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‘Wacht, nee, jij hebt 1 nodig, seizoen 1!’

Door
Sandra Heerma van Voss
„Alstublieft mevrouw: alle seizoe-
nen Sex & The City. Dat is dan hon-
derdtien euro.” De verkoper in een
sombere Free Record Shop op het
station zei het nogal hard. De vijf
andere klanten in het zaakje (allen
man) keken half angstig, half mee-
warig mijn kant op. Even woog de
glimmende kartonnen doos zwaar
aan mijn stuur en voelde ik me be-
roerd als na een geheide miskoop;
een paar tv-avondjes verder was ik
al stiekem blij, en nu, na 94 afleve-
ringen plus talloze reprises, ver-
kondig ik aan elke vriendin die het
horen wil: koop die doos! Of: leen
seizoen 3 van me! Of wacht, nee, jij
hebt 1 nodig, seizoen 1!

Op het moment van de aanschaf
was mijn eigen leven nogal loos,
vond ik zelf. Single. 30-plus. Geen
kinderen. Huurwoning. Wat ik
nodig had, en wat die doos me drie
jaar later nog steeds geeft, is troost
en herkenning, maar dan met pit,
en hier en daar een vermanend
woord. Een richtlijn in de chaos, of
liever: meerdere richtlijnen, want
ik ben zelf vaak verbaasd over wel-
ke lijn ik blijk te volgen. Ik heb
niets aan Bridget Jones die maar
blijft stuntelen, niets aan Jane
Austen-heldinnen die nog net op
tijd in een paar sterke mannenar-
men vallen, niets aan Grace (van
Will) die zich vastklampt aan haar
homovriend. Ik wil van moderne,
goedgebekte vrouwen horen wat
er in het leven allemaal te koop is.

Carrie, Miranda, Charlotte en
Samantha zijn geen van allen dom.
Ze zijn beperkt, zeker, en ze jagen
dingen na waar ze eigenlijk boven
zouden moeten staan: de mooiste
schoen, het perfecte huwelijk, de
meeste seks. Allemaal onzin. Maar
de grap is: ze wéten dat het onzin
is. Daar zorgt hun onderlinge
vriendschap voor. De vier zijn zo
verschillend dat hun doorlopende
groepsgesprek hun sores niet ver-
groot, maar relativeert. Ze zijn el-
kaars geweten, elkaars spiegels, en
ze gunnen elkaar het allerbeste.

Vrouwen lezen en kijken anders
dan mannen, naar het schijnt: her-
kenning en identificatie met
hoofdpersonen vinden wij belang-
rijker dan intriges of plots. Wat
mijn eigen S ATC-gedrag betreft
klopt die theorie in elk geval. In
eenzame of neurotische buien voel
ik mij Carrie (Sarah Jessica Parker);
op sarcastische dagen ‘ben’ ik Mi-
randa (Cynthia Nixon). Samantha

(Kim Cattrall) – ik lijk niet op haar,
maar ik geniet van haar uitbun-
digheid en levenslust. Van Char-
lotte (Kristin Davis) word ik rustig:
haar huwelijksdrang en rigide op-
vattingen over hoe het hoort staan
zo ver van me af dat ik in elk geval
weer even weet waar ik mijn ener-
gie níet aan hoef te besteden.

Meer is in dit geval beter en dus
toog ik zondag met een harts-
vriendin naar Antwerpen om drie
dagen voor de Nederlandse voor-

première, door Pathé verpakt in de
tuttige ‘Ladies Night’-formule, al-
vast gezamenlijk te zwelgen in het
voor de bioscoop gemaakte SATC-
vervolg van 144 minuten.

