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ToendeVlaamsemultimediakunste-
naar annexdocumentairemaker an-
nexpolitiek pamflettist annex remix-
filmer JohanGrimonprezdoor de
Amerikaanseproducent JoslynBar-
neswerdbenaderd omeenfilm te
makennaarAndrewFeinsteinsThe
shadowworld: Inside theglobalarms

trade (2011), twijfeldehij.Hijwas
doorhetmakenvanDialH-I-S-T-O-
R-Y (1997-2000) enDouble take
(2009) al zolangmet terreur ende
KoudeOorlog bezig dat hij haar zei
dat hij liever een liefdesverhaalwilde
maken. Barnes riposteerde schert-
senddat liefde erger is danoorlog.
Grimonprez gingdeuitdaging aan.

Wat was de uitdaging voor u?
“Eenfilm–ook eendocumentaire –
heeft depotentie omeengroter pu-
bliek te bereiken. Enhet is een ande-
remanier omeenverhaal te vertel-
len.Het boekmoest allereerst
wordenvertaald,want zoals het is
opgeschreven is het allesbehalve een
film.Hitchcock zei altijd: ‘Eenkort
verhaal is beter geschikt voor een
filmdaneen roman.’ Andrewsboek is
een encyclopedie vanbijna 600pagi-
na’smet bijna 3000voetnoten; daar
moet je iets uit destillerenwaarmee
jemensennegentigminutenop
sleeptouwkuntnemen.Verdermoest
het verhaal emotioneelwordenver-
ankerd. Je kuntniet telkenshetzelf-
de verhaaltje vertellen, van corruptie,
corruptie, corruptie; ermoet ietswor-
denopgebouwd.”

Uw vorige producties bevonden zich
in het schemergebied tussen feit en
fictie, Shadow world is een echte do-
cumentaire. Had dat gevolgen?

“Andrewhadnatuurlijk al heel veel
research gedaan; naar veel cases die
indefilmzitten, is al uitvoerig onder-
zoek gedaan. Enveelmensendiewij
opvoerenhebben eengoede reputa-
tie, zoalsRobert Fisk, JeremyScahill,
Vijay Prashad,DavidLeigh.Maar al-
lesmoestwordengefactcheckt.Maar
sommigedingenhebbenweweg
moeten laten; als de bronnenniet
duidelijkwaren, konhet niet inde
film.Wewildenniet datweop een en-
kel dingetje bekritiseerd zoudenkun-
nenworden,waardoor de geloof-
waardigheid vande totale film inhet
geding zoukomen.Er blevenoveri-
gensmeer dangenoeg cases over.”

Werd u er niet heel mies van?
“Zeker,maarhet is ook zoals deAme-
rikaanse journalist ChrisHedges
zegt: hoopheeft tweeprachtige doch-
ters:woede enmoed.Veelmensen
die defilmhebbengezien, zijn

kwaad.Omdat er ietswordt openge-
legd.Maar dat betekent tochniet dat
je dat nietmoetwillendoen? Jemoet
dewereld onder ogendurven zien.
Dan zie je dat indemeest erbarmelij-
ke omstandighedenmensen elkaar
opzoeken. Zelfs in Irak. Indehel zie
jemeer sprankjesmenselijkheiddan
hier,waar iedereen zijn ogen sluit.”

Maar wat moeten we dan?
“Er is eenparadigmaverschuiving
nodig. Eenverschuiving van een cul-
tuur vanprivatiseringnaar eenpara-
digmadie de gemeenschapvoorop
stelt. Op alle vlakken. Er is een enor-
menood, omdat depolitiek is uitver-
kocht door lobbyisten. InWashing-
ton zijn er drie defensielobbyisten
per politicus –het is gewoonabsurd.
In 2005besteeddeLockheedhon-
derdmiljoendollar aan lobby’s,maar
dat leverdemiljardenopaan rege-
ringsopdrachten.Depraktijk is al
lang overgewaaid vanAmerikanaar
Brussel; er zijn inBrussel nuook
meer lobbyistendanpolitici.”

Maar dat stopt niet vanzelf.
“Nee, er gaat veel te veel geld in om.
Het zalmoeten gaanalsmetMonsan-
to, deAmerikaanse biotechnologi-
schemultinational die inDenHaag
wordt aangeklaagdwegensmisda-
den tegendemensheid. Ik denkdat
tegen álle defensiebedrijven en een
aantal politici rechtszaken zouden
moetenwordenaangespannen, om-
dat zij ermet het geld vandoor gaan
dat zohardnodig is omdeplaneet te
redden.”

De keuze tussen Clinton en Trump
lijkt in dit opzicht ook lood om oud
ijzer.
“Dat is een schijndebat. Clinton is to-
taal ingepakt door dewapenindustrie
endebanken.Als zij zou zijn verko-
zen, zou er niks veranderen. In tegen-
deel; het zou allemaal heel onder-
huids doorgaan.MetTrump
natuurlijk ook,maar dangebeurt het
allemaalmisschienwatminder on-
derhuids. Als ze echt iets haddenwil-
len veranderen, haddendeAmerika-
nenmoetenkiezenvoor Jill Stein van
deGroenePartij.”

