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FILM 

CONTACT 
IN DE FAMILIE

Mona is 9 jaar als haar moeder bij een auto-ongeluk 
komt te overlijden. Haar vader krijgt al snel een 
nieuwe vriendin die alle aandacht opeist. De intro-

verte Mona maakt er op haar manier het beste van, want ze 
wil niet dat dit nieuwe gezin ook uit elkaar valt. Iedereen 
gelukkig maken wordt haar tweede natuur, haar benauwende 
manier van leven. Je zou kunnen zeggen: ze investeert in 
contact, maar ten koste van zichzelf. Ook als volwassene. 
Voortdurend vraag je je daarbij af: heeft ze echt verbinding 
met al deze personen? Mona krijgt een relatie met een 
getroebleerde, maar succesvolle schrijver. Die zegt dat ze 
een kameleon is – en dat is geen slechte typering. Jaren 
later krijgt Mona te horen dat haar vader ongeneeslijk ziek 
is. Dan ontvouwt zich alsnog een familiegeheim. Mona komt 
tot het besef dat de wereld is gevuld met zelfzuchtige lieden, 
en dat je om te overleven een eigen persoonlijkheid moet 
ontwikkelen.
Veel lezers zullen dit verhaal herkennen: Kom hier dat ik u 
kus is de – grotendeels geslaagde – verfilming van de gelijk-
namige bestseller van Griet Op de Beeck door het Vlaams 
regisseursduo Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevorden, 
die we tot nu toe uitsluitend kenden als documentaire-
makers. Net als in die eerdere films geven ze blijk van een 
goed gevoel voor de dramatiek van de underdog. Toch wringt 
de vertelling hier en daar. Juist omdat ze heel naturel (zeg 
maar gerust: documentair) ensceneerden – je voelt je als 
kijker soms een ongenode gast – valt bijvoorbeeld het karak-
ter van een theaterregisseur als volstrekt karikaturaal uit de 
toon. En dat de zwijgzame Mona werkt als dramaturg is ook 
minder geloofwaardig. Maar de acteurs zijn geweldig en de 
film kreeg alvast de Prijs van de Nederlandse Filmkritiek. 
HENK MAASSEN
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Kom hier dat ik u kus, nu in de bioscoop.
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Eenzaamheid is meer dan louter droefheid 
van geest. Daarom is het strikt medisch-
wetenschappelijke domein ontoereikend, 

en dus gaat filosoof Marjan Slob in haar lucide 
en lichtvoetig geschreven boek De lege hemel – 
Over eenzaamheid te rade bij andere denkers, 
films en literatuur. Haar invalshoek is beschou-
wend, maar eigen ervaringen spelen ook een rol. 
Ze refereert vooral aan het werk van socioloog 
Erving Goffman. Hij analyseerde alledaagse 
menselijke interacties in dramaturgische princi-
pes: als je de publieke ruimte betreedt, is het 
alsof je een toneel betreedt. Ons leven is een 
langgerekt rollenspel. Zo ontstaat een andere 
dan de klassieke vorm van eenzaamheid: de 
eenzaamheid die je voelt als het verschil zich 
opdringt tussen wie je bent en de rollen die er op 
enig moment voor je openstaan. Goffman 
spreekt met opzet van rollen en niet van identi-
teiten of zingeving. Slob, snedig: ‘Naar de 
bedoeling of zin moet je niet vragen. Die vind je 

niet buiten jezelf en je eigen praatjes.’ 
Doen alsof je een eiland bent, helpt niet. Een rol-
lenspel vereist de vaardigheid tot transformeren. 
Daarmee komt David Bowie in beeld, een man 
die altijd zocht naar manieren om zichzelf in één 
beweging zowel te presenteren als te bescher-
men. Het eenzaamheidslijden is dan niet zozeer 
een gebrek aan menselijk gezelschap, als wel 
lijden aan te weinig mogelijkheden om te trans-
formeren. Opgeslokt door de buitenwereld, val je 
dan weg voor jezelf.
Wat wel helpt: neem jezelf niet zo serieus, leer 
het verschil zien tussen jouw lichaam en de rol-
len die je op je genomen hebt, neem verantwoor-
delijkheid voor je daden, maar pretendeer niet 
een mens uit één stuk te zijn. Zo houd je speel-
ruimte over alsook ruimte voor het onbestemde. 
De uitkomst? Een verbondenheid met anderen 
op een manier die je nooit had kunnen bevroe-
den. FRANS MEULENBERG, publicist en medewerker ethiek 

Erasmus MC

Ze zijn allemaal 100-plus, de hoofd-
personen in de schitterende docu-
mentaire 100UP van Heddy 