Ik was ruimschoots gewaar-
schuwd over het tegenvallende ni-
veau van de film. Drie zure BBC-
recensenten had ik op tv gehakt
horen maken van het rammelende
script, het schaamteloze materia-
lisme, de zichtbare ‘product place-
ment’, het racisme (Carrie huurt

een zwarte assistente in, inder-
daad een nogal genante poging
om wat kleur in het verhaal te
brengen). Maar een van die critici,
een man nota bene, meldde ook op
verontwaardigde toon dat hij had
gehuild – gehuild, terwijl hij wist
naar wat voor troep hij zat te kij-
ken! Ha, dacht ik. Meer hoef ik niet
te weten.

Na de film gaan mijn vriendin
en ik uit eten, maar we zijn al ver-
zadigd. We hebben niets nieuws

geleerd. We wisten al dat verge-
ving belangrijk is en dat er geen re-
cept voor geluk bestaat. Maar alle-
bei hadden we ook een paar mo-
menten van ongemakkelijke her-
kenning. Mijn vriendin: in je
eentje Oud en Nieuw vieren omdat
je, net als Miranda, je kind die dag
volgens afspraak aan je ex hebt af-
gestaan. Ik: zo verdrinken in lief-
desverdriet en zelfbeklag dat je tij-
delijk als zwarte weduwe door het
leven gaat. Carrie’s lijden beviel

Over de schoonheid en de troost van ‘Sex and the City’ – de televisieserie en de film

Kan het gezeur of ‘Sex and
the City’ verantwoord
feministisch vertier is, een
keer ophouden? Dat vraagt
een groot liefhebster van de
serie over vier singles in
New York zich af.

Ontmoeting met
Afrika in woestijn
van Las Vegas
Blackwater Fever. Regie: Cyrus
Frisch. Met: Ellen ten Damme en
Roeland Fernhout. In: Het Ketel-
huis, Amsterdam, Louis Hartloo-
per Complex, Utrecht.

Door Peter de Bruijn
Goed onderwerp, goede acteurs,
goede locaties, bedroevend povere
uitwerking: dat is het probleem
van de surrealistische roadmovie
Blackwater Fever van de veelbespro-
ken jonge regisseur Cyrus Frisch.
Het onderwerp: hoe kunnen we
rustig verder leven, met de kennis
van al het leed in de wereld, die we
als westerlingen voortdurend en
in realtime voorgeschoteld krijgen?
Dat is een kwestie die een film ver-
dient en Frisch heeft bovendien
een vorm gevonden om die te visu-
aliseren.

Roeland Fernhout speelt, zeer
expressief, een man die een vorm
van malaria onder de leden heeft
(‘blackwater fever’). Met zijn
vriendin, de niet zo expressieve
maar wel filmsterachtige Ellen ten
Damme, rijdt hij door de woestijn
tussen Los Angeles en Las Vegas.
Door zijn ziekte hallucineert hij:
de landschappen van Amerika en
Afrika lopen door elkaar; westerse
leegte en de overbekende beelden
van wereldleed (burgeroorlog,
honger) beginnen te vervloeien.

Komt de man terug van een reis
door Afrika en zijn het zijn herin-
neringen die hem blijven achter-
volgen?

Zijn ziekte lijkt daarop te wij-
zen, maar Frisch, die ook het vrij-
wel dialoogloze scenario schreef,

maakt het niet expliciet. De man is
een achterneefje van de in Afrika
verdwaalde verslaggever Jack Ni-
cholson in Professione: reporter va n
Michelangelo Antonioni.

Het probleem is niet dat Frisch
wil moraliseren, maar dat hij dat
op zo’n naïeve, haast kinderlijke
manier doet. „Als ik in de spiegel
kijk, zie ik een man die toekijkt
hoe anderen creperen. Als ik in de
spiegel kijk zie ik een moorde-
naar”, laat hij Fernhout zeggen.
Maar aan de andere kant is het na-
tuurlijk onmogelijk om de dag
door te komen, voor iemand die
elk rampbericht op de televisie
persoonlijk opvat. Zonder afstom-
ping gaat dat ook niet. Daar zit een
spanning, die Frisch negeert.
Daarmee maakt hij het zich te ge-
m a k k e l ij k .