Obama komt er ook niet goed vanaf
in uw film.
“Het is zoals deZuid-Afrikaansewa-
penhandelaarRiccardoPrivitera be-
weert: politici zijn de loopmannetjes
vanhetmilitair industrieel complex.
TonyBlair,Margaret Thatcher…Oba-
ma is geenhaar beter.”

De louche wapenhandelaar Riccardo
Privitera was aanvankelijk de be-
langrijkste protagonist van Shadow

world, maar u hebt zijn rol kleiner
gemaakt. Waarom?
“Weontdekten teveel ongerijmdhe-
den in zijn verhaal. Zijn vrouwvertel-
de ons toendatRiccardobepaalde
verhalenhadverzonnenomdathem
eengevangenisstraf in Portugal bo-
venhet hoofdhing.Vervolgensheb-
benwehemopgezocht inZwitser-
landomzijn verhaal te verifiëren. Er
klopte veel niet,maarwapenhande-
larenhebben zohuneigenverhalen.
Maar dat heeft Bushook; die verzint
weaponsofmassdestruction. Ikwilde
de geweldige,maar onbetrouwbare
verhalenvertellerRiccardoPrivitera
neerzetten als een spiegel voor de
grote leugenaars.Maarwevonden
het geengoed ideehet hoofdverhaal
te ondermijnendoor een leugenaar.”
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KPN PRESENTEERT

Thomas Dekker
gast bij opgefrist
24 uur met...
Oud-wielrenner Thomas Dekker
is een van de gasten in het ver-
nieuwde interviewprogramma
24 uur met..., dat gemaakt wordt
voor on demandplatform KPN
Presenteert. Met zijn boek uit
zijn tijd in de wielrenploeg van
Rabobank deed Dekker afge-
lopen week veel stof opwaaien :
doping en drugs waren ruim
aanwezig en prostituees op de
hotelkamer geen uitzondering.
Het interview met Dekker wordt
maandag opgenomen. Gastheer
Peter Heerschop hoopt iets te
kunnen toevoegen aan de zaken
die Dekker eerder deze week
ruim besprak. “Ik wil niet het
verhaal dat hij nu al tien keer
verteld heeft.”

HOLLANDS DIEP

De Winter en
Irving weg bij
De Bezige Bij
De bestsellerauteurs Leon de
Winter en John Irving verruilen
uitgeverij De Bezige Bij voor
Hollands Diep. Uitgeverij Hol-
lands Diep is twee jaar geleden
opgericht door Robbert Am-
merlaan, voorheen directeur-
uitgever van De Bezige Bij. Van
De Winter verschijnt eind fe-
bruari 2017, aan de vooravond
van de Boekenweek, de nieuwe
roman De dood van Europa. De
overstap van Irving wordt begin
maart gevierd met een heruit-
gave van zijn in Nederland best-
verkochte boek, Weduwe voor

een jaar (1998), dat zich gedeel-
telijk afspeelt op de Amster-
damse wallen.

‘HAPPY BIRTHDAY’

Jurk Marilyn
Monroe geveild
voor 4,5 miljoen
De nauwsluitende, huidkleurige
jurk waarin Marilyn Monroe in
1962 de Amerikaanse president
John F. Kennedy Happy Birthday

toezong op zijn 45ste ver-
jaardag, heeft gisteren op een
veiling in Los Angeles 4,8 miljoen
dollar (4,5 miljoen euro) op-
gebracht. De naam van de koper
is niet bekendgemaakt. Nog
geen drie maanden na haar
geruchtmakende optreden op
een geldinzamelingsgala voor de
Democratische Partij in Ma-
dison Square Garden in New
York overleed Monroe aan een
overdosis drugs. De komende
dagen worden nog meer kle-
dingstukken en gebruiksvoor-
werpen van Monroe geveild.

‘Veelmensendiedefilm
hebbengezien,zijnkwaad’

→ Beeld uit de
documentaire
Shadow world:
de Amerikaanse
president (1981-
1989) Ronald
Reagan ‘test’
een wapen.

‘Clinton is totaal
ingepaktdoorde
wapenindustrie en
debanken’

In Shadow world schetst Johan
Grimonprez een onthutsend beeld
van de wapenindustrie: corrupt en
nauw verbonden met de politiek.

Johan
Grimonprez
Alle defensie-
bedrijven verdienen
een rechtszaak,
aldus de filmer.

Shadow world is te zien in De Balie,
Lab111, De Filmhallen en Kriterion.
Zaterdagavond is er in De Balie een
nagesprek met regisseur Johan Gri-
monprez en schrijver Andrew Fein-
stein. In het Stedelijk Museum zijn
twee vroege videowerken van Gri-
monprez te zien: Kobarweng or

Where is your helicopter? (1992)
wordt t/m 27 november vertoond in
de benedenzaal; Dial H-I-S-T-O-R-Y

(1997-2000) vandaag en morgen in
het Teijin Auditorium. Stedelijk x Idfa

wordt zondagmiddag afgesloten met
een lezing van prof. emeritus Thomas
Elsaesser, getiteld The Art of Projec-

tion and the Return of the Phantasma-

goria: Johan Grimonprez’ Dark Ages.
Dial H-I-S-T-O-R-Y is t/m 22 decem-
ber ook te zien in Flatland Gallery.

Te zien op het Idfa


