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Waaromworden er oorlogengevoerd?Documentaire-
essayist JohanGrimonprez (Dialh-i-s-t-o-r-y,Double
take) concentreert zich in Shadowworldop éénaspect:
demodernewapenhandel. “Er zal altijd oorlog zijn omdat
eenkleine kliek ervanprofiteert,” zegt iemand indedocu-
mentaire.Het is de sleutelzin indefilm, die de (westerse)
wapenhandel uit de afgelopendecennia onder de loep
legt. Dat levert eenonthutsendbeeld opvan smeergeld-
schandalen, hebzucht en geheimedeals.Wapenhandel is
een lucratieve business, zodat velenbelangbij oorlogen
hebben.Omdatwapenfabrikantenomorders vechten,
willen ze best smeergeld betalen.
Defilmzetmeerdere schandalenop een rij,met als
grootste de langlopendewapendeal vanhetBritse bedrijf
BAEaanSaoedi-Arabië. Vanaf 1985 verkocht het bedrijf
voor 43miljarddollar straaljagers aanhet land,waarvoor
het naar schatting zesmiljarddollar smeergeld betaalde.
Volgens beschuldigingen streek alleen al prinsBandar
bin Sultan, invloedrijk lid vanhet Saoedische konings-
huis, éénmiljard aan smeergeld op.DandeedMarkThat-
cher, de zoonvanMargarethThatcher, het een stuk slech-
ter,want hij kreegnaar verluidt ‘maar’ twaalfmiljoen
dollar op eengeheimebankrekening gestort voor zijn lob-
bywerk achter de schermen.Hoehet precies zat, zullen
wewaarschijnlijk nooitweten,want premierBlair liet in
2005het onderzoeknaar smeergeld stopzettenonder
druk vanSaoedi-Arabië.
HetBrits-Saoedische smeergeldschandaal is er éénvan
velen. Zo lietenookZuid-Afrikaansepolitici vanhetANC
zichomkopendoorBritsewapenfabrikanten.Maarhet
gaatGrimonprezniet primair omdeze (bekende) schan-
dalen,maar omdegreepdie dewapenlobbyop regerin-
genheeft,met als resultaat oorlogen. Is het toeval dat al-
tijd eenpaarmaandenna Israëlische invasies inGaza er
een Israëlischewapenbeurs is?DientGaza als show-
terrein voornieuwewapens?
Shadowworld suggereert dat dedoor presidentBush
aangekondigdepermanente oorlog tegenhet terrorisme
ook sterkdoor dewapenlobby is beïnvloed.Geenvrucht-
baarder klimaat voor dewapenbranchedan een constan-
te sfeer vandreiging en angst. Dat oorlogen, zoals in Irak,
ooknog eens steedsmeer geprivatiseerdworden,maakt
de invloed vandewapenlobbynog groter.
Shadowworld geeft een verontrustendbeeld vande
krachten achter oorlogen,maar gooit te veel op éénhoop.
DeBritse smeergeldschandalen zijn van eenandere orde
dan, ommaar iets te noemen, het ook indefilmaange-
haalde Iran-Contraschandaal in 1986. Inhet eerste geval
ginghet omgeld, inhet tweede omgeheimeAmerikaanse
steunaan een rechtse guerrillastrijd inNicaragua.Het is
al te eenvoudig om iedere oorlog te verklarenuit dedui-
velse invloed vandewapenbranche.Dat neemtnietweg
datGrimonprez alleen al door de schijnwerper opdeduis-
tere schaduwwereld vandewapenindustrie te richten,
eenurgentefilmheeft gemaakt.
Jos van der Burg
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‘Jekanoverleven
doorpoëzie’