Aan het einde van de film zit
Fernhout in een Afrikaans dorp
met een baby’tje in zijn armen te
grienen. Dat demagogische beeld
doet denken aan de inzet van ver-
tederende kindertjes in een ge-
middelde verkiezingscampagne.
De Afrikanen kopen bovendien
niet veel voor het westerse schuld-
gevoel dat de regisseur etaleert.

In een van de visioenen ver-
dwijnt een Afrikaans aandoende
gestalte onder de voortrazende
wielen van de Amerikaanse slee.
De man lijdt aan een oogaandoe-
ning – hij ziet het onrecht en het
leed van de wereld immers niet
scherp. Dat verklaart ook de wazi-
ge, digitale beelden. Frisch behan-
delt een serieus thema, nu moet hij
de kijker nog serieus nemen.

Seks
zonder
sekse
XXY. Regie: Lucía Puenzo. Met:
Inés Efron, Martín Piroyansky, Ri-
cardo Darín. In: Cinecenter, Am-
sterdam en Filmhuis, Den Haag.

Door Dana Linssen
Soms lijken slapende baby’s al op
de ouden van dagen die zij later
zullen zijn. En hebben puberjon-
gens voordat de mannelijkheid
aan alle kanten uit hun lichamen
begint te barsten even iets van
meisjes. Over die rijke ambiguïteit
van het leven gaat de Argentijnse
debuutfilm XXY, die vorig jaar in
Cannes met de Grand Prix van de
Semaine de la Critique werd be-
kroond.

Regisseuse Lucía Penzo (1973)
baseerde zich op een kort verhaal
van schrijver Sergio Bizzio, maar
ze wist dat zo filmisch tastbaar te
vertalen dat het moeilijk voor te
stellen is dat er ooit woorden no-
dig waren om XXY te vertellen. De
film volgt de vijftienjarige Alex.
Alex ziet er soms uit als een meisje
en soms als een jongen. Wat er pre-
cies met Alex aan de hand is, of
hij/zij hermafrodiet is, of beter ge-
zegd interseksueel, wil de film
niet uitleggen. Het is voor de men-
sen om Alex heen eigenlijk iets on-
b e s p r e e k b a a r s.

De titel geeft meer duidelijk-
heid. Het XXY-syndroom of Kline-
felter-syndroom is een genetische
aandoening waarbij een man ten
minste een X-chromosoom te veel
heeft. Hoewel in de puberteit van
borstvorming sprake kan zijn, is er
in principe geen onduidelijkheid
over het geslacht. Waarom Alex’
vader (die nota bene bioloog is en
onderzoek doet naar tweeslachti-
ge wezens) er dan toch voor heeft
gekozen om zijn kind met behulp
van medicijnen als meisje volwas-
sen te laten worden, is echter geen
vraag voor deze film. XXY gaat niet
over wetenschappelijke feiten,
maar over emoties. Over de explo-
sie aan verwarrende pubergevoe-
lens bijvoorbeeld, die gierende
hormonen die van jongens man-
nen maken en van meisjes vrou-
wen, maar vooral seksuele wezens
met razend bloed en natte dro-
men.

Dat alles komt tot uitbarsting
als Alex’ ouders, die na haar ge-
boorte uit schaamte van Buenos
Aires naar de kust van Uruguay
zijn verhuisd, een plastische chi-
rurg en zijn gezin (met puber-
zoon) laten overkomen om eens
poolshoogte te nemen.

Het is knap hoe XXY t e g e l ij k e r -
tijd een sprookje kan zijn en de kij-
ker direct kan meenemen in de
dauw van mythische droombossen
of tussen de zweetdruppels van
echte seks. Dat komt doordat de
film niet echt gaat over waar hij
over gaat: het is geen issue-film
over interseksualiteit, maar een
pijnlijk-eerlijke bespiegeling over
de stadia in een mensenleven
waarin nog niet alles gedetermi-
neerd is.

