
WEERKAATSEND LICHT 
Gie Goris, Brugge, 30 september 2012  

 

1. In den beginne 
Hans Andreus spon het tot gedichten, planten hebben het nodig voor hun 

ingewikkelde chemische plannen en cineasten smelten het tot spiegels. Licht.  

Zo licht is de zevende kunst dat ze onbestaande is zonder een sterke lamp en de 

deels doorzichtige pelicule of de digitale variant daarvan. Film is niets, is vluchtig, is 

licht. Daarom is het de kunst van deze tijd. Met nadruk op kunst, want vluchtig kan 

zowat alles zijn: een regeringsbeslissing, mode, roem. Film is een schepping, en dat 

betekent dat er een kunstenaar achter zit. Een man of een vrouw met een verhaal of 

een idee. Een kunstenaar die met louter licht -en een budget waarvan een schrijvend 

journalist of een beginnende cineaste alleen kan dromen-  een wereld creëert, zijn of 

haar eigen melkweg schept en hoopt dat er op de zevende dag véél volk naar komt 

kijken. 

Een film is een plek waar zin en betekenis ontstaan. Al gaat die stelling natuurlijk niet 

op voor de commerciële producten die de schermen van de meeste 

cinemacomplexen vullen. Een product dat ontworpen wordt om tegemoet te komen 

aan de consumptiebehoeften van een vooraf omschreven en geënquêteerd 

doelpubliek, levert wel entertainment op maar geen zin. Artistieke films en 

auteursdocumentaires wel, want achter zo'n creatie zit een schepper (m/v), die een 

standpunt inneemt tegenover de maatschappelijke context waarin zij zich bevindt, 

tegenover de esthetische normen die bestaan, tegenover het eigen heden of 

verleden. En belangrijk: de filmische vertolking van dat standpunt levert een creatie 

op die vaak veel complexer is dan de maker zelf bedacht had, of die veel meer lagen 

van interpretatie bevat dan een eenvoudige -ontspannende- lezing toelaat. Een 

artistieke film laat vragen toe en roept die zelfs op, terwijl een commerciële film 

antwoorden geeft waar nooit vragen waren, of simpele antwoorden geeft op in wezen 

complexe vragen. Een artistieke film ontwikkelt een eigen taal die opgebouwd wordt 

uit beeld, licht, geluid, taal, geschiedenis, fantasie, frustratie en pure 

scheppingsdrang. Het is een creatie die zowel appeleert op de emotie als op de 

intelligentie van de kijker, maar vooral mikt zo'n film op de eigen ethische of 

esthetische standpuntinname van de kijker. 

 



2. Beelden zijn taal, en taal is strijd 
Er waren heel wat bioscopen in Johannesburg toen ik de stad een jaar na de eerste 

vrije verkiezingen voor de tweede maal bezocht. Allemaal draaiden ze dezelfde, 

Amerikaanse films. Tijdens mijn verblijf stond er één Afrikaanse film op het 

programma van één bioscoop, in het rijke en blanke Sandton. We keken met z'n 

vijven naar 'Fools' van regisseur Ramadan Suleiman, een poging om het leven in de 

township ongecensureerd weer te geven. Film was minder populair dan tv in Zuid-

Afrika en Zuid-Afrikaanse producties moesten het duidelijk afleggen tegen 

commerciëlere producten. 

'De plaats waar het meest getimmerd wordt aan de nieuwe culturele identiteiten', zei 

professor Charles van Onselen, motor achter het Institute for Advanced Social 

Research aan de Universiteit van Witwatersrand, 'is in de media. Daar wordt het 

beeld getoond waaraan jonge Zuid-Afrikanen zich willen spiegelen. De beelden, de 

woorden en de symbolen die ontstaan op het kleine of het grote scherm komen 

echter niet uit Soweto of Alexandra noch uit de uitgestrekte binnenlanden van Zuid-

Afrika. De nieuwe culturele taal wordt ingevoerd vanuit de VS. De iconen van de 

jongerencultuur zijn Amerikaanse popsterren.'  

 

Palesa ka Letlaka maakte de media tot haar actieterrein. Zij had de periode van 

apartheid en strijd doorgebracht in het buitenland. Nadat De Klerk het ANC wettelijk 

toeliet, keerden haar ouders terug uit verbanning en Palesa kwam mee. Letlaka 

maakte documentaires en films en weigerde zich te plooien naar de eisen van de 

politieke correctheid, die toen vooral verzoening en black empowerment 

benadrukten. Er is, met andere woorden, nog niet zo veel veranderd de voorbije 17 

jaar. Voor Letlaka betekende het einde van de Apartheid en de bevrijding van haar 

land ook ‘de vrijheid om géén politieke films te moeten maken.'  