Jan Pieter Ekker

‘M
ensen hebben gezegd dat er na
Auschwitz geenpoëziemeerkan
bestaan. Ik ben juist vanmening
datwenaAuschwitz alleenmaar
meer poëzie nodig hebben. Dat
er alleen maar meer behoefte is

aan kunst. In zware tijden wordt je wereld steeds kleiner.
Als je je dan poëzie kunt herinneren, of als je in alle een-
zaamheid in staat bent om je de gezichten van je verdwe-
nen familieleden voor de geest te halen, kun je overleven.
Het eerste wat totalitaire regimes en zekere ideologieën
willen, is je je persoonlijkheid afnemen, je ontmenselij-
ken. Ze laten iedereen dezelfde kleren dragen, knippen je
haren af, laten je rijstkorrels eten…Zekunnenons alles af-
nemen, maar we hebben altijd nog onze verbeeldings-
kracht.”

Verlies van identiteit
De Cambodjaanse regisseur Rithy Panh (Phnom Penh,
1964) maakte met Exile opnieuw een poëtische, visueel
verbluffende documentaire over de zwartste bladzijden
uit de geschiedenis van zijn vaderland: het verschrikkelij-
ke bewind van de Rode Khmer. Panh verbeeldt het verlies
van zijn identiteit in zijn tienerjaren, het verlies van zijn
familieleden, de hongersnood en de dwangarbeid in beel-
den vol symboliek. De beelden gaan gepaard met een
voice-over die bespiegelingen over revolutie en ideologie
van onder anderenMao, Baudelaire enRobespierre afwis-
seltmet persoonlijke herinneringen.
“Ik heb vaak helemaal geen zin om weer een film over
Cambodja te maken. Maar als ik dan weer aan de slag ga,
kom ik toch weer bij het onderwerp uit,” zegt Panh in een
een-op-eengesprek op het afgelopen festival van Cannes,
waar Exile was opgenomen in het hoofdprogramma en
waar hij in 2013 de Prix Un Certain Regard won met The
missing picture. De ballingschap uit de titel verwijst naar
de verdrijving vanPanhs familie uit PhnomPenhnaar het
platteland.Rithywasde enigedie de genocide overleefde.

Problemen met het Frans
Hij is geen films gaan maken uit liefde voor de cinema,
zegt Panh. “Ik wist niet eens wie Godard en Truffaut wa-
ren, ik had geen van hun films gezien toen ik een manier
zochtomuit tedrukkenwat ikvoelde. Ikwildeeenverhaal
vertellen, maar ik kon niet goed schrijven, omdat ik pro-
blemen had met de Franse taal. En ik wilde per se niet in
het Khmer schrijven, de taal die in Cambodja wordt ge-
sproken,omdathetmealtijddoetdenkenaandestrijdkre-
ten van de RodeKhmer. Toen gaf een vanmijn lerarenme
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een camera. ‘Met beelden kun je ook je verhaal vertellen,’
zei hij. Probeer het eens.”
Pas later heeft Panh cinema leren kennen en is hij ver-
liefd geworden op de kunstvorm. “Toen ik mijn eerste
filmsmaakte, was ik helemaal vrij. Nu kost hetmemoeite
omme aan alle regels te onttrekken. Televisie is zo domi-
nant; allesmoet snel en alles gaat er hetzelfde uitzien.We
kopendezelfdespullen,pratenopdezelfdemanier,huilen
op dezelfde manier … Juist daarom is tegengas nodig.
Juist daarom hebben we echte cinema nodig, boeken en
andere kunst. Juist daaromwil ik verhalen op een andere
manier vertellen. Zodat je geest vrij kan blijven. Zodat je
kunt blijven reflecteren en je je kunt blijven verzetten.”
Naeenkorte stilte: “Mijnvader is inhetgeweergekomen.
Dat heeft hem zijn leven gekost. Dat was niet zijn keuze;
zijn keuzewas aanwelke kant van de geschiedenis hij wil-
de staan.Dát iswat ikmetmijnfilmwilde laten zien.”

Exile is vandaag, morgen en overmorgen te zien op het Idfa.