De parel in de kroon is actrice
Inés Efron die de volwassen Alex
gestalte te geeft. Zij speelt zo luci-
de dat je door haar eigen lichaam
steeds een ander lichaam heen ziet
s ch e m e r e n .

Weduwe die niet zo treurt
Closing the Ring. Re g i e :
Richard Attenborough.
Met: Shirley MacLaine, Christop-
her Plummer, Mischa Barton,
Stephen Amell, Neve Campbell.
In: 3 bioscopen.

Door André Waardenburg
Een man graaft in het heuvelachti-
ge landschap vlakbij de Ierse stad
Belfast. Hij is op zoek naar de res-
ten van een B-17 bommenwerper
die er in 1944 neerstortte, waar hij
als jongeman getuige van is ge-
weest. Meer in het bijzonder
hoopt hij een ring te vinden die be-
hoorde aan Teddy, de schutter van
de B-17. Voor zijn missie trouwde
Teddy in het geheim met Ethel
Ann, het meisje dat na zijn dood
een huwelijk met zijn beste maat
aanging .

Closing the Ring begint met de be-
grafenis van deze man anno 1991.
De 84-jarige regisseur Richard At-
tenborough (Gandhi, Cry Freedom)
snijdt gekunsteld heen en weer
tussen Belfast en het Amerikaanse
plaatsje Branagan, in 1991 en
1941. Zo wordt langzaam duide-
lijk waarom bijvoorbeeld de wedu-
we niet erg treurt om de dood van
haar echtgenoot, tot onthutsing
van haar dochter.

Wat opvalt aan Attenboroughs
acteursregie is dat oudgedienden
Shirley MacLaine en Christopher
Plummer veel beter acteren dan de
jonge, vrij kleurloze acteurs die
Attenborough koos om de rollen
van de B-17 crew te spelen. Hun
dictie is vlak, zelfs in de gedeeltes
waarin emotie in hun stem of spel
zou moeten doorklinken, zoals bij

het afscheid van de geliefden. Wel
sterk is de scène waarin de bezwete
Teddy wordt besnuffeld door
Ethel Ann – vele malen erotischer
dan de scène die erop volgt en
waarin ze voor het eerst de liefde
b e d r ij v e n .

Maar uiteindelijk is dit de film
van Shirley MacLaine (1934). Ze
zet een sterke rol neer van een door
het leven getekende vrouw. Haar
onverschilligheid wordt door haar
omgeving niet herkend als het on-
vermogen tot directe communica-
tie. Ze heeft haar verdriet voor al-
tijd vergrendeld. Het leidt tot de
mooiste scène als Attenborough
haar op de rug filmt terwijl ze ein-
delijk haar tranen de vrije loop
laat. Ze schokschoudert even en
we horen een snik. Was de hele
film maar zo subtiel.

En iedereen ging weer lezen
Reclaim your Brain (Free Rainer –
Dein Fernseher lügt).
Regie: Hans Weingartner.
Met: Moritz Bleibtreu, Elsa Sop-
hie Gambard, Milan Peschel, Gre-
gor Bloéb, Simone Hanselman.
In: 7 bioscopen.

Door Dana Linssen
De Oostenrijkse regisseur Hans
Weingartner (1970) heeft een mis-
sie. Hij wil zijn generatiegenoten
film na film wakker schudden uit
hun consumptiesluimer. In Re -
claim your Brain neemt hij daarvoor
de televisiewereld onder de loep
en in het bijzonder de dictatuur
van de kijkcijfers.

Weingartner is ook een filmma-
ker met een kruis. Zoals een van de
personages in zijn vorige film The
Edukators (Die fetten Jahre sind vorbei,
2004) al opmerkte: „De artefacten

van de revolutie zijn consumptie-
goederen geworden.” In het geval
van Reclaim your Brain is het pro-
bleem: hoe maak je een onderhou-
dende film die de entertainment-
industrie moet ontmaskeren?