Palesa ka Letlaka was het grotendeels eens met Van Onselen wat betreft de 

vervreemdende werking van tv. 'De presentatie van de programma's gebeurt 

momenteel in een soort gesteriliseerd Engels, een taal waaruit de ritmiek en de 

kleuren van de Afrikaanse talen geweerd worden. Wat nog maar eens bewijst dat 

een zwarte die zich waagt in een traditioneel blank territorium -zoals de media, de 

bankwereld, het parlement- zich moet aanpassen. Het is het oude verhaal van 

Robinson Crusoë en Vrijdag: het is Vrijdag die de communicatie mogelijk maakt door 

de taal van de aangespoelde blanke te leren, niet andersom. Taal', zei Letlaka, 'is 



een plek waar strijd geleverd wordt. In een taal worden ervaringen van voorbije 

generaties opgeslagen en doorgegeven. Een taal biedt het kader waarbinnen 

mensen hun eigen realiteit kunnen begrijpen. De cosmologie en de moraal van de 

Tswana is nooit helemaal vertaalbaar in het Engels. En zeker niet in het globale 

Engels van de internationale babbelcultuur van vandaag. Wie toegang heeft tot een 

andere taal, krijgt ook toegang tot een andere ervaringswereld, een andere 

wereldvisie. Andersom is het verdringen van een bestaande taal niet veel anders dan 

het ontkennen van de legitimiteit van de culturele traditie die erin vervat zit.' 

En taal is meer dan woorden. Ze bevat ook beelden en een manier van kijken, en ze 

wordt zowel overgedragen als gekneed en telkens weer uitgevonden.  

 

3. Het publiek moet het werk doen 
De realiteit van alledag leert hoe heftig er slag geleverd wordt voor de heerschappij 

over het beeld. Letterlijk, als het over tv-beelden gaat in tijden van oorlog. Figuurlijk, 

als het over de visie op een wenselijke samenleving gaat. Het beeld dat we hebben 

van de andere, bepaalt de verhouding die we met hem of haar willen aangaan.  

 

In De Europese Harem rafelt Fatima Mernissi de archetypische beelden van de 

Franse Oriëntalisten uit elkaar in een poging greep te krijgen op de kracht van het 

beeld zelf. Onze zoektocht naar de andere, zegt ze, begint bij een oerbeeld, een 

ideaalbeeld of een bevroren en begraven beeld. De kracht van Mernissi's boek zit in 

haar uitgangspunt: een beeld is een ui die je rok na rok kunt pellen, op zoek naar 

laag na laag van betekenis. Je hoeft niet uit te komen bij een soort verborgen 

waarheid, de zoektocht naar de verschillende waarheden onthult voldoende om meer 

te begrijpen van de betekenis die het beeld kan hebben.  

 

‘In een geglobaliseerde wereld is samenleven pas mogelijk wanneer mensen 

inspanningen doen om elkaar te begrijpen’, zegt ook Maithé Franco in haar 

intentieverklaring voor Half Day Tour Soweto. Zij probeert de dingen om haar heen 

vanuit zoveel mogelijk perspectieven te bekijken om een genuanceerde mening te 

vormen. En ze geeft ons daarmee de kans te kijken naar en te reflecteren op een 

wereld die tegelijk de onze is en waar we toch geen weet van hebben. 

 



Kijken is niet alleen een kwestie van ontvangen, maar ook van geven. Beelden 

krijgen immers ook betekenis van degene die ze bekijkt. De film die we zo dadelijk 

zullen zien, gaat over de bewoners van Soweto en over geëngageerde of ten minste 

geïnteresseerde Europeanen, en over de contradicties die hun ontmoeting of 

interactie oproept. De betekenis van Half Day Tour Soweto ligt niet vast, maar wordt 

mee opgebouwd uit onze eigen herinneringen, engagementen, gevoelens, 

ervaringen, ontmoetingen, dromen, twijfels en overtuigingen. Zo is dat met kunst: ze 

opent je leven niet, al levert ze wel de sleutel. Het binnenstappen moet je als 

toeschouwer zelf doen.  

 


