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Ik heb op vier weken haast alle veertig 

films van Bergman gezien, van ’s morgens 

tot ’s avonds. Ik ben de maand oktober 

begonnen met fascistische ideeën: ieder-

een moet verplicht worden minstens vijf 

films van Bergman te zien. Ik dacht dat 

empathie, inzicht in de variaties op goed 

en kwaad, inzicht in de banale raadsels 

die de geschiedenis maken tot wat ze is, 

gedeeld moesten worden. Verplicht. Dat 

we ieder jaar een percentage van ons inko-

men afstaan aan zout op de winterwegen 

is algemeen aanvaard, voor het algemene 

belang. Ik pleit voor het besteden van een 

percentage van onze tijd aan de films van 

Bergman. Zout op de winterwegen. Voor 

het algemene belang.

De	vrije	liefde

Pierrot Le Fou van Godard. Al heel jong 

gezien, en altijd een mythische leidraad 

gebleven. 

Een snelfilm van een onwaarschijn-

lijk koppige, grappige, misprezen, versto-

ten en even geliefde kunstenaar. Bij het 

zien van deze film heb ik de eerste keer 

beslist mijn leven in te richten rond deze 

twee Kapitale Nimfen: de Schoonheid en 

het Verzet. Sindsdien zit ik opgezadeld 

met twee hoofdletterwoorden uit een film 

die net gaat over het stoemmelings misluk-

ken van altijd maar te willen tanken bij 

total. Godard vernietigt wat hij bemint, 

en net in de vernietiging geeft hij het 

door. Hij is de meest cynische en meest 

utopische kunstenaar tegelijk. Hij heeft 

me beslissingen doen maken die ik ben 

blijven herhalen, en meestal met een film 

van hem als voorzet. Les histoires de cinema, 

Vivre sa vie, Eloge d’amour... Godard (en 

Pierrot Le Fou) heeft niets met vrije liefde, 

toont vooral de nachtmerrie, de tragische 

en soms zelf sublieme slapstick, maar hij 

geeft door wat hij vernietigt, hij toont de 

tralie die ons gevangen houdt, een bevrij-

dende vrije liefde.

De	serene	liefde

Deze liefde heb ik voor de techniciteit van 

de filosofie. Kants precisie en zorgvuldig-

heid in opbouw en verwoording, het heeft 

iets van een bedwongen hysterie. Hoeveel 

gekrijs, zenuwspetters en ontsporingen 

zijn er niet ter ruste gelegd om een derge-

lijke toewijding aan te kunnen? Ik vind 

dat kostbaarder dan het nog maar eens 

tonen hoe we eigenlijk slasher en horror 

geestjes hebben. Het toont een veel te 

onbenutte mogelijkheid: die van trouw, 

evenwicht, aandacht, en zich steeds in-

tensiverende liefde. Hoe Kant ingaat op 

het functioneren van ons verstand, ons 

oordeelsvermogen, ons morele gedrag, 

is van zulk een adembenemende volge-

houden kracht en precisie, dat het dee-

moedig maakt en een menselijke potentie 

blootlegt die zelden wordt aangesproken. 

Levinas, Spinoza, hoeveel intenser en 

emotioneler zijn niet net die bladzijden 

waar ze proberen de emoties niet te laten 

meespelen. Wat een liefde, zorg en aan-

dacht, wat een trouw aan een gekozen 

onderwerp, aan een oeuvre. De techni-

citeit en precisie waarmee zo’n werk tot 

stand komt, zijn op zich uitingen van 

waar ze over schrijven: de ontzaggelijke 

ethische en esthetische wijdte waartoe 

een mens in staat is. Ik denk toch weer 

aan een filmfragment, uit Andrei Roubljev 

van Tarkovsky, de jonge klokkenmaker 

die met een bovenmenselijke passie een 

heel dorp aanstuurt om gezamenlijk een 

reusachtige klok te gieten. Het verdriet, 

de noodzaak, de vreugde, en het fatale 

van een kunstenaarschap: hij deelt zijn 

liefde. 
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it was like the last rope 
that was holding me 
back or something 

and… it’s really 
impossible to explain 

but  suddenly I just felt 
this enormous sense of 

love for him .  
It was weird, because 
I had been focusing on 

this idea of love, and 
what if this guy here 
loved me, or what if 
I loved this guy, who 
I didn’t really know, 

but not taking it too 
seriously, mostly it was 

just this working on 
this moment of looking, 

and just sensing this 
possibility, a little bit 

wondering what could 
happen or if there would 
be some progress in any 

direction.. 
some body would do 

something, people in the 
room were laughing or, I 
saw someone put their 

arms around each other, 
so… then there was this 

opening up and I had 
this flash of, this great 

feeling of, a sense of 
love but in a large way, 

not with this person but 
this large idea of love, 
and then… then I felt 
a sadness, because I 

somehow linked it with 
a possibility  that was 

sitting between me that 
this would never actually 
happen here now, that it 

wasn’t possible
xxx