If you can’t beat them, join them,
moet Weingartner hebben ge-
dacht en dus kiest hij voor het door
hem tegelijkertijd verfoeide sche-
ma van hip, snel en hard.

Zijn hoofdpersoon, televisie-
producent Rainer, voldoet zo’n
beetje aan alle tv-clichés: vette au-
to, magerzuchtige vriendin, coke
snuivend tot het bloed uit z’n neus
spuit.

Voornaamste wapenfeit: een da-
tingshow waarbij een spermato-
zoïdenrace bepaalt welke hunk er
met het meisje vandoor mag.

Dat is als satire even leuk, maar
legt meteen een bom onder de ge-

loofwaardigheid van de film, die
nergens meer het cliché zal over-
s t ij g e n .

Wat rest is een bij vlagen toch
nog geestige, bijna The Full Monty-
achtige farce. Waarin Rainer, na
zoals dat gaat door een klap op z’n
kop tot inzicht te zijn gekomen,
met een een aantal gelijkgestem-
den de kijkcijferfabriek probeert
te saboteren.

En: hoera! Het werkt. Mensen
lezen zowaar weer eens een boek.
Wel een sterk beeld: een vrienden-
groep die op het strand van drijf-
hout een levensgroot tv-frame
bouwt waardoor zij dan zelf voor
altijd gelukkig naar de horizon
dartelen.

Iets meer van dit soort lyrische
momenten hadden de film veel
meer zeggingskracht kunnen ge-
ven.

De betovering van Bergman
Fanny en Alexander.
Regie: Ingmar Bergman.
Met: Bertil Guve, Pernilla Allwin,
Ewa Fröling, Jan Malmsjö.
In: Filmmuseum, Amsterdam;
Filmhuis, Den Haag.

Door Bas Blokker
Fanny en Alexander was in 1982 de
laatste film die regisseur Ingmar
Bergman (1918-2007) regisseerde
met het grote doek in het achter-
hoofd. Oorspronkelijk maakte hij
dit portret van de uitbundige fa-

milie Ekdahl als tv-serie, maar hij
heeft er zelf ook een kortere versie
van gemaakt voor de bioscoop.
Kort is relatief: de filmversie duurt
nog altijd drie uur, maar dat is ei-
genlijk maar kort om te verwijlen
bij de hartveroverende personages
in deze film, de kinderen Fanny en
Alexander, hun moeder Emilie,
hun vader Oscar, oma Helena en
ooms en tantes.

In deze setting roept Bergman
een wereld op die hij tijdens zijn
lange carrière vaker betrad: die van

de gegoede burgerij in de vroege
twintigste eeuw. Het lijkt wel of
hij in deze film ook alle thema’s,
toonsoorten, kleuren en klanken
wilde stoppen die hij in zijn oeu-
vre ooit had uitgeprobeerd.

Het resultaat is een uitgebalan-
ceerde film die vrolijk, dreigend,
spannend, betoverend en ontroe-
rend is. Dreigend vooral vanaf het
moment dat Emilie hertrouwt met
een kille Lutherse bisschop, die de
kinderen geselt met de liefde voor
C h r i s t u s.

De fantasierijke Alexander (Bertil Guve) in ‘Fanny en Alexander’.

mij sowieso beter dan haar geluk:
als het haar goed gaat, zet ze het op
een kleuterachtig kirren en ver-
liest ze elke scherpte. Gelukkig
voelt ze zich het grootste deel van
de film miserabel. Samantha
heeft, vinden we, in de film de
grappigste rol: ze baadt in weelde
in Los Angeles, maar verveelt zich
kapot.