Honigmann. Sterke persoonlijkheden met 
veel levenslust en veelbewogen verledens. 
Er is een jazzmuzikante bij, een welbe-
spraakte sekstherapeute, een serene 
dokter, die nog dagelijks zijn gezicht laat 
zien in het ziekenhuis, een hardwerkende 
schapenhoudster, een vrouw die ooit 
Wenen ontvluchtte voor Hitlers opmars en 
nu al veertig jaar aan een universiteit in 
New York allerlei colleges volgt. En nee, 
het is zeker niet allemaal koek en ei: ze 
hebben fysiek ongemak, ze leden verlies, 
en eenzaamheid ligt op de loer. Waaraan 
ontlenen ze hun vitaliteit? Het antwoord is 

BOEK
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CONTACT

De lege hemel – Over 
eenzaamheid, Marjan Slob,  
Ambo/Anthos, 224 blz., 
20,99 euro.

100up, vanaf 7 januari in de 
bioscoop.
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simpel: werk, en dus: mensen ontmoeten, en – hoe 
raar het ook klinkt – nieuwsgierigheid naar wat de 
toekomst brengt. Zoals Honigmann in een interview 
zei: ‘Ze zijn steeds op zoek naar andere mensen of 
naar iets om te doen.’ HM
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Over de kunst van het samenleven gaat 
het in Ik, jij, wij, over samenleven met 
anderen, en met jezelf. Eenkennig kun 

je de auteur, de Italiaanse psychiater Vittorio 
Lingiardi (1960), daarbij niet noemen, want 
hij put voor zijn korte, essay-achtige hoofd-
stukken zowel uit literatuur (hij las zelfs het 
dagboek van Etty Hillesum) en film, als uit 
filosofie, neurowetenschap, psychoanalyse, 
klinische casuïstiek en het dagelijks leven. 
Misschien iets te veel ‘namedroppend’, leidt 

hij ons daarmee langs de drie niveaus van de 
psychische ervaring: ik, jij, wij. Soms doet hij 
een deur open die al openstaat, vaker heeft 
hij interessante dingen te zeggen – bijvoor-
beeld over de inrichting van moderne steden 
en openbare ruimtes – en stelt hij relevante 
vragen, zoals deze: ‘Waar stopt de eigen 
geest en begint de wereld?’ HM

Ik, jij, wij, Vittorio Lingiardi (vertaling: Rianne Aarts en 
Dorette Zwaans), uitgeverij JEA, 176 blz., 20 euro.

TENTOONSTELLING

GEEN CONTACT

BOEK 

CONTACT MET JEZELF EN ANDEREN

Voor alle info: 
DEPONT.NL

Begin jaren zeventig verbleef de Franse 
wetenschapper Michel Siffre 150 dagen in 
een grot, vrijwel volkomen geïsoleerd en 

verstoken van menselijk contact. Siffre wilde 
onderzoeken hoe het menselijk lichaam daarop 
reageert en hoe de slaapcyclus omgaat met de 
afwezigheid van daglicht. Geïnspireerd op dit 
onderzoek maakte de Nederlandse kunstenaar 
Melvin Moti Dreamlife, een film waarin ene 
Emile hetzelfde doet. Hij probeert grip te hou-
den op zijn fysieke en psychische conditie, houdt 
sporadisch radiocontact met twee assistenten 
die buiten de grot hun kamp hebben opgesla-
gen, maar geleidelijk loopt de zaak toch uit de 
hand: werkelijkheid en droom vervloeien; Emile 
valt ten prooi aan hallucinaties. Voor Moti aan-
leiding om de ontwikkeling van bewustzijn, ons 
tijds- en ruimtebesef, onze evolutionaire erfenis 
en de ervaring van het menselijk lichaam in een 
onmenselijke, want contactloze omgeving, te 
onderzoeken en te verbeelden, onderstreept 
door een indringende soundtrack. Het geheel is 
een in alle opzichten fascinerende en tot naden-
ken stemmende trip. Alleen te zien in het 
Tilburgse museum De Pont, dat de film toont in 
een selectie uit Moti’s oeuvre. HM
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Waarom zijn podcasts zo populair in een tijd 
waarin mensen worden overspoeld met data en 
alleen nog maar achter hun schermpjes zitten? 

