestaureerd zal worden. De Calypso behoudt zijn originele
uitrusting en apparatuur, maar
krijgt wel een moderner navigatiesysteem evenals efficiëntere
en milieuvriendelijkere motoren. De restauratie neemt twee
jaar in beslag.

De Vlaamse auteur Stefan Hertmans (64) is gisteren in Rotterdam
bekroond met de literaire jongerenprijs De Inktaap 2016 voor zijn
roman ‘Oorlog en terpentijn’. De
jury bestond uit ruim 1.400 scholieren uit het Nederlandse taalgebied.
Ze kozen uit boeken die recentelijk
een literaire prijs hadden gewonnen. Voor Hertmans was dat de
AKO Literatuurprijs 2014. Ook ‘Orgelman’ van Mark Schaevers (winnaar Gouden Boekenuil 2015) was
een van de vier genomineerden.
In Rotterdam werden gisteren
de auteurs voorgesteld en geïnterviewd door de scholieren. Daarnaast verdedigden de jonge lezers
hun keuze in een debat en konden
ze deelnemen aan schrijfworkshops. Vorige keer won Ilja Leonard
Pfeiffer met zijn roman ‘La Superba’.