Is dit nou feministisch verant-
woord vertier, vragen serieuze cri-
tici zich al sinds het begin van de

serie af. Alsjeblieft zeg. Wat doet
het ertoe? Alsof de ‘vrouw aan de
top’ waar officiële feministen nu
over orakelen geen sprookje is.
Een feministe is, in mijn ogen, ie-
mand die het beste met vrouwen
voor heeft, en die zich noch in haar
privéleven, noch in het publieke
leven weg laat cijferen. Dat is best
een klus. Mag die vrouw dan mis-
schien af en toe onderuitzakken en
zich laven aan een paar goed aan-
geklede, geestige lotgenotes?

De tuttige Charlotte (Kristin Davis), de neurotische Carrie (Sarah Jessica Parker), de zakelijke Miranda ( Cynthia Nixon ) en de libidineuze Samantha (Kim Cattrall) in ‘Sex and the City: The Movie’

De Bouquet-reeks uitgeserveerd als ‘Oorlog en vrede’
Inhoudelijk lijkt de plot op die

van talloze andere formulefilms
uit Hollywood. De film is per slot
van rekening gebonden aan het
format van de tv-serie. En dan zijn
we weer bij het uitgangspunt: de
serie is zó succesvol dat Sex and the
City, ook als slechte film, een feno-
meen is dat alleen daarom al aan-

dacht krijgt en verdient.
Als de film begint, zijn twee van

de drie vrouwen getrouwd, Miran-
da en Charlotte. Samantha wil niet
trouwen, haar gaat het alleen om
de seks, want voor je het weet doe
je het nog maar drie of vier keer
per week. Euh, zegt Miranda, de
laatste keer dat mijn man en ik
hebben gevreeën was zes máánden
geleden. Punt gemaakt.

Ook Carrie is nog niet getrouwd
als de film begint. Maar dat wil ze
wel. Daar zal de rest van de film
om draaien. Carrie wil trouwen
met Mr. Big, de man die een pent-
house in Manhattan kan betalen
en dan ook nog van een wandkast-
je een inloopkast kan laten maken
waar Carrie alle schoenen van Ma-
nolo Blahnik kan uitstallen.

Carrie bereidt haar huwelijk

voor als een veldslag in haute cou-
ture. In een typerende sequentie
volgen we haar als ze bruidsjurken
past. Omdat het tijdschrift waar-
voor ze schrijft haar wil portrette-
ren als de ‘laatste single van New
Yo r k ’, mag ze jurken aan van
Christian Delacroix, Lanvin, Dior,
Vivienne Westwood en vele andere
topontwerpers. We zien het haar
doen in een reeks beelden die veel

weg wegheeft van een commercial
En die achterdocht bekruipt de
kijker steeds, bij elke keer dat er
weer een tas of een schoen of een
drankje met naam en toenaam
werd geconsumeerd; is dit voor de
film of voor de webwinkel?

Verder valt er niet veel over de
film te zeggen, behalve dan dat al-
les maar liefst tweeënhalf uur lang
– de Bouquet-reeks uitgeserveerd

als Oorlog en vrede! – geheel volgens
de wetten van Hollywood ver-
loopt: premisse, ontwikkeling, cri-
sis, loutering. Na afloop kunnen
mannen en vrouwen dan met el-
kaar discussiëren over de normen
die hier worden overgedragen.

Behalve aan mannen leveren de
vrouwen zich ook met huid en
haar uit aan alle andere normen
die de samenleving vrouwen op-

legt. Als Samantha, die vijftig
wordt, een minieme bolling van
haar buik toont, kijken haar vrien-
dinnen alsof ze zich met poep
heeft ingesmeerd. Ze moet wel
verschrikkelijk ongelukkig zijn,
dat ze zich zó laat gaan.

v© Hoe vrouwvriendelijk is ‘Se x
and the City’? Discussieer
mee op nrcnext.nl/sexcity
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Vragen over film en televisie
kunt u op de website stellen aan
televisierecensent en voormalig
filmredacteur Hans Beerekamp.

nrc.nl

nrc.nl/vragenover film