De belofte van een podcast is bevrediging van onze 
fundamentele behoefte aan echt contact. Een podcast 
biedt echte stemmen in plaats van lettertjes, zoals 
muziek echte klanken biedt in plaats van gedrukte noten. 
Stemmen en klanken komen tegemoet aan de 
fundamentele menselijke behoefte aan contact. Muziek 
is communicatie. Muziek is sfeer. Muziek is universeel. 
De sluiting van concertzalen is daarom zo pijnlijk, niet 
alleen voor de musici, maar zeker ook voor het publiek. 
Mensen hebben muziek nodig. Het brein heeft muziek 
nodig. Muziek verbindt. Dat moet door Beethoven zijn 
heengegaan toen hij in 1802 uit het dal van een diepe 
depressie wist te klimmen. Er volgde een aantal van zijn 
grootste composities, zoals de pianosonate ‘Waldstein’, 
het Vierde Pianoconcert, het absolute meesterwerk de 
Derde Symfonie ‘Eroica’ en het Tripelconcert, een 
subliem stuk met drie solisten. Cello, viool en piano 
communiceren niet alleen met het orkest, maar ook met 
elkaar. De vloed aan nieuwe ideeën is ongeëvenaard. Het 
Tripelconcert is verfrissend, speels, vrolijk en onder-
houdend, maar diepgang is er ook. De prachtige 
vervlechting van alle stemmen is vooral voor de cello- en 
vioolpartij niet eenvoudig te spelen. Het Van Baerle Trio 
met Hannes Minnaar (piano), Maria Milstein (viool) en 

Gideon den Herder 
(cello) maakte samen 
met het Residentieorkest 
onder leiding van Jan 
Willem de Vriend een 
sublieme opname, die op 
alle mogelijke manieren 
recht doet aan de 
compositie. De 

superaudio-
opname is zo 
goed dat je je 
tussen de 
musici waant 
en je de rijkdom 
van Beethovens 
klanken op je 
huid voelt, bijna 
als in de 
concertzaal. 
ERIK FOKKE, 

huisarts en 

musicoloog.

Ludwig van Beethoven, Complete 
Works for Piano Trio vol. 5. Van 
Baerle Trio, Super Audio CD Challenge 
Classics EAN 0608917280128, 24,99 euro.  
Complete box (5 cd’s, geen SACD) met alle 
pianotrio’s incl. Tripel concert Challenge 
Classics EAN 0608917284720: 41,99 euro.

Het ware privacygevaar gaat gehuld in pluche. Knuffels 
zijn het, kentuki’s heten ze: panda’s, konijnen, draken 
en kraaien. Elke kentuki is voorzien van een camera, 

van afstand via software aangestuurd door een anoniem 
persoon in een onbekend land. Een kentuki is daarmee een 
soort huisdier, want degene die het beest aanstuurt kan 
alles zien en horen, maar de kentuki kan tegenover zijn 
bezitter slechts grommen en piepen. Die invalshoek – als 
van een huisdier – is een trouvaille. ‘Echt contact’ is niet de 
bedoeling en op zijn minst onevenwichtig. Want het ‘zijn’ of 
‘hebben’ van een kentuki maakt verschil, alsook het onder-
scheid tussen kijken of gluren en bekeken worden. In ultra-
korte hoofdstukken volgt Samanta Schweblin in Duizend 
ogen de belevenissen van een stoet personages in twintig 
landen. Alle onderlinge verhoudingen trekken scheef, 
psychologisch en sociaal. Diepe angsten komen boven-
drijven. Privacy verdwijnt in een afvoerputje. Soms pakt de 
knuffel goed uit als troost of gezelschap; ook redt een 
kentuki een vrouw uit handen van sekshandelaren. Voor het 

overige ontspoort alles in agressie, 
afpersing, doodsbedreigingen en 
rechtszaken.
De dystopische premisse van dit 
gedachte-experiment sluit aan bij onze 
ambivalente houding jegens technologi-
sche vooruitgang: wij omarmen het én 
verzetten ons ertegen. Enerzijds 
bedreigt techniek onze individualiteit, 
anderzijds ontleent de mens hieraan 
een groot deel van zijn individualiteit. 
Iedereen verovert zijn autonomie op de 
ingelijfde brillen, mobieltjes, auto’s en… 
kentuki’s. Tegelijkertijd ontlenen we 
onze autonomie juist aan deze techni-
sche middelen. Dat is de double bind 
van onze natuurlijke kunstmatigheid. 

Ieder technologische vinding herde-
finieert mede zijn gebruiker.
De Argentijnse Samanta Schweblin 
is behalve auteur ook filmweten-
schapper en bewonderaar van regis-
seur David Lynch (Twin Peaks). 
Duizend ogen kwam, net als twee 
eerdere boeken, terecht op de 

longlist van de jaarlijkse Booker Prize. Eerder liet ze al zien 
hoe aan de rafelranden van het menselijk bestaan, horror-
achtige elementen voor het grijpen liggen. Duizend ogen is 
de schaaluitvergroting hiervan. Huiveringwekkend.  
FRANS MEULENBERG, publicist en medewerker ethiek Erasmus MC
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Duizend ogen, Samanta Schweblin (vertaling: Eugenie Schoolderman en 
Arie van der Wal) Meridiaan, 260 blz., 22,99 euro (met gratis e-book).


